WSOP, czyli pokerowe mistrzostwa świata
World Series of Poker to największy na świecie turniej pokerowy rozgrywany
w Las Vegas w dniach 7-18 lipca 2010. Reprezentantem Polski będzie tam
Bartosz Soćko, zawodnik wysłany przez bwin.
Cała impreza trwa ponad miesiąc, bo Main Event, czyli główne wydarzenie WSOP z
udziałem Bartosza Soćki, uznawane za nieoficjalne mistrzostwa świata w pokerze,
obudowane jest przez kilkadziesiąt mniejszych imprez. Las Vegas przyciąga
zawodowców i amatorów, którzy chcą sięgnąć po najwyŜsze tytuły i sławę. Pula
nagród w Main Event zaleŜy od liczby zawodników, ale zwycięzca moŜe liczyć na kilka
milionów dolarów (w zeszłym roku ponad 8 milionów, rekord – 12 milionów). Jak we
wszystkich turniejach pokerowych, kasyno pobiera od 6 do 10 procent opłaty za
wejście. Reszta tworzy pulę nagród, co kusi. W roku 2000 było 4.780 uczestników
WSOP, w 2005 – 23.000. W Main Event w 2003 roku wzięło udział 839 graczy, w
2006 – aŜ 8.773. To wiele mówi. Taki wzrost zainteresowania tłumaczy się
popularnością telewizyjnych relacji i internetowym boomem na pokera (w tym
moŜliwość wygrania pakietu wyjazdowego na WSOP).
Historia imprezy ginie w dymie cygar. Niektórzy za początek uznają turniej Toma
Moore’a w 1969 roku w Holiday Hotel and Casino, inni – imprezę Benny Biniona,
właściciela słynnego kasyna Horseshoe w Las Vegas, sprzed równo czterdziestu lat,
bo wtedy padła nazwa World Series of Poker. Na pewno w pierwszych turniejach brali
udział najlepsi pokerzyści Stanów Zjednoczonych, w tym legendarny Crandell
Addington (znalazł się osiem razy w pierwszej „10” Main Event, co pozostaje
niepobitym rekordem), Walter „Puggy“ Pearson, Johnny Moss. Wiadomo, Ŝe w 1970
roku o zwycięstwie nie decydowała liczba Ŝetonów, rozegrano serię gier w róŜnych
odmianach pokera, a zwycięzcę wyłoniono przez głosowanie publiczności, która
oglądała wszystkie starcia. Wygrał Johnny Moss. Od 1971 do dziś Main Event jest
rozgrywany w trybie Texas Hold’em, w której to formule Moss obronił swój tytuł!
Na początku lat osiemdziesiątych zaczęto rozgrywać satelity do głównego turnieju.
Rosła liczba uczestników i pula nagród. W kolejnych latach WSOP rozszerzało swój
program, by w 2006 roku osiągnąć liczbę 45 turniejów rozgrywanych w większości
pokerowych wariantów. Zwycięzca kaŜdego turnieju (ang. event – wydarzenie)
otrzymuje złotą bransoletę i wygraną pienięŜną (tradycyjnie w gotówce). Do 2006
roku rekord 10 zdobytych bransolet naleŜał do trzech graczy – Doyle'a Brunsona,
Johnny Chana i Phila Hellmutha. W 2007 roku Hellmuth zdobył swoją 11. bransoletę
w karierze, dzięki czemu jest teraz samodzielnym rekordzistą tych zawodów.

Zwycięzcy World Series of Poker
2000 Chris Ferguson A♠ 9♣
1,500,000$
2001 Juan Carlos Mortensen K♣ Q♣ 1,500,000$
2002 Robert Varkonyi Q♦ 10♠
2,000,000$
2003 Chris Moneymaker 5♦ 4♠
2,500,000$
2004 Greg Raymer 8♠ 8♦
5,000,000$
2005 Joe Hachem 7♣ 3♠
7,500,000$
2006 Jamie Gold Q♠ 9♣
12,000,000$
2007 Jerry Yang 8♦ 8♣
8,250,000$
2008 Peter Eastgate A♦ 5♠
9,152,416$
2009 Joseph Cada 9♦9♣
8,574,649$
Legenda: rok, zwycięzca (zwycięska ręka), nagroda,
(przegrywająca ręka)

512
T. J. Cloutier A♦ Q♣
613
Dewey Tomko A♠ A♥
631
Julian Gardner J♣ 8♣
839
Sam Farha J♥ 10♦
2,576
David Williams A♥ 4♠
5,619
Steve Dannenmann A♦ 3♣
8,773
Paul Wasicka 10♥ 10♠
6,358
Tuan Lam A♦ Q♦
6,844
Ivan Demidov 4♥ 2♥
6,494
Darvin Moon Q♦J♦
liczba uczestników, II miejsce

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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