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Struktura popupów 

Popup “Steal SB and BB” 

 
 

Opis "bloków" w pop upie: 
#1 Preflop i Postflop dla SB 

 
 
Preflop stats dla SB 

 
Wyjaśnienie:  
Wszystkie niebiestkie statystki są vs 
Hero 

 
Postflop stats dla SB 

 
Wyjaśnienie #1: Statystki w oknach to tzw sparowane statystki które są 
od siebie zależne 
Wyjaśnienie #2: Pop-upy są czytane z góry na dół 
 

  
 c/r = check-raise na Flopie 
 + bet = bet na Turnie po check-raise flop 
 + ch/fold = check-fold na Turnie po check-raise flop 
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#2 Preflop i Postflop dla BB 

 
 
 
Preflop stats dla BB 

 

 
Postflop stats dla BB 

 
 

  
 raise: przebicie na Flopie 
 + bet: bet na Turn po przebiciu na Flopie 
 + bet: bet na River po zagraniu raise Flop i bet na Turn 

  
 Wyjaśnienie:  
 Float = zakład sprawdzającego po tym jak preflop raiser gra 
 check 

 vs Missed Cbet 
 (akcja do BB kiedy preflop raiser grał check) 
 Bet on Flop 
 + bet on Turn  
 + bet on River 

 

  
 BB vsSB:  
 Fold na river po zagraniu bet na Flopie i check na 
 Turn 
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Popup dla BLINDS vs BTN 

 

 
c/r = check raise na Flopie 
+ bet = bet na Turn po check-raise flop 
+ ch/fold = check na turn po check-raise flop 
 

 
Fold na cbet “Total” poszczególnych boardach: 
Ace-high, King-high, Queen-high, low flop 

 

 
Akcja blindów na river po tym jak BTN grał cb 
flop i check turn 

 

 
Akcja blindów na turnie po tym jak BTN grał 
check flop. 
Wyjaśnienie: Float = bet sprawdzającego po tym jak 
preflop raiser zagrał check 
 

float: bet na Turn po check-check na flopie 
+ bet: bet na River po bet na Turnie 
+ ch/fold: check-fold na River po bet na Turnie 
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Pop-up Showdown 

 
Statystki pozwalają ujawnić sizingi value betów i predyspozycje do foldów vs niektóre sizingi 
 

Detections of value bets betsizing  

 
as PFR (SRP) IP: preflop raise w single raise potach na pozycji 
10%-40%: bet size na river między 10% a 40% pota 
50%: procent sytuacji w których preflop raiser zabetował od 10% do 40% pota i 
wygrał. 
 
Wyjaśnienie: Bet & Win% sytuacja w której preflop raiser lub sprawdzający wykonali bet o danym 
sizingu i nie doszło do przebicia na flopie turnie bądź riverze 

 
Wykrywanie predyspozycji do foldu 

 
More often vs average fold vs bet: Statystki na czerwono pokazują o ile częściej 

niz przeciętnie przeciwnik folduje vs dany sizing. 
 
WYjaśnienie: Plus – fold, Minus – Nie folduje. 
18% - sprawdzjący na pozycji folduje o 18% cześciej na bet od 10%-40% pota 
-42% - sprawdzająćy bez pozycji o 42% rzadziej folduje na bet 40%-60% pota 
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Zakres rąk: 

  
Range sprawdzenia BB vs BTN 

Strength: +8%  = porównanie siły rąk z siłą rąk innych graczy z tego limitu 
Clarifications: Wskaźnić pozwala wykryć przeciwników którzy callują silne ręce będąc na lub bez 
pozycji 

 
Statystki przeciwników: 

Wszystkie statystki w pop upie są dla sytuacji heads up (1vs1) z wyjątkiem niektórych 
okien które są tylko dla multiway potów. 

 
 
 
Dodatkowe informacje: 
Różnice postflop między statystkami: 1to1(HU), multipots oraz total w HM2: 

Notecaddy Pro.Tools: Statystki sprawdzającego na pozycji 

   
  

 
 
HM2: Ogólne statystki sprawdzającego na pozycji 

 
Wyjaśnienie: Statystki na jednego przeciwnika 
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Opis HUDa: 

 
 
1st raise EP 
1st raise MP    4bet / fold to raise flop / agg river   
1st raise CO 
1st raise BTN    
 
VPIP / PFR / 3bet/ fold 3bet IP/ fold 3bet OOP/ 
cbet IP / cbet OOP / float flop / fold cbet IP / fold cbet OOP / fold cbet 3betpot 
WTSD / fold BB to steal SB / fold blinds to steal BTN / hands / winrate 
 

Wyjaśnienie:  fold blinds to steal BTN – fold kontra steal z BTN kiedy przeciwnicy znajdują sie na pozycji 
SB bądź BB, twój steal może być dochodowy z any two cards jeżeli  mają oni ponad 75%+ fold blinds to 
steal BTN. 
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