Po prostu poker
Gra karciana, rozgrywana talią składającą się z 52 kart, której celem jest wygranie
Ŝetonów od pozostałych uczestników dzięki skompletowaniu najlepszego układu
kart lub za pomocą tzw. blefu. Proste, prawda?
Podobno w pokera grali Chińczycy ok. 900 roku n.e. Poker moŜe teŜ pochodzić ze
starohinduskiej gry „ganjifa” lub staroperskiej „as nas” – dalej w świat mogli ją w
kaŜdym przypadku zaszczepiać europejscy Ŝeglarze. Faktem jest, Ŝe pierwszy zasady
pokera opisał Jonathan H. Green w 1834 roku. Gra była wówczas popularna wśród
pasaŜerów statków, które pływały po Missisipi. Gracze otrzymywali po pięć kart, zaś
cała talia liczyła ich tylko 20 (od dziesiątek do asów). Ale poker rozwijał się: grano
coraz większą talią, wprowadzano nowe układy i rodzaje gier. W roku 1872
ambasador Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii publicznie ogłosił zasady gry w
pokera dobieranego. Osiem lat później pojawił się, obecnie najpopularniejszy rodzaj
gry, czyli Texas Hold'em. Jeszcze w 1896 roku rozpoczęto wydawanie pierwszego
magazynu poświęconego pokerowi zatytułowanego „Poker Chips”. Burzliwy rozwój
trwał dalej i nic dziwnego, Ŝe dziś poker jest jedną z najpopularniejszych gier
karcianych. Telewizja transmituje turnieje, a w Internecie wiele firm oferuje
moliwość gry online. W największej pokerowej imprezie świata – World Series of
Poker – uczestniczą tysiące graczy, a do wygrania są miliony dolarów.
Zasady
Zwycięzcą gry jest osoba, która ma najwyŜszy układ kart, gdy na końcu dochodzi do
ich wyłoŜenia, lub gracz, który pozostał jako jedyny w danej partii (wówczas nie jest
istotne to, jaki ma układ kart i nie musi pokazać go przeciwnikom). Uczestnicy gry
otrzymują karty (w róŜnej liczbie, w zaleŜności od rodzaju gry) i ich zadaniem jest
skompletowanie jak najsilniejszego układu. Po kaŜdym rozdaniu kart gracze licytują
wedle wartości swoich kart, mogą takŜe blefować. W Texas Hold'em obowiązek
stawiania w ciemno ma dwóch kolejnych graczy po rozdającym.
Zagrywki
- pas (ang. fold), czyli rezygnacja z dalszej gry; gracz traci wszystkie swoje Ŝetony,
które postawił do tego momentu
- czekanie (ang. check), czyli jeśli Ŝaden z poprzednich uczestników gry nie postawił
Ŝadnej stawki w danej rundzie licytacji, gracze mogą czekać, czyli nie wnosić nic do
puli zachowując prawo do dalszej gry
- sprawdzenie (ang. call), czyli wyrównanie do kwoty postawionej przez innych
graczy, co oznacza dalszy udział w grze
- postawienie (ang. bet), czyli pierwsze postawienie zakładu w określonej rundzie
- podbicie (ang. raise), czyli przebicie zakładu postawionego przez innego gracza
(kolejne podbicie w danej rundzie to re-raise)
- all-in, czyli grający kładzie do puli wszystkie Ŝetony, które posiada

Odmiany pokera
Na świecie istnieje duŜo odmian pokera, do najpopularniejszych zaliczyć moŜna:
- Texas Hold'em
- Omaha
- Omaha High-Low
- Poker pięciokartowy dobierany
- 7 Card Stud
- 2-7 Draw (Triple lub Single)
- Razz
- Badugi

O firmie bwin
Grupa bwin posiada ponad 20 milionów zarejestrowanych uŜytkowników na przeszło
25 czołowych rynkach. Produkty firmy, jak zakłady sportowe, poker, kasyno, fortune
i skill games oraz transmisje audio i wideo z najwaŜniejszych wydarzeń sportowych
(m.in. hiszpańskiej Primera Division i niemieckiej Bundesligi) dostępne są na licznych
platformach. Spółka-matka, bwin Interactive Entertainment AG ("bwin") wpisana jest
do indeksu austriackiej giełdy ATX (ID code BWIN, Reuters ID code BWIN.VI). Dla
swych spółek-córek oraz połączonych przedsiębiorstw usługi z zakresu m.in. rozwoju
oprogramowania, marketingu, komunikacji, human resources i finansów. Działania
operacyjne Grupy bwin wykonywane są przez spółki-córki oraz połączone
przedsiębiorstwa na podstawie przyznanych licencji (np. w Niemczech, Włoszech,
Gibraltarze). Wszelkie informacje na temat spółki moŜna znaleźć na stronie
www.bwin.org.
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