
Wstępniak do zyskownej metody gry
W zakładach bukmacherskim żadne zdarzenie nie jest pewne. O tym należy zawsze pamiętać,
a już szczególnie wtedy, gdy zamierzamy przywalić z "grubej rury". Pamiętać też trzeba, że
porażki są częścią gry i dotyczą każdego bez wyjątku. Różnica pomiędzy dobrymi a złymi
typerami polega na tym, że ci pierwsi potrafią minimalizować straty.
Nikogo nie muszę przekonywać, że większość meczów piłkarskich wygrywają gospodarze. W
angielskiej Premiership (w sezonie 2011/11) 45% wszystkich spotkań zakończyło się
zwycięstwem gospodarzy, przy 24% remisów i 31% wygranych gości. W sezonie 2011/12 w
hiszpańskiej Primera Division rozkład ten wyglądał następująco: 49%-25%-26%. Są ligi, gdzie
zwycięstwa gospodarzy przekraczają 50%. Statystyka jest bardzo ważna przy typowaniu i
warto to wykorzystać. Nie należy jednak ufać jej bezgranicznie.
Drugą kwestią, do której nie muszę przekonywać, jest to, że drużyna, która pierwsza strzeli
bramkę ma dużo większe szanse na odniesienie zwycięstwa. Bardzo trudno jest odwrócić losy
spotkania (wygrać mecz, gdy rywal prowadził). Udaje się to najczęściej markowym drużynom,
które zbyt lekko podeszły do meczu i nie doceniły rywala.

Znowu zawalił mi jeden mecz, co za pech!
Z taką "regułką" można bardzo często spotkać się na forach bukmacherskich. Ktoś zagrał
"taśmę" i jak to często bywa, jeden mecz położył wszystko. Często też jest tak, że ktoś ma
trafione 6 z 7 meczów na kuponie i panicznie "biegnie" na forum z pytaniem, czy kontrować, bo
7 mecz wkrótce się zacznie.
Odpowiedź jest prosta i oczywista. Jeśli ten ostatni mecz zwali ci zwycięski kupon, to nie będzie
to pech, a głupota. Ci, którzy grają na Betfair, doskonale o tym wiedzą. Każdy szanujący się
gracz - również. Jeśli wygrana jest do wzięcia, to należy po nią sięgnąć, a nie zdawać się na los.
Należy skontrować.
Kontra jest jednym z podstawowych "narzędzi" każdego szanującego się gracza. Kontrujemy po
to, by osiągnąć zysk niezależnie od wyniku spotkania. Skontrować możemy też po to, by nie
stracić postawionych wcześniej pieniędzy (stawka na kontrze dobrana w taki sposób, by w
najgorszym wypadku odzyskać zainwestowane pieniądze).

Na koniec jedna zasada - najważniejsza
Jeśli możemy osiągnąć zysk, to należy bezwzględne kontrować - niezależnie od tego, czy
zagraliśmy taśmę czy singla.

Prosty i zyskowny sposób gry
Skoro już wiemy, że większość spotkań pada łupem gospodarzy, to szukamy takiej drużyny,
gdzie kurs 1X ( podwójna szansa) mieścić będzie się w przedziale 1.40-1.50.
Oczywiście nie robimy tego "na pałę", a poprzedzamy to analizą, o której wcześniej pisałem.
Jeśli bukmacherzy wyceniają 1X na wybraną przez nas drużynę wyżej niż 1.50, to tym lepiej.
Jeśli kurs 1X na wytypowaną przez nas drużynę jest niższy niż 1.40 - to można wybrać 1DNB -
kurs będzie wyższy, ale przy remisie dostaniemy zwrot stawki.
Przyjmijmy (dla uproszczenia), że stawka wynosi 100 złotych.
Stawiamy 1X po kursie 1.50.
Jeśli nasz faworyt wygra lub padnie remis - to wygrana wyniesie 50 złotych.
Patrzymy teraz, co będzie się działo (oglądając mecz lub obserwując wyniki na żywo).
Jeśli "nasza" drużyna pierwsza strzeli bramkę, to szanse na wygraną diametralnie rosną.



Jak pisałem wcześniej, trudno jest odwrócić losy spotkania - a my wygrywamy przecież 50
złotych gdy będzie 1 lub X.
Pisałem też, że w zakładach bukmacherskich nic nie jest pewne. Mimo wszystko "boli nas"
wygrana gości, bo wykluczyć jej jeszcze nie można.
Nasz sytuacja wygląda tak:
- wciąż możemy przegrać 100 złotych, które postawiliśmy
- mamy dużą szansę, by zgarnąć wygraną 50 złotych
Teraz jednak (przy prowadzeniu naszej drużyny) kurs na wygraną gości jest (w zakładach live)
znacznie wyższy.
Zależy on od tego, w której minucie padła bramka - im później tym lepiej.
Zależy też od okoliczności.

