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Vido Kübü Referans Pozisyonları

� 1. Ders – Blitz Oyunları
• 18 Referans Pozisyonu

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları
• 43 Referans Pozisyonu

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları
• 26 Referans Pozisyonu

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları
• 22 Referans Pozisyonu

� 6. Ders – Geri Oyunlar
• 20 Referans Pozisyonu

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları
• 20 Referans Pozisyonu

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları
• 12 Referans Pozisyonu

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar
• 14 Referans Pozisyonu

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları
• 35 Referans Pozisyonu



Referans Pozisyonları Analizleri

�Snowie yazılımı ile yüksek miktarda zar 
atımı (rollout) ile yapılmıştır

�Pozisyon üzerine 360 zar atımı yapılmıştır
� (kullanılan “variance reduction” algoritmesi ile 

7200 zar atımına eş değer)

� “3ply” kurulumu kullanılmıştır
�Pozisyon sonrası her iki oyuncu için 21’er zar 

atımı kullanıp en iyi sonuca göre karar verir
�(bu Snowie’nin en kuvvetli oyun kurulumudur)



Analiz Sonucu Örneği

� Küpsüz Equity – zar sırası olan oyuncunun 
pozisyondaki equity’sidir (özsermaye)
�Rollout takiben elde edilen bu sonuç, Vido Kübü 1 de 

kaldığı durum için geçerlidir
�Bütün kazanma yüzdelerinin toplamı ile elde edilir

�GKM- galip gelenin katmerli marsı yüzdesi 3 ile, GM-
Galip gelenin marsı yüzdesi 2 ile, ve galip gelenin yüzdesi 
toplamı alını, ve Mağlup gelenin yüzdeleri bu rakkamdan 
çıkarılır

Küpsüz Equity: 0.460

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.0 %2.3 %72.7 %27.3 %1.6 %0.0

Vido – Kabul : 0.721
Vidosuz : 0.697
Vido – Red: 1.000



Küpsüz Equity (özsermaye) Hesabı

� Küpsüz Equity =
� (3 x 0) + (2 x 0.023) + (1 x 0.704) 
� – (1 x 0.257) – (2 x 0.016) – (3 x 0) = 0.460  

� Siyah oyunların %72.7 sini kazandığı için tek oyun kazanma 
yüzdesi (72.7 – 2.3) = %70.4 olur

� Beyaz oyunların %27.3 ünü kazandığı için tek oyun kazanma 
yüzdesi (27.3 – 1.6) = %25.7 olur

Küpsüz Equity: 0.460

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.0 %2.3 %72.7 %27.3 %1.6 %0.0

Vido – Kabul : 0.721
Vidosuz : 0.697
Vido – Red: 1.000



Küpsüz Equity Nasıl Değerlendirilir?

� Her iki taraf içinde Mars ihtmali olmayan bir 
pozisyon düşünelim:
�Zar sırası olan oyuncunun %75 kazanma şansı

olduğunu varsayalım

�Küpsüz Equity = (1 x 0.75) – (1 x 0.25) = 0.500

� Yani 0.500 equity ile Vido kabul edilir

� Normal oyunda vidoyu geri çevirme hakkından 
ötürü 0.570 equiteye kadar vido kabul edilebilir



Analiz Sonucu Örneği

� Bu rakamlar mümkün olan Vido hareketlerinden sonraki 
equity’lerin Snowie tahmin sonuçlarıdır
�Vido – Red den sonra equite her zaman 1.000 dır (Vido 

çeken 1 puan kazanmıştır)

�Eğer Vido – Kabul equity’si 1.000 den yüksekse Vido 
reddedilmelidir, 1.000 den alçaksa Vido kabul edilmelidir

�Vido çekme kararı için eğer Vido – Kabul equity değeri, 
Vidosuz equity değerinden yüksekse Vido çekilmeli, düşükse 
çekilmemelidir

Küpsüz Equity: 0.460

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.0 %2.3 %72.7 %27.3 %1.6 %0.0

