Az online póker etikája
Az oldal eddigi cikkeiben, és a fórumokon is hosszabb-rövidebb részek foglalkoznak a témával,
de sajnálatos tapasztalataim miatt szükségesnek érzem egy összefoglaló készítését. A képlet
ugyanis egyszerü: az online póker világában nagyon könnyü letiltani egy csoportot, adott esetben
egy országot akár a bónuszokról, akár a terembe való regisztrálásról, de számtalan egyéb mód is
van, hogy megfosszák a játékosokat betevo dollárjaiktól. Mik is a leginkább kifogásolható dolgok?
1) A többszörös regisztráció
A póker termek gyakorlatilag mindenhol tiltják. A kezdo játékosok mégis beleesnek abba a
hibába, hogy több felhasználót is regisztrálnak ugyanabba a terembe. Ring game esetén nem is
lenne nagyon zavaró a többi játékosnak, hiszen általában a szoftverek nem engednek egy
asztalra ugyanarról a géprol több felhasználót, de egyrészt ez is megkerülheto, másrészt két
súlyos egyéb eset is van: a verseny, ahol tisztességtelen elonyhöz jut a multizó, másrészt a
bevezetoben említett kizárás - amikor a sorozatos többfelhasználós bónusz és freeroll vadászok
miatt az egész országot tiltja a terem. Egy átlagos játékosnak egyébként nincs is szüksége
ilyesmire, hisz annyi terem van, mint égen a csillag, és jövedelmezoség szempontjából teljesen
mindegy, hogy egy terem 2-3-több loginja, vagy 2-3-több teremben 1-1 loginja, vagy 1 terem egy
loginja, de magasabb alapon termeli a pénzt. Kivétel: ahol a családban többen is játszanának, ott
a további félreértések elkerülése végett a supporttal minden esetben elore egyeztessétek le
levélben, hogy szabad-e, milyen feltételekkel, és a levelezést gondosan orizzétek meg! Ha nem
szabad, inkább osszátok fel, ki melyik teremben játszik, vagy egy login alatt váltsátok egymást!
2) A lapok megbeszélése, beírása játék közben
A póker termek gyakorlatilag mindenhol tiltják. Egy-egy parti után (ismétlem, után!) be lehet írni,
mi volt nálad - de még ez sem javasolt, ezzel ugyanis az ellenfél játékát segíted!
3) Az idegen nyelvü (magyar) beszéd a termekben
A póker termek gyakorlatilag mindenhol tiltják. Nyilvánvaló indoka az, hogy ellenorizhetetlen
számukra, mit beszélnek meg a játékosok menet közben. Amennyiben mégis beszélgetni
akartok, ilyenkor a legjobb módszer valamilyen külso csevego használata, például az irc-en egy
saját szoba létrehozása. Megfigyelésem szerint a termek kicsit elnézobbek a tornák szüneteiben.
Aki esetleg nem tud angolul, az itt az oldalon is megtalálja a leggyakrabban használt
kifejezéseket és rövidítéseket, éljen azokkal. Kivétel: speciálisan csak magyar játékosoknak
szervezett tornák
4) Káromkodás
Talán ez az a pont, ami a legkevesebb magyarázatra szorul: aki káromkodik, csak magáról állít ki
szegénységi bizonyítványt. Viszont ha ezt az asztal mellett teszi, akkor az könnyen általánosítást
szül: a magyar egy káromkodós, veszíteni (és játszani) nem tudó bunkó. Ezt azért jobb lenne
elkerülni, aki nem tudja magában tartani a dühét, az üvöltözzön a szobában otthon, tartson
kéznél valami földhözvághatót stb :)
5) Játék honfitársak ellen
Ez a legnehezebb része ennek a cikknek, hiszen mindenki máshogy áll hozzá - és mindenki
magából indul ki. Igy én is csak azt tudom elmondani, én mit gondolok a kérdésrol. Itt is, mint
általában, külön kell választani a ring game-et és a tornát. Ring game esetén jómagam
bevallottan nem kedvelem a tömeget, ha egy asztalnál 3-4 magyar van, inkább keresek másikat.
