Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani
w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana
w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania
się jej publicznego udostępniania w Internecie, oraz odsprzedaży zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 10.05.2007

Tytuł: Stań się postrachem bukmacherów
Autor: Bartłomiej Boruta
Wydanie II
ISBN: 978-83-7521-276-1
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Kwapuliński

Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW: www.ZloteMysli.pl
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.

SPIS TREŚCI
WSTĘP......................................................................................5
OGRAĆ BUKMACHERA....................................................................6
1. W jaki sposób zarabiają bukmacherzy?.........................................6
2. Jak zmniejszyć ryzyko?............................................................9
WYBIERAMY RODZAJ PRZEDSTAWIANIA KURSU...................................11
RODZAJE ZAKŁADÓW..................................................................13
Zakłady klasyczne....................................................................13
Zakład typu Under/Over............................................................14
Zakład Dokładny wynik..............................................................14
Zakład Połowa czasu/Pełny czas...................................................15
Zakład Pierwszy/Ostatni Strzelec..................................................15
Handicapy.............................................................................15
Handicap azjatycki................................................................16
Najprostszym z handicapów azjatyckich jest handicap 0:0................16
Handicap 0:1/4 rozpisywany często jako 0,-1/2 i 0,+1/2..................17
Handicap 1:1/2 rozpisywany jako -1/2 i +1/2................................17
Handicap 0:3/4 rozpisywany jako -1/2,-1 i +1/2,+1.........................18
Handicap 0:1 rozpisywany jako -1 i +1.........................................18
Handicap 0:1 1/4 rozpisywany jako -1,-1 1/2 i +1, +1 1/2 ................19
Handicap 0:1 1/2, rozpisywany jako -1 1/2 i +1 1/2........................19
Handicap 0:1 3/4, co rozpisujemy jako -1 1/2,-2 oraz +1 1/2,+2.........20
Handicap 0:2 rozpisywany jako -2 i +2.........................................20
PRZYGOTOWANIA DO GRY, CZYLI „ZANIM ZACZNIESZ”.........................21
Cel......................................................................................21
Czas.....................................................................................22
Pieniądze..............................................................................22
Ryzyko..................................................................................23
ZARZĄDZANIE PIENIĘDZMI.............................................................24
BUKMACHER INTERNETOWY - EXPEKT..............................................26
Podstawowe informacje o firmie..................................................26
Rejestracja w systemie..............................................................27
Jak grać w Expekcie?................................................................28
Jak wpłacić pieniądze na swoje konto gracza?..................................30
Jak wypłacić wygrane pieniądze?..................................................32
Czy pieniądze będą bezpieczne?...................................................32
SAMOUCZEK ZAWIERANIA ZAKŁADÓW W EXPEKCIE..............................33
Zakłady systemowe..................................................................38
METODY ANALIZY MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ.........................................45
Aktualna forma drużyny.............................................................45
Ostatnie gole..........................................................................47
Current form - łańcuch zwycięstw, remisów i porażek.........................49
Recent goals – bramki strzelone w pięciu ostatnich meczach.................50
PODSTAWOWE STRATEGIE GRY......................................................52
Zakład pojedynczy - Singiel.........................................................52
Zakład na wiele zdarzeń – AKO lub combo.......................................52
Progresja...............................................................................54
Progresja systemem d΄Alambert...................................................58
Sure bet - czyli pewny zakład......................................................60

PROGRESJA, CZYLI O SZTUCE DOBIERANIA STAWEK:............................61
KENO W EXPEKCIE - DOKŁADNIE JAK MULTI LOTEK!!...........................66
CENNE RADY.............................................................................71
INNE BUKI INTERNETOWE.............................................................73
LINKI POMOCNE DLA KAŻDEGO GRACZA...........................................75
Sprawdzone buki internetowe po polsku:........................................75
Popularne buki internetowe w innych językach:................................75
Strona informacyjna o chyba wszystkich bukach na świecie:.................75
Strony z porównaniami kursów:....................................................75
Strony ze statystykami i tabelami:................................................76
Strony z wynikami na żywo:........................................................76
Serwisy z typami i analizami:......................................................76