Vido – Kabul : 0.721
Vidosuz : 0.697
Vido – Red: 1.000



Referans Pozisyonları

� Bu derste Blitz oyunu başlangıcındaki referans 
pozisyonlarının Snowie ile yapılan analiz 
sonuçlarını inceleyeceğiz

� Analiz sonuçları bize
�Vido çekilip çekilmemesi gerektiği
�Vido çekilirse rakibin kabul edip etmemesi 

sonuçlarını gösterecek

� Bu sonuçların yorumları, Kit Woolsey tarafından 
yapılmıştır

• Kaynak: “The Backgammon Encyclopedia, Vol 1; Cube 
Reference Positions”, Gammon Press, 20002, Arlington, MA, 
USA



Vido Kübü Referans Pozisyonları

� 1. Ders – Blitz Oyunları

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları

� 6. Ders – Geri Oyunlar

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



Blitz Oyunu

� Taraflardan birinin oyun başlarında çok şanslı bir 
zarla (joker) bir ya da iki rakip pulunu kırarak iç
alanda kapı alması veya alma tehdidi ile oluşur

� Vido kararı için en zor pozisyonlardan biridir
�Çünkü eğer rakip kurtarırsa ve kendi iç alanında bir 

kapı alırsa oyunda öne geçebilir
�Buna karşılık rakibin attığı bir kritik gele sonucu 

mars tehlikesi büyüktür

� Blitz oyununda uçuculuk (volatility) çok yüksektir
� Bu nedenle oyunun lideri çabuk değişebilir



Pozisyon - 1

B: 6-4, 24/14 
S: 5-5 ile kırma
B: 6-3 gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.7 %33.7 %64.1 %35.9 %6.9 %0.4

Vido – Kabul : 0.845
Vidosuz : 0.706
Vido – Red: 1.000

Küpsüz Equity

0.554



Pozisyon - 1

� 70’li yıllarda 6-4’ü 24/14 olarak oynamak çok yaygındı ve 
bu pozisyona sık olarak rastlanabilirdi

� Önceleri bu pozisyonda Vido - Red düşünülürdü
� Sonraları bilgisayar kullanılarak yüksek sayılı zar atımı

(rollout) sonunda açık bir şekilde Vido – Kabul olduğu 
ortaya çıktı

� Beyaz 1/3 oranında kazanabilir, ancak 2/3 oranındaki 
kaybının yarısında mars olabilir.

� 6-4’ü modern dönemdeki oynandığı durumu inceleyelim
�6-4 : 24/18 , 13/9

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 2

B: 6-4  24/18,13/9 
S: 5-5  ile kırma
B: 6-3  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.6 %37.9 %66.0 %34.0 %7.8 %0.3

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.783
Vido – Kabul: 1.021

Küpsüz Equity

0.635



Pozisyon - 2

� Beyazın bir açığının çifte kırılma tehdidi ve ikinci açığıyla 
birlikte durumu bir önceki pozisyondan daha vahim

� Mars tehlikesi %37.9’a çıkmiş durumda
� Buna rağmen Vido – Red çok yakın bir karar (0.021 

equity farkı)
� Buda Vido Kübü sahibi olmanın (yani vidoyu 4’leme 

imkanının) ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

� Standart 6-3 açılışını inceleyelim
�6-3 : 24/18 , 13/10

VİDO – RED 



Pozisyon - 3

B: 6-3  24/18,13/10 
S: 5-5  ile kırma
B: 3-1  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.9 %39.0 %67.2 %32.8 %8.3 %0.4

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.803
Vido – Kabul: 1.094

Küpsüz Equity

0.667



Pozisyon - 3

� Bu pozisyon beyaz için biraz daha kötü
� Mars tehlikesi %39’a çıkmiş durumda
� Vido – Kabul kararı yakın bir karar değil (0.094 equity 

farkı)
� Bu pozisyonun bir öncekinden farkı 9 yerine 10 

noktasında olan pulun konturatak için daha kötü
durumda olması olabilir (iç borddan daha uzak ve bazı
zarlar çiftleniyor)

