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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 Oyunları

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



Barda Tek Pul

�Bu derste inceleyeceğimiz pozisyonlar, 
taraflardan birinin kırık puluna karşı
öbürünün iç bordunda yüksek bir kapı açık 
olduğu durumlardır

�Vido kararı için en zor pozisyonları içerir
�Böyle bir pozisyona, genellikle taraflardan biri 

bar-noktası tutma oyunu oynarken rakibini orta 
noktasında sıkıştırıp açık verdirdikten sonra 
kırdığı zaman ulaşılır



Barda Tek Pul (devamı)

� Bardaki oyuncu yarışta önde ise durum analizi 
zordur
�Eğer içeri çabuk girip tekrar kırılmazsa bir anda oyunda 

favori olur
�Buna karşılık bir kaç kere gele atarsa rakibi büyük 

avantaj sağlayabilir
�Bu nedenle Vidonun zamanlaması çok önemlidir

� Prototipik bir pozisyonla başlayalım 
�Siyahın 6-noktası açık, Beyazın bir pulu barda ve yarışta 

önde



Pozisyon - 1

Pip
94-78
S: - 16

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.9 %69.1 %30.9 %3.5 %0.0

Vidosuz : 0.556
Vido – Kabul : 0.491
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.357



Pozisyon - 1

� Siyahın açık bir avantajı var
� Ancak pozisyon, biraz uçuculuk olmasına rağmen 

Vido çekmeye yeterli değil
�Siyahın problemi uçuculuğun büyük kısmının 

Beyazda olması
�Siyah büyük bir ihtimalle bundan sonraki zarlarla 

dışarıdaki pullarını yanaşacak
�Buna karşılık Beyaz içeri girerse oyunda büyük avantaj 

elde edebilir
�Siyahın Vido çekebilmesi için Beyazın Vidoyu reddeceği 

noktaya yaklaşmasını beklemesi lazım

�Siyahı 6 pip yaklaştıralım...  bakalım ne olacak

VİDOSUZ



Pozisyon - 2

Pip
88-78
S: - 10

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.1 %73.7 %26.3 %2.8 %0.0

Vido – Kabul : 0.748
Vidosuz : 0.736
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.458



Pozisyon - 2

� Bu 6 pip, Siyaha eşik noktasını geçirdi
� Beyaz hemen girip kırılmasa bile yarış artık 

nispeten yakın
�Ayrıca Siyahın kırabilecek zarlarını sayısı biraz daha 

fazla

�Beyaz vidoyu açık bir şekilde kabul eder
�Yanlızca yarış avantajı onu oyunda tutar
�Ayrıca küçük ihtimalda olsa 6-5 ile Siyahı kırabilir

�Siyahın ikinci geri pulunuda yaklaştırdığımız 
zaman ne olur?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 3

Pip
83-78
S: - 5

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.9 %77.3 %22.7 %1.4 %0.0

Vido – Kabul : 0.937
Vidosuz : 0.799
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.541



Pozisyon - 3

� Siyahın durumu daha da kuvvetlendi ve Beyazın 
da kabulu sınıra yaklaştı

� Siyah yanlızca 5 pip geride
�Yani Beyaz hemen girse bile yakın bir yarış olacak
�Buna karşılık Beyaz bir el bile gele atsa Siyahın büyük 

avantajı olacak

�Kuvvetli bir Vido ve yakın bir kabul
�Bu tür pozisyonlarda yarışın Vido çekimi ve kabulu için 

ne durumda olması gerektiği hakkında biraz fikir 
ediniyoruz

�Siyahı biraz daha ilerletelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 4

Pip
80-78
S: - 2

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.2 %80.0 %20.0 %1.1 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.822
Vido – Kabul : 1.084

Küpsüz Equity

0.601



Pozisyon - 4

� Dışarıdaki pulun 6-noktasının direkt alanına 
girmesi Beyazın Vidoyu reddetmesi için yeterli

� Her ne kadar Siyah 6-kapısını alması için favori 
olmasa bile Beyaz içeri girinceye kadar 
muhtemelen pullarını iç borduna girmiş olacak
�Ve eğer Beyaz hemen girse bile, Siyah onu emniyetli bir 
şekilde tekrar kırabilir