STAŃ SIĘ POSTRACHEM BUKMACHERÓW – Bartłomiej Boruta

●

Wstęp

str. 5

Wstęp
Oferta

bukmacherów

cieszy

się

w

naszym

kraju

rosnącym

zainteresowaniem. Coraz więcej osób zawiera zakłady na wydarzenia
z różnych dyscyplin sportowych. Dużym powodzeniem cieszą się tzw.
buki naziemne jak np.: STS. TotoMix czy Profesjonał, ale coraz większą
popularność zdobywają też buki internetowe, mające swoje strony
w języku Polskim, takie jak Expekt czy Betandwin.
Od dłuższego czasu pasjonuję się wszystkim, co związane jest
z bukmacherstwem i nie chodzi tu tylko o tematy sportowe, ale także
o różnego rodzaju systemy matematyczne i strategie, pozwalające do
minimum obniżyć przewagę, jaką mają nad graczami bukmacherzy.
Poszczególni bukmacherzy nieco różnią się wysokością stawek i zapisem
kursów, dlatego tworząc wprowadzenie, krok po kroku dla osób
zaczynających swoją przygodę z bukmacherstwem, oprę się na serwisie
internetowym Expekt, gdyż według mnie jest on najbardziej przyjazny
graczom, ma wysokie kursy, a co najważniejsze nie pobiera on podatku
od wygranych.
Inną zaletą serwisu Expekt jest możliwość gry próbnej wirtualną walutą,
gdzie każdy, nie ryzykując swoich pieniędzy, będzie mógł wybrać
system czy metodę, przynoszącą mu największy zysk.
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Ograć Bukmachera

1. W jaki sposób zarabiają bukmacherzy?
Bukmacherzy obiecują łatwy zysk osobom, które trafnie wytypują wynik
rozgrywek sportowych. Przeglądając ofertę firm bukmacherskich,
wydaje się, że z łatwością możemy trafnie wytypować wyniki
przynajmniej kilku rozgrywek. W czym zatem leży sukces finansowy
bukmachera?

Dlaczego

ostateczny

bilans

naszych

rozliczeń

z bukmacherem tak rzadko jest dla nas korzystny? Wbrew pozorom nie
tylko wiedza sportowa gracza jest jego podstawową bronią w rozgrywce
z bukmacherem. Nawet osoba słabo orientująca się w sporcie, może
pokusić się o ogranie bukmachera, bowiem zawsze ma lepiej
zorientowanych znajomych, może czytać prasę sportową lub korzystać
z internetowych serwisów. Najważniejsza jest strategia gry.
Dobry gracz rozumie, dlaczego bukmacher zarabia. Dobry gracz bez
względu na emocje, postępuje według ściśle założonych przez siebie
reguł. Dobry gracz wie, że nie ma absolutnie pewnych rozgrywek, że nie
wszystkie jego typy będą trafne, ale także, że nie wszystkie będą
błędne. Opierając się na tych realistycznych założeniach potrafi
wypracować optymalną strategię gry.
Nie ma całkowicie pewnych rozgrywek. Jeśli jesteś doświadczonym
graczem, na pewno już kiedyś boleśnie się o tym przekonałeś. Jeśli
dopiero zaczynasz swoją przygodę, uwierz bardziej doświadczonym.
Czytając ofertę kursową, łatwo zauważyć, że zdarzenia w naszym
odczuciu pewniejsze, mają zwykle niższy kurs, zazwyczaj niewiele
przekraczający wartość 1. Przy zdarzeniach mniej pewnych znajdziemy
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Bartłomiej Boruta
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wyższe kursy. Wydaje się to oczywiste, lecz warto przez chwilę
zastanowić się, skąd biorą się te kursy.
Bukmacher opracowując ofertę kursową, szacuje prawdopodobieństwo
każdego wyniku w każdej rozgrywce. Na przykład dla meczu nr
1 prawdopodobieństwo zwycięstwa drużyny A, prawdopodobieństwo
remisu, prawdopodobieństwo wygranej drużyny B. W najprostszym
przypadku

może

prawdopodobny.