� Standart 6-2 açılışını inceleyelim
� 6-2 : 24/18 , 13/11

VİDO – RED 



Pozisyon - 4

B: 6-2  24/18,13/11 
S: 5-5  ile kırma
B: 3-1  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.6 %37.9 %66.1 %33.9 %7.9 %0.5

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.779
Vido – Kabul: 1.015

Küpsüz Equity

0.632



Pozisyon - 4

� Bu pozisyon çok yakın bir red
� Mars tehlikesi %37.9’a düşmüş durumda
� Vido – Kabul kararı yakın bir karar (0.015 equity farkı)

� 11 noktasındaki pul daha zor kırılır (yanlız 6-4 ile, ve bu 
durumda 6 ikilenmiş durumda)

� Eğer pul 9 yada 10 noktasında olsaydı başka bir pulu 
kıramayan 5-3 yada 5-4 ile kırılırdı

� Bu ikilenme red kararını daha yakın bir hale getirmeye 
yeterli olmuş

� Bu günlerde 5-2 açılışında arka pulları ayırma daha 
yaygın
� 5-2 : 24/22 , 13/8

VİDO – RED 



Pozisyon - 5

B: 5-2  24/22,13/8 
S: 5-5  ile kırma
B: 3-1  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.6 %41.4 %67.4 %32.6 %7.8 %0.3

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.862
Vido – Kabul: 1.135

Küpsüz Equity

0.688



Pozisyon - 5

� Siyah için çok açık bir Vido
� Beyaz için çok açık bir red
� Mars tehlikesi çok büyük - %41.4
� Vido – Kabul kararı büyük hatalı (blunder)

� (0.135 equity farkı)

� 5-1 açılışındaki durumu inceleyelim
� 5-1 : 24/23 , 13/8

VİDO – RED 



Pozisyon - 6

B: 5-1  24/23,13/8 
S: 5-5  ile kırma
B: 3-1  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.6 %28.7 %60.4 %39.6 %9.9 %0.6

Vidosuz : 0.547
Vido - Kabul : 0.501
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.395



Pozisyon - 6

� Burada Vido hatalı
� 23 noktasındaki beyaz pul defans için dış borddaki 

noktalardan daha iyi.
� Kırması daha zor ve beyazın kırarak içeri girmesi 

mümkün
� Ve eğer siyah 23 noktasındaki pulu kıramazsa beyaz onu 

kapatıp blitzi durdurabilir
� Bu nedenle siyahın avantajı çok azalmış durumda ve artık vido 

çekmemeli

� Beyazın pulu daha gelişmiş bir konumdayken durum 
nasıl olur?  5-4 açılışını inceleyelim
� 5-4 : 24/20 , 13/8

VİDOSUZ



Pozisyon - 7

B: 5-4  24/20,13/8 
S: 5-5  ile kırma
B: 3-1  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%0.8 %31.3 %61.9 %38.1 %9.1 %0.4

Vido - Kabul : 0.649
Vidosuz : 0.607
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.464



Pozisyon - 7

� 20 noktasındaki pul daha kolay kırılabilir
� Ayni zamanda eğer siyah 5 noktasını kapatırsa iç bordu çok daha 

kuvvetlenir (2 noktasına kıyasla)

� Siyahın equitesi bir önceki pozisyona kıyasla bir hayli yüksek 
olmasından ötürü vido çekebilir

� Beyazın kabul etmesi çok kolay

� Blitz’e tabi olan oyuncu için dış borddaki bir pul hem avantaj hemde 
disadvantaj sağlar
� Eğer siyah blitze devam edebilirse bu pul kırılabilir
� Eğer siyah blitzi tutturamazsa bu pul beyaz için bir kurucu görevi 

yapabilir ve kontratak başlatabilir
� Bunlardan hangisi daha önemli?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 8

...
S: 5-5  ile kırma
B: 6-3  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.1 %31.8 %62.4 %37.6 %9.4 %0.4