�Pip farkına karşı kurucu pulların önemi nedir?
�Siyaha yine ayni yarış durumunu verelim (yani iki piplik 

bir fark) ama değişik bir dış bord verelim

VİDO – RED



Pozisyon - 5

Pip
80-78
S: - 2

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.9 %75.6 %24.4 %1.5 %0.0

Vido – Kabul : 0.848
Vidosuz : 0.787
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.507



Pozisyon - 5

� Siyah hala yarışta başa baş ama 6-kapısını alması
yada Beyazı kırma ihtimali azaldı

� Beyazın içeri girip hemen kırılmama şansının 
artması Vidoyu kabul etmesi için yeterli
�Eğer Beyaz hemen girer ve kırılmazsa yarışa ortak olur
�Ve eğer iki kez gele attıktan sonra girer ve kırılmazsa 

yarışta hala şansı var

�Siyahın açıktaki pulunu 6-noktası menziline 
sokalım, bakalım ne kadar fark edecek 

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 6

Pip
74-78
S: + 4

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.1 %81.0 %19.0 %0.6 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.852
Vido – Kabul : 1.121

Küpsüz Equity

0.624



Pozisyon - 6

� Çok farketti
� Siyah yanlızca 6 pip kazanmakla kalmayıp Beyaz 

girerse onu kırabilecek, yada 6-kapısını alacak 
zarlarının sayısı da artmış durumda

� Bu dışarıdaki bir tek pulu menzile almakla Beyazı
açık bir kabulden açık bir redde çevirmiş olduk

� 6-Noktasına bir pul koyarsak ne olur?  Tabii olarak 
kapı alma potensiyeli çok önemli olur
�Önce kurucuların uzakta olduğu bir pozisyona bakalım

VİDO – RED



Pozisyon - 7

Pip
91-78
S: - 13

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.0 %69.9 %30.1 %3.4 %0.0

Vido – Kabul : 0.541
Vidosuz : 0.506
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.374



Pozisyon - 7

� Beyaz 13 pip önde... Yani yanlızca yarış söz konusu 
olsa Beyazın kolay bir kabulü var

� Siyah 6-noktasındaki pulu eğer hemen kapatamazsa 
açıkta bırakmayacak
�Şu anda 8 kapatıcı zarı var...  Bunlardan biri gelmezse 6-

noktasını boşaltmak durumunda
�Bu da yarım zarı ziyan etmesi anlamına gelir
� 6-Noktası boşaldıktan sonra eğer Beyaz hemen girerse favori 

bile olur
� Siyahın yakın Vidosu 6-kapısını aldığı takdirde 

pazarını kaybedeceği üzerine

� Siyahın durumunu biraz düzeltelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 8

Pip
89-78
S: - 11

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.4 %81.5 %18.5 %2.4 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.746
Vido – Kabul : 1.115

Küpsüz Equity

0.621



Pozisyon - 8

� 6-Kapısı alacak zarların sayıs 17’ye çıkmış
durumda

� Bu durum çok önemli bir fark oluşturuyor
� Siyah çok yakın bir Vido’dan açık bir Vido’ya
� Beyaz ise yakın bir kabulden açık bir redde geçiş

yapmış oluyor

� Siyahın durumunu biraz daha ilerletelim

VİDO – RED



Pozisyon - 9

Pip
86-78
S: - 8

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.4 %84.0 %16.0 %1.1 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.824
Vido – Kabul : 1.254

Küpsüz Equity

0.683



Pozisyon - 9

� Siyahın avantajı devleşti
�5-4’ü kapatıcı zarlara ilave etmekle 
�Siyahı 2 pip ilerletmekle
�Ve Siyahın esnekliğini artırmakla

� Beyaz çok açık bir şekilde pas geçer

� Şu ana kadar 6-noktasının açık olduğu 
pozisyonlara baktık
�Açığın 5-noktasında olması durumu ne kadar değiştirir?

VİDO – RED



Pozisyon - 10

Pip
95-78
S: - 17

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.0 %69.3 %30.7 %3.9 %0.1

Vidosuz : 0.607
Vido – Kabul : 0.506
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.356



Pozisyon - 10

� Bu ilk baştaki prototipik pozisyona benziyor
�Yanlızca 6-noktası yerine 5-noktası açık
�Siyah için biraz daha iyi çünkü 6-noktasına bir yedek pul 

koyabilir
� (5-kapısını alma şansını artırır)

