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  WstępWstęp

Nim  przejdę  do  sedna  sprawy  muszę  się  do  czegoś  przyznać:  nie 

bardzo  znam  się  na  sporcie,  nigdy  nie  interesowałem  się 

statystykami sportowymi, niewiele meczy obejrzałem w całości. Dużo 

bardziej wolałem pokopać piłkę czy pograć w siatkę, niż rozprawiać 

jak to Rooney podał do Cole'a, a ten po mistrzowsku wpakował piłkę 

do bramki i tłumy szalały.

Moje podejście przyczyniło się do tego, że dość późno zacząłem grać 

na  zakładach  bukmacherskich.  Wszyscy  dookoła  uważali,  że  bez 

ugruntowanej  wiedzy  sportowej  (a  najlepiej  wręcz  specjalizacji 

z konkretnej  dyscypliny)  nie  da  się  wygrywać.  Wmawiali  mi,  że 

grając tylko  traciłbym pieniądze.

Wiesz  co?  Mylili  się  :-).  Nie  będę  ukrywał,  że  nim  doszedłem  do 

dzisiejszych  wniosków  przegrałem  sporo  pieniędzy,  ale 

z perspektywy  czasu  mogę  z  czystym  sumieniem  stwierdzić,  że 

wszystko mi się zwróciło i dziś praktycznie tylko zarabiam.

Jeżeli masz podobne doświadczenia i chcesz zarabiać na zakładach 

bukmacherskich, to ta publikacja jest dla Ciebie.

Chcę jednak, żeby było jasne: nie opisuję stuprocentowej metody na 

nieustanne  wygrywanie.  Dlaczego?  Bo  NIE  MA  takiej  metody. 

Niektórzy uważają, że Surebet jest jedyną, pewną metodą, ale nawet 

ten sposób nie gwarantuje 100% wygranej.
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Osobiście  znam  tylko  jedną,  pewną  metodę  na  zakłady 

bukmacherskie, na której nie można stracić ani grosza: nie grać. No 

ale przecież, jak mówi stare przysłowie:

„kto nie gra, ten nie wygrywa”,

a podejrzewam, że oboje chcemy wygrywać – i to jak najczęściej. 

Pozwól  zatem,  że  podzielę  się  z  Tobą  moim  sposobem  na  objęte 

niskim ryzykiem wygrane przy pomocy metody Cover.

Zapraszam do lektury.

PS. Niniejsza publikacja została napisana z myślą o osobach, które  

posiadają  podstawową  wiedzę  dotyczącą  zakładów 

bukmacherskich (np. umiejętność zawarcia zakładu czy znajomość 

wykorzystywanych pojęć).  Jeżeli  dopiero zaczynasz  obstawianie,  

zachęcam  Cię  do  zapoznania  się  z  innymi  publikacjami  Złotych  

Myśli,  w których  zawarto wartościowe wskazówki  i  objaśnienia 

dla początkujących.

O  metodzie  „cover  booker”  po  raz  pierwszy  wspomina  Arkadiusz 

Kwiatkowski - autor ebooka pt.  „Zakłady sportowe i bukmacherskie 

kontra multilotek”.
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  1. Czym jest Cover?1. Czym jest Cover?

Obecnie stosowane metody gry na zakładach bukmacherskich mają 

przynajmniej jedną z poniższych, negatywnych cech:

• wysokie ryzyko przegranej (tzw. tasiemce),

• czasochłonność (progresja),

• finansochłonność  (progresja,  Surebet,  doubling-up,  zasada 

słupkowa),

• mała elastyczność w stosowaniu (Surebet),

• niewielki zysk (Surebet, niektóre progresje).

W metodzie Cover chodzi przede wszystkim o to, żeby całkowicie lub 

przynajmniej częściowo wyeliminować te negatywne czynniki przez 

odpowiednie  obstawienie  dwóch  z  trzech  wariantów  danego 

zdarzenia sportowego.

Na pewno znana Ci jest taka sytuacja:

Wszystko  wskazuje  na  to,  że  wygra  drużyna  gospodarzy,  ale 

inwestujesz  niemałą  kwotę,  której  strata  mogłaby  być  dla  Ciebie 

mocno odczuwalna, dlatego zastanawiasz się, czy nie podeprzeć się 

remisem.

Niestety, choć kurs na wygraną gospodarzy (1) wydaje się obiecujący, 

to  uwzględnienie  remisu  (1x)  stawia  pod  znakiem  zapytania 

opłacalność gry na to zdarzenie, ponieważ kurs jest bardzo niski (np. 

1.06).

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Kata
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W tej sytuacji można postąpić następująco:

• zaryzykować i zagrać o wszystko,

• zrezygnować z gry na to zdarzenie i poszukać innego,

• całkowicie odpuścić grę w danym dniu,

• w taki sposób dobrać stawki, żeby przy wystąpieniu remisu (x) 

zwrócił  nam  się  cały  wkład,  a  przy  wygranej  gospodarza  (1) 

zarobić możliwie jak najwięcej.