Vido - Kabul : 0.684
Vidosuz : 0.607
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.479



Pozisyon - 8

� Beyazın dış borddaki pulu equitede çok az bir farklılık 
yaptı

� Bu pozisyonda dış bordda bir pulun olmasının getirdiği 
avantaj ile dezavantaj birbirini götürüyor

� Beyazın pulunu rakibin 2 noktasına tekrar götürelim ve 
dış borda bir pul koyalım
� Bu değişiklik Pozisyonların uçuculuğunu artırıyor
� Acaba Siyaha Vido çektirecek kadar artırmışmı?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 9

...
S: 5-5  ile kırma
B: 6-3  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.1 %28.4 %60.6 %39.4 %10.4 %0.4

Vidosuz : 0.546
Vido - Kabul : 0.510
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.399



Pozisyon - 9

� Bu pozisyonun 6 No’lu pozisyondan farkı diş borddaki 
puldur
� 6 No’lu pozisyonda vido çekilmiyordu

� Görünüşe bakılırsa dış borda ilave edilen pul uçuculuğu 
Siyaha Vido çektirecek kadar arttıramamış
� Bu durumdada dış bordda olan pulun avantajları ile 

disavantajları birbirini götürüyor

� Dış borddaki pulun yeri önemlimidir?
� Bunu bir deneyelim

� 9 noktasındaki pulu 11 noktasına taşıyalım.
� Bu noktada daha emniyetli, ancak daha zayıf bir kurucu durumunda

VİDOSUZ 



Pozisyon - 10

...
S: 5-5  ile kırma
B: 6-3  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.1 %28.9 %60.4 %39.6 %9.5 %0.7

Vidosuz : 0.551
Vido - Kabul : 0.523
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.406



Pozisyon - 10

� Bu değişiklikle çok bir fark oluşmadı
� Hala pozisyon, Siyah için Vido çekmeyi gerektirecek kadar 

kuvvetli değil
� Bu pozisyonda anahtar beyazın geri pulu 2 noktasında nispeten 

güvenli
� Kırılması güç ve Beyaz 2 noktasına demirlerse oyuna ortak 

olabilir

� Şu ana kadar Siyahın 5-5 zar sonucu blitz pozisyonlarına 
baktık.  Siyah as noktasını aldığı zaman blitz oyununa 
bağlanmış durumdadır
� As noktasını kapatmadan yapılabilecek blitz zarlarından sonraki 

durum nasıl olabilir?  İnceleyelim

VİDOSUZ 



Pozisyon - 11

B: 5-4 24/20, 13/8
S: 3-3  ile kırma
B: 3-3  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.2 %29.0 %66.1 %33.9 %8.0 %0.3

Vido - Kabul : 0.832
Vidosuz : 0.764
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.540



Pozisyon - 11

� Siyahın Vido çekmesi kesin
� Kazanma yüzdesi 66’nın üzerinde
� Bu pozisyonun öncekilerinden önemli farkı, Siyah blitz oyununa 

bağlı değil... Oyunu, mesela, Kapı oyununa dönüştürebilir
� Eğer beyaz as noktasını ele geçirse bile Siyahın şansı iyi
� Blitze göre mars şansı o kadar fazla olmasa bile esneklikten 

ötürü Siyahın oyunu kuvvetli

� Beyazında Vidoyu kabul etmesi bariz
� Eğer Beyaz Blitzi kırabilirse ileride Vidoyu çevirme şansı

oluşabilir

� İkinci bir pul kırık olursa durum değişirmi?  İnceleyelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 12

B: 4-3  24/21, 13/9
S: 4-4  ile kırma
B: 6-4  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.9 %30.9 %68.6 %31.4 %6.9 %0.5

Vido - Red : 1.000
Vidosuz : 0.855
Vido – Kabul : 1.018

Küpsüz Equity

0.624



Pozisyon - 12

� Bardaki ikinci pul durumu bir hayli değiştiriyor
� Siyahın yanlızca iki noktalı bordu olmasına ve hucüm için 

dağılımının zayıf olmasına rağmen bu pozisyonda Beyaz Vidoyu 
yakın bir şekilde red etmeli