�Buna karşılık 5-noktası dış pullardan biraz daha uzak 
� (Eğer girebilirse, Beyazın durumunu biraz daha emniyetli 

yapar)
�Ayrıca eğer Siyah 5-kapısını alamazsa bir açıklık oluşur 

ve geç bir açık verme ihtimali artar
�Bu faktörler birbirini dengeler ve Vido kararları orijinal 

pozisyona yakınlaşır

�Siyahın pullarını 5-noktası menziline getirelim

VİDOSUZ



Pozisyon - 11

Pip
93-78
S: - 15

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.2 %76.9 %23.1 %2.6 %0.1

Vido – Kabul : 0.890
Vidosuz : 0.790
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.523



Pozisyon - 11

� Bu küçük değişiklik Siyahın durumu bir hayli 
geliştirdi
�Küpsüz equitesi 0.356 dan 0.523 e yükseldi
�Ve şu anda çok sağlam bir Vidosu var
�Beyazın gireceği noktadan 6 pip ileride bir kapısı olması

Siyahı çok kuvvetlendiriyor
�Yanlızca 5-kapısını alma ihtimalinin artmasından öte, 

Beyaz girerse hemen kıracak zarların sayısı da artıyor

�Beyaz Vidoyu yarış potensiyelinden ötürü
kabul eder

�Siyahı biraz daha ilerletelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 12

Pip
88-78
S: - 10

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.2 %78.9 %21.1 %2.2 %0.0

Vido – Kabul : 0.999
Vidosuz : 0.826
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.567



Pozisyon - 12

� Tam eşik noktasındayız
� Bu pozisyonu daha önce incelediğimiz fakat 6-

noktasının açık olduğu pozisyonla karşılaştırabiliriz
�Orada Siyahın çok yakın bir Vidosu ve Beyazın kolay bir 

kabulu vardı
�Siyahın equitesi 0.478 idi (burada 0,567)
�Bu durum, 6-noktasındaki yedeğin önemini ve 6-

noktasının açık olduğu durumların ne kadar sakat 
olduğunu gösteriyor

�Siyahı biraz daha yaklaştıralım ve bir kurucu 
daha verelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 13

Pip
85-78
S: - 7

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.1 %1.4 %81.9 %18.1 %1.1 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.865
Vido – Kabul : 1.167

Küpsüz Equity

0.642



Pozisyon - 13

� Beyazın yarışta 7 pip önde olmasına rağmen 
Siyahın erken üstünlüğü Beyaza pas geçiriyor
�Siyahın 5-kapısını alacak zarları var 
�ve eğer Beyaz içeri girebilirse de onu emniyetli bir 
şekilde kıracak zarları var

� 6-Noktasının açık olduğu benzeri pozisyonda 
Beyazın yakın bir kabulü vardı

�Biraz daha aşağıya inelim ve 4-noktasını
açalım

VİDO – RED



Pozisyon - 14

Pip
96-78
S: - 18

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.2 %75.0 %25.0 %3.0 %0.1

Vido – Kabul : 0.784
Vidosuz : 0.751
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.481



Pozisyon - 14

� Siyah yarışta 18 pip geride olmasına, ve iç
bordunu kapatacak çok az sayıda zarı olmasına 
rağmen hala Vido çekebiliyor
�Çünkü Beyaz için yanlızca içeri girmesi yeterli değil: içeri 

girip kurtulması lazım
�Siyah içeri giren pulu hemen kıramasa bile dış pulları ile 

tekrar yakalayabilir
�Beyaz buna rağmen Vidoyu kabul eder, çünkü yarışta 

önde ve Siyahın az sayıda kurucu pulu var

�Siyahın kurucularından birini atak menziline 
getirirsek ne olur?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 15

Pip
91-78
S: - 13

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.2 %79.2 %20.8 %2.0 %0.2

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.837
Vido – Kabul : 1.007

Küpsüz Equity

0.574



Pozisyon - 15

� Bir ilave kurucu ile 5 ilave pip sayısı, Siyah için 
önemli bir değişiklik yaptı
�Beyazın artık sınırda bir kararı var... Tam eşik 

noktasında
�Bu durum, bir önceki pozisyonda Siyahın neden Vido 

çekmesi gerketiğinin önemini gösteriyor 
�En küçük bir ek avantajla pazarını kaybedecek durumda

�Siyahın geri pulunu 6 pip kadar daha ilerletelim

VİDO – RED



Pozisyon - 16

Pip
85-78
S: - 8

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.3 %81.9 %18.1 %1.5 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.873
Vido – Kabul : 1.151

