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Wstęp 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 BukmacheraOgrać 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 
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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 stwierdzić, że każdy wynik jest równie prawdopodobny. 

Oszacuje zatem, że dla każdego 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:

zwycięstwo drużyny A: 50% - KURS=(1/0,5)x0,90=1,80
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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.

2. Jak zmniejszyć ryzyko?

Z  moich  obserwacji  wynika,  że  większość  graczy,  którzy  nie  grają 

profesjonalnie  w swoich typowaniach  kieruje się  głównie sympatią  do 
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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.

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 
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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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Wybieramy rodzaj przedstawiania kursuWybieramy rodzaj przedstawiania kursu

Jedną  z  pierwszych  czynności,  którą  musimy  wykonać  zaczynając  grę 

u bukmachera  internetowego,  będzie  wybór  sposobu  przedstawiania 

wysokości kursów. 

Do wyboru będziemy mieli trzy najpopularniejsze rodzaje kursów:

● Dziesiętny

● Brytyjski

● Amerykański

Co prawda wybór nomenklatury jest sprawą indywidualną, ja polecam 

system dziesiętny, gdyż wydaje mi się najprostszy i najczęściej używany 

w Polsce i w większości krajów Europy i Azji.

W  systemie  tym  wygraną  obliczamy,  mnożąc  po  prostu  kurs 

przedstawiony ułamkiem dziesiętnym przez stawkę np.:

Kurs na wygraną drużyny A wynosi 1.90, stawiamy 100zł nasza wygrana 

wynosi:

1.90 x 100 = 190 odejmując od tej sumy postawioną stawkę otrzymujemy 

czysty zysk czyli:

190 – 100 = 90zł

Jeśli chodzi o system brytyjski jest on popularny głównie (jak sama nazwa 

wskazuje) na Wyspach Brytyjskich. Przeliczenie zapisu brytyjskiego, choć 

nie jest zbyt skomplikowane, jednak moim zdaniem jest trochę bardziej 
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uciążliwe niż w systemie dziesiętnym, ale to chyba tylko kwestia wprawy 

i przyzwyczajenia.

Obliczanie wygranej w tym systemie wygląda następująco:

Kurs na wygraną drużyny A wynosi 6/3 , stawiamy 100zł nasza wygrana 

wynosi

6/3 x 100 = 200, z czego 100zł to zysk na czysto.

Grę  w  systemie  amerykańskim  odradzałbym  początkującym  graczom, 

według mnie jest on zbyt skomplikowany. Zwłaszcza, jeśli gramy za różne 

stawki,  przeliczanie  zysku zabiera  nam niepotrzebnie  dużo czasu.  Dla 

dobrego gracza studiującego tabelę kursową ważne jest, aby jeden rzut 

oka na kurs powodował automatyczne przeliczenie w myśli ewentualnej 

wygranej.

Niemniej objaśnię także i ten system, a wygląda on tak.

Kurs  na wygraną drużyny A wynosi  +110,  oznacza to,  że tyle właśnie 

wyniesie nasz zysk za postawione 100zł.

Z tym, że kurs w systemie amerykańskim może wyglądać też tak:

Kurs na wygraną drużyny A wynosi -110, oznacza to, że aby wygrać 100zł 

na czysto musimy postawić 110zł.

Jeśli jednak gramy za stawkę inną niż 100zł musimy skorzystać z innego 

wzoru by obliczyć wygraną. Należy wtedy pomnożyć stawkę przez kurs 

i podzielić przez 100 np.:

stawka 50zł x kurs 110 /100 = 55zł
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Jak skorzystać z wiedzyJak skorzystać z wiedzy  
zawartejzawartej  ww  pełnejpełnej  wersji ebooka?wersji ebooka?

Ta  część poradnika dostępna jest w pełnej  wersji  w Wydawnictwie 

Złote Myśli pod adresem:

http://zaklady-bukmacherskie.zlotemysli.pl

Sekretem i gwarancją dużych dochodów 

jest umiejętne połączenie powyższych 

czynników.
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