� Eğer Beyaz pullardan birini girmiş olsaydı Vidoyu kesin kabul 
ederdi ve hatta Siyah Vido çekmeyebilirdi bile

� Siyahın bordunu çabuk bir şekilde kapatması için iyi bir temposu 
var ve zarın gelişine göre ya blitz yada kapı (prime) oyunu 
kurabilir

� Bu duruma yakın değişik pozisyonları inceleyelim

VİDO – RED 



Pozisyon - 13

B: 4-1  24/23, 13/9
S: 4-4  ile kırma
B: 6-2  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.3 %28.7 %67.0 %33.0 %6.6 %0.2

Vido - Kabul : 0.905
Vidosuz : 0.808
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.573



Pozisyon - 13

� Siyah hücuma geçmiş
� Fakat 2 noktasını almış olduğu için hücuma ciddi bir şekilde 

bağlanmış durumda
� Eğer pozisyonel bir oyuna geçiş yapmak isterse yapısı Kapı

oyunu için zayıf
� Bu nedenle Beyaz Vidoyu kabul etmeli (bir önceki pozisyon 

yakın bir red olmasına rağmen)
� Siyahın büyük avantajı olmasına rağmen genel yapısı yeterince 

esnek değil

� Şimdide pozisyonel türde blitze dönüşebilecek bir 
durumu inceleyelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 14

B: 5-4  24/20, 13/8
S: 1-1  ile kırma
B: 6-5  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.1 %20.7 %64.7 %35.3 %8.4 %0.6

Vidosuz : 0.620
Vido - Kabul : 0.584
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.620



Pozisyon - 14

� Siyah gelişmede çok önde olmasına ve blitze gitme 
potensiyeline rağmen, bu durumda Vido bile çekemiyor
� Yanlızca iki iç kapısı var ve Beyazın ikinci açığı emniyetli bir 

durumda
� Beyazın durumu daha kötü olmasına rağmen yeterli sayıda 

oyunu vardır ve durum her an dönüşebilir

� Önemli bir nokta: Siyahın equitesi pek çok blitz 
pozisyonlarına kıyasla daha yüksek olmasına rağmen 
Vido hala çekemiyor çünkü uçuculuk nispeten az.

� Bir başka pozisyonel blitze bakalım

VİDOSUZ 



Pozisyon - 15

B: 3-2  24/21, 13/11
S: 2-2  13/11(2), 6/4(2)
B: 6-4  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.1 %23.2 %65.0 %35.0 %7.2 %0.3

Vido - Kabul : 0.680
Vidosuz : 0.670
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.468



Pozisyon - 15

� Siyah avantajlı durumda, ancak yanlız iki kapı ve yeterli 
cephane olmaksızın tam bir blitz geliştiremez
� Buna rağmen siyahın çok yakın (sınırda) bir Vidosu var
� Beyazında kolay bir kabulu var
� Siyahın Vido çekmesinin nedeni blitz potensiyelinden değil genel 

olara daha iyi yapısı olduğu için
� Bu pozisyonun uçuculuğu da düşük

� Siyah atakla defansı birlikte kullanabilirse ne olabilir? Bir 
bakalım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 16

B: 3-2  24/21, 13/11
S: 4-4  24/20(2), 8/4(2)
B: 6-4  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.3 %25.8 %66.6 %33.4 %6.7 %0.3

Vido - Kabul : 0.822
Vidosuz : 0.744
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.533