W takiej sytuacji należy bezwzględnie skontrować i zrobić to jak najszybciej (najlepiej tuż po
bramce na 1:0).
Wpadamy tu jednak w pewną pułapkę.
Jeśli bramka na 1:0 padnie dość szybko, to kurs na wygraną gości wzrośnie i będzie dość
wysoki.
Jeśli taki rezultat będzie się utrzymywać - to z upływem czasu kurs na wygraną gości będzie
rósł.
Może jednak być tak, że goście wyrównają, a wtedy kurs na "dwójkę" mocno spadnie.
Na kontrę przeznaczamy ok. 20% przewidywanego zysku - w naszym przypadku będzie
to 20% x 50 złotych, czyli 10 złotych.
Kontra ma nas zabezpieczyć przed:
- utratą zysku
- utratą stawki
Większą kwotę stanowi stawka, która wynosi 100 złotych.
Jeśli przy prowadzeniu 1:0, kurs na wygraną gości wynosi 10 i zagramy kontrę za 10 złotych, to
w najgorszym wypadku stracimy owe 10 złotych (zamiast 100 złotych).
Kurs na gości może być jednak niższy.
W takim wypadku można skontrować za część kwoty przeznaczonej na kontrę i poczekać na
lepszy kurs i skontrować ponownie.
Jeśli kurs na gości jest wyższy niż 10, to lepiej dla nas, bo nie musimy nawet kontrować za 10
złotych, by zabezpieczyć się przed przegraną.

Błędy, błędy i jeszcze raz błędy chciwości
Kontra to dodatkowe pieniądze.
Zabezpiecza nas ona przed stratą, ale też obniża wygraną.
Często myślimy - jest dobrze, nic złego nie może się stać, po co kontrować.
Często taka opieszałość... popłaca, bo nasza drużyna zdobywa drugą bramkę.
Jeśli ktoś nie skontrował przy 1:0, to nawet nie myśli, by skontrować przy 2:0 - wszystko jest po
naszej myśli
Przy stanie 2:0 mamy znakomitą okazję do kontry, gdyż kurs na wygraną gości wynosi
kilkanaście lub kilkadziesiąt
Kontra jest "tania jak barszcz", bo już kilka złotych nie tylko zabezpiecza nas przez utratą
stawki i zysku, ale taki zysk daje (gdy mecz zakończy się wygraną gości).
Kolejny błąd, to brak kontry, gdy nasza drużyna prowadzi 1:0, a goście są osłabieni po



czerwonej kartce.
Kurs na ich zwycięstwo jest wtedy bardzo wysoki i wystarczy parę groszy, by porządnie
skontrować i przygotować się na wypłatę.
Dotyczy to zwłaszcza zamożniejszych graczy, którzy postawili nie 100 złotych, ale np. 1000
złotych.
Jeśli zawodnik drużyny gości dostał czerwoną kartkę, to może to oznaczać, że mecz jest ostry
(lub się zaostrzy), że sędzia chętnie sięga do kieszonki.
Sytuacja może się zmienić, gdy gracz "naszej" drużyny odesłany zostanie do szatni.
Jest jeszcze wiele innych wymówek, by nie kontrować - np. nasza drużyna prowadzi, a do
końca meczu pozostało 10 minut.
Lepiej jednak spojrzeć na kursy i zrobić sobie bilans zysków i strat.

Dobrze, dobrze, ale co będzie, gdy goście jako pierwsi strzelą bramkę
To dobre pytanie!
W takim przypadku kursy na "dwójkę" spadną.
Nie opłaca się kontrować, gdyż z reguły nie wychodzi się na tym najlepiej.
W takim przypadku najlepiej jest zachować spokój.
Jeśli poprawnie przeanalizowaliśmy mecz, to "nasza" drużyna nie powinna przegrać.
Mamy obstawione 1X, więc czekamy na rozwój wydarzeń.
Jeśli nie mieliśmy racji, to trzeba będzie po prostu zaakceptować stratę, która - jak wiemy - jest
częścią gry i dotyczy wszystkich.
Nie musimy każdego typu zakończyć na plusie - będą inne okazje.
W przypadku, gdy goście prowadzą 1:0, nie ma co kombinować i silić się na radosną twórczość.
Spokój jest najważniejszy.
Nie raz będzie tak, że nasza drużyna wyrówna na 1:1.
W tym momencie jesteśmy na wygranej pozycji (mamy obstawione 1X), w tym momencie
możemy skontrować, bo kursy na "dwójkę" wzrosły.
Najprawdopodobniej nie wzrosły na tyle, by zabezpieczyć się przed przegraną w całości, ale
jest już szansa zminimalizowania straty.

Jeśli ktoś zamiast 1X gra 1DNB - to większość opisanych zasad również ma zastosowanie.
W niektórych przypadkach warto zagrać kontrę po to, by uzyskać wygraną w przypadku
remisu (na zakładzie podstawowym 1DNB mamy zwrot).
Jeśli ktoś upiera się, by grać 1X, a kurs przed spotkaniem jest niższy niż 1.40 - to może
poczekać na wyższy kurs w zakładach live
Wyższy kurs pojawi się, gdy będzie utrzymywać się rezultat remisowy.

Ten sposób gry, przy poprawnej analizie spotkania, daje bardzo dobre rezultaty.
Jest przy tym bardzo prosty, aczkolwiek wymaga naszej obecności i reakcji.

Metoda ma rozszerzoną i bardziej zyskowną wersję.