Ugyanis megfigyelésem szerint a 3-4 között már biztosan lesz egy, aki azért vesz le, mert
fogalma nincs a játékról, de mázlis, és lesz egy, aki meg azért, mert jobb nálam. Legjobban a
reggeli-délelotti csupa amcsi asztalokat kedvelem (nekik ugye ilyenkor már késoéjszaka-hajnal),
vagy a minél "színesebb" összetételt. Számomra rémálom pl 9 török ellen bosson, vagy 9 skandi
ellen prímán játszani. De ez mint fentebb is írtam, nyilván egyéni. A honfitárs elleni játékomat itt
csak az befolyásolja, hogy valamilyen téveszme folytán feltételezem, hogy akivel találkozom az
asztalnál, az legalább a pókersulit elolvasta - aztán persze érnek néha kellemetlen
meglepetések. A verseny teljesen más téma. Itt a honfitárs elleni játékot nagyban meghatározza

az, hogy ismerem-e korábbról, illetve az, hogy a versenynek mely szakaszábn állunk és
melyikünknek mennyi zsetonja van. Alapjaiban a honfitárs annyi elonyt élvez, hogy kritikus
lapokkal, kritikus helyzetbe nem megyek bele ( tehát pl ha kevés kieso kell, hogy
fizetos/magasabb fizetési kategóriába jussunk, nálam sok zseton, SB vagyok K7x, a honfitárs
kevés zsetonnal BB, és mindenki fold, akkor én is fold, míg egy külföldi ellen raise)
6) Zseton átjátszása
Ez kicsit az elozo pont folytatásának tekintheto. Természetesen ez is tilos, de ez már a szürke
zónába esik néha, a fenti példa is ennek egy formája, hiszen mondható, hogy egy SB-nyi zsetont
átjátszottam a honfitársnak. Annyit mindenképpen el kell mondani a hasonlóval próbálkozóknak,
hogy egyrészt kerüljék a (logból, hand historyból) nyilvánvalóan utolérheto eseteket - tehát pl AAt ne dobjunk ilyenkor - másrészt az 'add nekem a zsetonod, preflop tolok allint AA, megadod és
én nyerek' sem életbiztosítás, még akkor sem, ha a zsetontol szabadulni szándékozónak 72o van
a kezében!
7) Pénz átjátszása
Ez a másik "szürke" zóna. Akkor beszélünk ilyenrol, ha valaki x site-ról y-ra akar transzferálni,
anélkül, hogy kikérne - mert pl az egyiken csak csekk van, a másikon meg neki kényelmesebb
kifizetési mód is. Foleg, ha a két login azonos csoportban van, és egyszerre be tud ülni a kettovel
egy terembe. Jómagam nem használtam, természetesen nem is biztatok senkit ilyesmire, de ha
már mindenképp ezt tenné valaki, könyörgök, akkor legalább arra figyeljen, hogy a két login ne
ugyanazon a néven, email-en, címen, bankkártyán, screen névvel legyen regisztrálva!
8) Ha összejátszást látunk/gyanítunk
Komoly, vérre meno esetben természetesen nyugodtan forduljunk a supporthoz, a legjobb
levélben, a hand historyval és a csetloggal - ha van rá lehetoség. Kisebb gondok - pl a játékot
zavaró idegen nyelvü cset vagy káromkodásözön - esetén általában elég a teremfelügyelot (ahol
van ilyen) megkérni, nézzen rá az asztalra.
9) Bonus hunting, bónuszvadászat
A termek nagy része idorol idore kedvezo ajánlatokkal áll elo, amik egyeseket arra ösztönöznek,
hogy a fentiekkel (elsosorban az elso és a hetedik ponttal) éljenek. Én mindenkit lebeszélek errol,
épp elég a meglévo bónuszokat teljesíteni, aki kevesli, inkább tegyen fel egy ujabb termet, ahol
hasonló, vagy akár még jobb ajánlatot is kaphat! Vadászaton inkább értsük azt, hogy hónapról
hónapra (akár súrúbben is) körbenézzük a termeket, hogy éppen hol van jó ajánlat. És
természetesen, ahogy Szelindek is írta, figyeljünk arra, hogy a bónuszfeltételeket boségesen
túlteljesítsük - így bízvást remélhetjük, hogy legközelebb is sikerrel vadászhatjuk le a következot.
Sok szerencsét, csalómentes asztalokat!
Alyr