stwierdzić,
Oszacuje

że

zatem,

każdy
że

dla

wynik
każdego

jest

równie

ze

zdarzeń

prawdopodobieństwo wynosi 33 %. Tym samym szacuje, jaka część
graczy będzie skłonna postawić na każdy z możliwych wyników
rozgrywki. Na podstawie oszacowanego wcześniej prawdopodobieństwa,
oblicza maksymalny kurs, przy jakim opłaca mu się przyjmować zakłady.
KURS = 1/PRAWDOPODOBIEŃSTWO
Następnie kurs ten obniża o założoną przez siebie stopę zysku, na
przykład 10 %. Wylicza zatem kurs:
KURS = (1/PRAWDOPODOBIEŃSTWO)x90%
Jeśli ogół grających podobnie oszacuje prawdopodobieństwo każdego
z rezultatów rozgrywki, (tzn. kiedy 33 % graczy zdecyduje się postawić
na zwycięstwo drużyny A, 33 % na remis i 33 % na zwycięstwo drużyny B)
wówczas - jak łatwo można wyliczyć - niezależnie od rezultatu
spotkania, bukmacher wygrywa 10 % wszystkich wniesionych opłat za
zakłady.
Według podobnego wzoru obliczane są kursy dla rozgrywek, w których
prawdopodobieństwo dla poszczególnych wyników nie jest takie samo.
Na przykład przy 10 % stopie zysku bukmachera:
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zwycięstwo drużyny A: 50% - KURS=(1/0,5)x0,90=1,80
remis: 30% - KURS=(1/0,30)x0,90=3.00
zwycięstwo drużyny B: 20% - KURS=(1/0,2)x0,9=4,5
Rozumiejąc zasadę obliczania kursów, możemy już przystąpić do
operacji przeciwstawnej. Na podstawie tabeli kursów możemy obliczyć
prawdopodobieństwa,

jakie

bukmacher

przypisał

poszczególnym

zdarzeniom. Wystarczy skorzystać ze wzoru:
PRAWDOPODOBIEŃSTWO = 1/(KURSx(1/0,9))
Korzystając z tego wzoru widzimy, że jeśli bukmacher zaoferował nam
kursy 1,8-3,00-4,5 to oszacował prawdopodobieństwo poszczególnych
wyników na
50%-30%-20%.
Jeśli wyliczone przez nas prawdopodobieństwa nie sumują się do 100%
oznacza to, że bukmacher zdecydował się ustalić inną stopę zysku niż
10%. Znając prawdopodobieństwa oszacowane przez bukmachera,
możemy porównać je z naszymi własnymi odczuciami i wiedzą. Jeśli
nasze typowania znacznie przewyższają szacunki bukmachera, to
oznacza, że warto zainteresować się wybraną rozgrywką. Zastanawiając
się nad doborem rozgrywek do naszej gry, warto także przeczytać
opinie innych graczy, wypowiadających się na forum w internetowych
serwisach sportowych. Często, bowiem wychwycili oni już wcześniej
ciekawe rozgrywki w ofercie bukmachera.
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2. Jak zmniejszyć ryzyko?
Z moich obserwacji wynika, że większość graczy, którzy nie grają
profesjonalnie w swoich typowaniach kieruje się głównie sympatią do
danej drużyny i liczą na szczęście. To właśnie na takich graczach
zarabiają bukmacherzy.
Osoby takie po prostu akceptują poziom ryzyka wyrażony w kursach,
który nie zawsze zgadza się z faktycznym ryzykiem danego zakładu.
Doświadczeni gracze potrafią sami określić sobie stopień ryzyka, z jakim
wiąże się dany zakład.
Potrzebna jest do tego uważna analiza, studiowanie statystyk i tabel.
Jest wiele czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę
i których znajomość może nam dać cenne informacje o ryzyku, jakie
towarzyszy danemu zakładowi.
Należy sprawdzić następujące informacje, które w dużej mierze
wpływają na rezultat i grę drużyny. Są to m.in.:
●

wyniki ostatnich spotkań;

●

największych rywali danej drużyny;

●

która drużyna gra lepiej na własnym boisku, a która na wyjeździe;

●

zawodników wykluczonych (żółte i czerwone kartki);

●

aktualną formę drużyny;

●

kontuzje;

●

transfery zawodników;

●

zmiany trenerów

Mając takie informacje o wiele zwiększamy swoje szanse na wygraną
i uniknięcie niespodzianek.
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Informacje takie możemy znaleźć na licznych stronach poświęconych
danej dyscyplinie sportu oraz na stronach klubowych drużyn. Tutaj
kłopotem może być jednak znajomość języków, ale ja poradziłem sobie
z tym

problemem

poprzez

zakup

translatora,

który

w

sposób

zadowalający przekłada na nasz język potrzebne mi informacje
o zagranicznych klubach.
Kopalnią wiedzy mogą być również wszelkiego rodzaju fora i czaty
internetowe poświecone tematyce sportowej czy bukmacherskiej.
W Internecie istnieją także swego rodzaju kluby graczy, którzy
wspólnymi

siłami

próbują

przewidzieć

wynik

danej

rozgrywki,

skuteczność prognoz ich poszczególnych członków wyrażona jest
procentowo. Zwłaszcza początkującym graczom polecam zapisanie się
do któregoś z takich klubów i korzystanie z pomocy bardziej
doświadczonych graczy.
Dla osób nie mających dostępu do Internetu pozostaje studiowanie
prasy sportowej czy programów telewizyjnych lub radiowych.
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