Pozisyon - 16

� Siyahın yanlızca iki kapısı olmasına, atağının bağlantısız 
olmasına ve sekiz noktasını kaybetmiş olmasına rağmen 
kuvvetli bir Vidosu var
� Buradaki fark ilerlemiş demirlenmiş nokta (20 noktası)
� Bu ankorun önemi, eğer durum değişir ve Beyaz öne geçerse 

beyazın atağını geliştirmesi zorlaştırır
� Buna rağmen Beyaz da Vidoyu kabul eder çünkü henüz erken 

ve Siyahın Blitz tehdidi zayıf
� Eğer Siyah durumu biraz daha ilerletirse Beyaz Vidoyu 

reddedecektir 

� 6-6 Genellikle en kuvvetli zarlardan biridir.  
� Çok sayıda pip kazanır, gelişmiş demirli çıkarır ve önemli bir 

kapıyı alır.  Bir blitz potensiyeli ile birleştiğinde ne kadar 
kuvvetlidir?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 17

B: 6-2  24/18, 13/11
S: 6-6  24/18(2),13/7(2)
B: 6-6  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.2 %21.7 %69.8 %30.2 %5.4 %0.5

Vido - Kabul : 0.912
Vidosuz : 0.808
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.566



Pozisyon - 17

� Siyahın Vidosu çok kuvvetli
� Şu anda yanlızca bir kapısı var, yani blitz oyunu oluşması pek 

mümkün değil... ancak olabilirde
� Bu arada Siyahın her cephede avantajı var ve bu avantajını

geliştirecek pek çok zarı var

� Beyazın Vidoyu kabul etmesinin tek nedeni oyunun çok 
erken aşamada olması ve blitz tehlikesinin çok zayıf 
olması

� En son olarak pozisyonel oyunla blitz oyununun birlikte 
yürütülebileceği bir duruma bakalım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 18

B: 2-1  24/23, 13/11
S: 4-4  8/4(2),6/2(2)
B: 4-2  gele

GKM GM Galip Mağlup MM MKM
%1.9 %29.0 %63.8 %36.2 %8.0 %0.4

Vido - Kabul : 0.734
Vidosuz : 0.657
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.500



Pozisyon - 18

� Beklendiği gibi Siyahın Vidosu çok kuvvetli
� Buna karşılık Beyazında kolay bir kabulu var

� Bunun nedenide Siyahın şu andaki pozisyonunun rengi belli 
değil (blitz mi? – pozisyonel mi?)
� Siyahın üç kapısı var ama blitze devam etmesi için yeterli cephanesi 

yok
� As noktasındaki beyaz pulun durumu şimdilik emniyette
� Siyahın 2 noktasını kapatması bir Kapı oyununu zorlaştırıyor ve 8 

noktasını kaybetmiş durumda
� Buna karşılık Siyahın geri pullar daha yerlerinden oynamamış ve 

Beyazın 11 noktasındaki pulu eğer oyuna çabuk girebilirse bir 
yükümlülük yerine avantaj olabilir 

�Siyahın yinede kuvvetli bir Vidosu var çünkü çok sayıda tehdit 
olabilecek imkanları var

VİDO – KABUL 



Özet Olarak

� Blitze gitme imkanı büyüdükçe erken vido 
çekmek önemli

� Rakibin bu Vidoyu kabul yada red etmesi bu 
derste incelediğimiz pozisyonlara bağlı

� Pozisyonların 
�esnekliği (birden fazla oyun türüne yönlenme 

imkanı) ve 
�uçuculuğu (oyunun liderliğinin bir-iki zarla 

değişebilme imkanı)  
�Vido kararlarında ve kabul yada red etmede çok 

önemli rol oynuyor



Bundan Sonraki Ders

� 1. Ders – Blitz Oyunları

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları

� 6. Ders – Geri Oyunlar

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



2. Ders

� Tutma Oyununda (holding game) referans 
pozisyonları
�Tavlada rastlanan en yaygın oyun türüdür

�Tipik bir tutma oyununda taraflardan biri arka pulları
kaçmış ve yarışta önde olmasına rağmen hala orta 
noktaya (ve muhtemelen bir kaç daha noktaya) sahip 
olduğu için açık vermeden bu noktaları boşaltma zorluğu 
yaşar

�Diğer tarafında muhtemelen gelişmiş bir demirlisi vardır 
ve zamanlamasının iyi olması nedeniyle rakibinin açık 
vermesini bekleyebilir