Gdy korzystamy z ostatniej możliwości - stosujemy Cover.

Działanie tej metody najlepiej prześledzić na przykładzie.

Załóżmy, że bukmacher oferuje nam następujące zdarzenie:

FC Nantes – Paris Saint Germain (26.11, BetGun)

1 – 2.57

x – 2.85

2 – 2.85

1x – 1.35

x2 – 1.43

Jak widać  obstawiając wygraną  FC Nantes  (1)  zarobimy na czysto 

157% wkładu. Gdy podeprzemy się remisem (1x), zysk wyniesie już 

tylko  35%.  Natomiast  zastosowanie  Covera  pozwoli  zyskać  blisko 

69%  (obstawiając  remis  równowartością  35%  kapitału 

przeznaczonego  na  grę,  a  wygraną  gospodarza  pozostałymi  65% 

procentami).
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Reasumując:

Cover  to  taki  sposób  gry,  który  przy  obstawieniu  dwóch  z  trzech 

wariantów  zdarzenia  pozwala  nam  na  jednym  uzyskać  wygraną, 

natomiast  w  przypadku  drugiego  –  odzyskać  postawioną  stawkę. 

Stawkę  tracimy  tylko  w  przypadku  wystąpienia  nieobstawionego 

wariantu.

Jakie dziedziny sportu można obstawiać Coverem?

Cover  znajduje  zastosowanie  w każdej  grze,  której  końcowy wynik 

może być wygraną gospodarza  (1),  remisem (x) lub wygraną  gości 

(2). Takie zdarzenia potocznie nazywa się trzydrogowymi.

Warto  mieć  na  uwadze  również  to,  że  przy  pomocy  Covera  bez 

najmniejszego  problemu  będziemy  mogli  obstawić  różne  inne 

trzydrogowe warianty zdarzeń, takie jak:

• wynik pierwszej lub drugiej połowy,

• wynik z handicapem,

• która drużyna strzeli pierwszego gola,

• połowa z większą ilością goli itp.

Często  okazuje  się,  że  zdarzenia  uzupełniające  mają  równie 

atrakcyjnie  kursy,  co  zdarzenie  główne,  a  być  może  będą  dla  nas 

łatwiejsze do przewidzenia.
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Jak skorzystać z wiedzy zawartej w pełnej 
wersji ebooka?

Pełna wersja ebooka zawiera informacje o skutecznej metodzie gry 

na zakładach bukmacherskich jaką jest cover booker.

Więcej informacji o tej publikacji znajdziesz na stronie: 

http://metoda-cover.zlotemysli.pl

Poznaj nowatorską i skuteczną metodę gry 

na     zakładach bukmacherskich!  
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    POLECAMY TAKŻE PORADNIKI: POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:

Stań się postrachem bukmacherów – Bartłomiej Boruta

Skuteczne systemy obstawiania,  
których boją się bukmacherzy, zostały ujawnione!

Odkryj  wypróbowane  systemy  matematyczne 
i strategie  gry,  które  dadzą  Ci  przewagę  nad 
bukmacherem oraz poznaj "Złote Zasady", dzięki, którym 
przestaniesz  popełniać  błędy  i  nareszcie  zaczniesz 
wygrywać. 

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: 
http://zaklady-bukmacherskie.zlotemysli.pl

"W  pełni  profesjonalnie  napisany  poradnik  na  temat  zakładów 
bukmacherskich zarówno dla początkujących jak i doświadczonych graczy.  
Myślę, że każdy znajdzie tu dla siebie wiele cennych rad jak grać a przede 
wszystkim jak wygrać." 

Piotr Trębicki 

Multilotek kontra zakłady sportowe i bukmacherskie – 
Arkadiusz Kwiatkowski

Poznaj sekrety skutecznego i bezpiecznego 
wygrywania!

Poznaj  niesamowicie  skondensowaną  i  autorską  wiedzę 
zawierającą  metody,  dzięki  którym  znacznie  zmniejszysz 
ryzyko i zwiększysz prawdopodobieństwo wygranych. 

Poznaj  zupełnie  nowe  podejście  do  najbardziej  znanej 
metody,  jaką  jest  progresja,  a  także  dokładnie  rozpisane 
zakłady  skrócone  (olbrzymia  oszczędność!)  z  podanymi 
gwarancjami wygranych! 

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: 
http://zaklady-sportowe.zlotemysli.pl

"Koszt zakupu już mi się zwrócił po paru dniach :)))). Napisany wyraziście  
i nawet  mało  wtajemniczeni  w  tę  tematykę  dadzą  sobie  świetnie  radę.  
Polecam szczególnie zdrowo myślącym i tym którzy pasjonują się zakładami  
sportowymi." 

Krzysztow Kurowicki 47 lat, prowadzi działalność gospodarczą

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników 
na stronie www.zlotemysli.pl 
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