Küpsüz Equity

0.636



Pozisyon - 16

� Ve şimdi Beyaz için açık bir pas
� Eğer Beyaz hemen içeri girebilse bile yarış çok 

yakın
�Bu durumu birde Beyazın içinde bulunduğu kurtulma 

güçlükleri ile birleştirdiğiniz zaman pas geçmesinin 
zorunlu olduğunu görebiliriz

�Şimdide Siyahın 3-noktasının açık olduğu 
pozisyonları inceleyelim
�Yine Beyaza büyük bir yarş önderliği ile başlayalım

VİDO – RED



Pozisyon - 17

Pip
98-78
S: - 20

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.3 %76.4 %23.6 %3.0 %0.1

Vido – Kabul : 0.848
Vidosuz : 0.787
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.510



Pozisyon - 17

� Beyazın 20 pip’lik avantajına rağmen Siyah 
sağlam bir şekilde Vido çekebiliyor
�Siyahın iç borddaki açık noktası ne kadar derine inerse, 

Beyazın içeri girdikten sonra kurtulma şansı o kadar 
azalır

�Beyaz Vidoyu kabul eder, çünkü yarış potensiyeli iyi ve 
ileride 3-noktasında kırma şansının olmasından ötürü

�Ancak, Siyahın avantajı büyük

�Geri pulunu biraz daha yaklaştıralım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 18

Pip
94-78
S: - 16

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.3 %78.5 %21.5 %2.2 %0.2

Vido – Kabul : 0.966
Vidosuz : 0.838
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.560



Pozisyon - 18

� Şimdi Beyazın Vido kabulu çok yakın bir karar
�Beyazın yarış önderliği hala büyük
�Siyahın iç bordunu yakında kapatma tehdidi yok  
�Buna rağmen Beyaz içeri girdikten sonra kurtulma 

güçlükleri bu kararı yakınlaştırıyor

� Siyahın öbür pulunu da ilerletelim

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 19

Pip
87-78
S: - 9

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.5 %82.0 %18.0 %1.2 %0.2

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.890
Vido – Kabul : 1.159

Küpsüz Equity

0.644



Pozisyon - 19

� Artık Beyaz Vidoyu kesin bir şekilde redder
�Hemen içeri girebilse bile artık yarıştaki üstünlüğü o 

kadar açık değil
�Bundan önceki pozisyonda kabul etmesinin en önemli 

nedeni yarış üstünlüğü idi
�Beyazın yarış kazanma şansı yeterince yüksek değil

�Son olarak 2-noktasının açık olduğu pozisyonu 
inceleyelim
�Eğer 3-noktasının açık olduğu pozisyon Beyaz için kötü

ise 2-noktasının daha kötü olması gerekir... bakalım

VİDO – RED



Pozisyon - 20

Pip
103-78
S: - 25

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %1.7 %80.2 %19.8 %1.7 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.869
Vido – Kabul : 1.064

Küpsüz Equity

0.604



Pozisyon - 20

� Beyaz için 2-noktasından kurtulma beklentisi biraz 
fazlaca iyimserlik gerektiriyor

� Yarışta çok önde olmasına rağmen bu durumu 
kullanma imkanı çok düşük

� Bu pozisyon Beyaz için açık bir pas

VİDO – RED



Özet Olarak

� Kapalı iç borduna karşı kırık pul olması Vido 
kararlarını güçleştiriyor

� Genellikle defanstaki oyuncunun uçuculuğu 
yüksek olduğu için Siyahın Vido kararını
zamanlaması önemli

� Siyahın açık noktası ne kadar derin olursa, 
Beyaz için durum kötüleşiyor ve Vidoyu kabul 
etmesi zorlaşıyor

� Vido kararlarını etkileyen faktörler:
�Siyahın kurucularının konumu
�Siyahın açık noktanın derinliği, ve
�Beyazın yarışta ne kadar önde olduğu



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



Önümüzdeki Hafta

� İçerme oyunları
�Önde giden oyuncu son anda bir açık verip 

kırılıyor ve kendini 6-lı blokaj arkasında 
buluyor
�6-lı blokajın oluşturulmasında ne zaman Vido 

çekilmelidir

�Ve hangi şartlarda Vidoyu kabul edip, hangi 
şartlarda reddetmelidir

�Bunlar enteresan ve kritik Vido kararlarıdır

�Önümüzdeki ders bu konuyu kapsamakta


