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1. O bukmacherach internetowych1. O bukmacherach internetowych

ewnie  każdy  z  nas  słyszał  o  naziemnych  bukmacherach, 

których  możemy  spotkać  na  niejednej  ulicy  naszego  miasta, 

czy  to  będzie  Toto-mix,  Profesjonał  czy  STS.  Zapewne  każdy,  kto 

spotkał  się  z  terminem  „internetowy  bukmacher”  zadaje  sobie 

pytanie:  dlaczego  ludzie  tam  grają  skoro  kursy  są  zaniżane, 

niejednokrotnie  należy  stać  w  kolejce  po  kilkanaście  minut, 

przepychać się, znajdować skrawek miejsca na wyszukanie naszych 

ulubionych  spotkań  i  trudno  w  spokoju  wypełnić  kupon?  A  na 

dokładkę  ludzie  grający  w  naszych  polskich  zakładach  zostawiają 

tam 10% podatku, co niekiedy w końcowym rozliczeniu daje graczom 

bilans  ujemny,  bo  strata  10%  z  ewentualnej  wygranej  nie  została 

uwzględniona.

P

Wobec tego powstała ogromna rzesza bukmacherów internetowych. 

Jak możemy zauważyć,  firmy te mają  coraz  większą  liczbę  graczy. 

Mówiąc  o graniu  w sieci,  jakieś  4 – 5 lat  temu można było sobie 

pomyśleć, że to mało realne. A jednak. Z dnia na dzień przyłączają 

się nowi użytkownicy,  bukmacherzy  internetowi  rosną w siłę.  Taki 

komfort,  jaki nam gwarantują dziś, był nie do pomyślenia kilka lat 

temu.  Wyobraź  sobie,  siedzisz  w  wygodnym  fotelu  przed 

komputerem,  pijesz  herbatę,  kawę  lub  sok,  słuchasz  ulubionej 

muzyki i grasz. Nikt Cię nie pogania, nie ma stresu, że nie zdążysz na 

autobus lub ktoś wlepi Ci mandat za źle zaparkowane auto.
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Twoje spotkanie zaczyna się za 10 minut, a Ty jesteś w domu i wiesz, 

że  nie  zdążysz  dojechać  do  naziemnego  bukmachera.  I  co  wtedy 

robisz? Uruchamiasz komputer,  odpowiednią witrynę i GRASZ! To 

nigdy przedtem nie było takie proste. Oferta dostępna 24 godziny na 

dobę, 365 dni w roku, a do tego kilka tysięcy ofert tygodniowo. Czy to 

nie jest piękne?

W  każdym  biznesie  najważniejsze  jest  pozyskanie  klienta. 

Pozyskanie  gracza  w Internecie  umożliwiło,  a  nawet  wymusiło  na 

firmach coraz to nowsze i atrakcyjniejsze oferty. Dlaczego z nich nie 

skorzystać? Dziś można powiedzieć, że ten rynek jest bardzo prężny, 

co roku odnotowuje gigantyczne obroty i posiada klientów liczonych 

w milionach.  Śmiało  mogę  powiedzieć,  iż  bukmacher  internetowy 

wyprze naziemnych. Kiedy? To tylko kwestia czasu.
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2. O systemach bukmacherskich. 2. O systemach bukmacherskich. 

o to jest system? Ogólnikowo można powiedzieć, że: „System 

to zbiór elementów, powiązanych ze sobą relacjami w 

taki  sposób,  że  stanowią  one  całość  zdolną  do 

funkcjonowania w określony sposób.”

C

Dla  nas,  graczy,  najważniejszą  i  bezwzględną  zasadą  jest 

posługiwanie się jednym systemem bukmacherskim!!! Jest to bardzo 

ważne, aby systemów nie mieszać ze sobą. Konsekwentnie dążmy do 

celu, jaki sobie założyliśmy. Oczywiście możemy grać stosując wiele 

systemów  jednocześnie,  lecz  nigdy  nie  grajmy  raz  jednym,  raz 

drugim systemem dotyczącym tego samego wydarzenia sportowego. 

Zasady  tej  musimy się  trzymać  zawsze  i  tylko  dzięki  niej  możemy 

osiągnąć sukces.
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3. System I – Progresja3. System I – Progresja

est  to  system  bukmacherski,  który  zdobywa  coraz  większą 

rzeszę zwolenników. System oparty jest na podnoszeniu stawki 

do  momentu  wygranej.  W  skrócie  mówiąc  stawiamy  na  jedną 

drużynę,  aż  do  momentu  osiągnięcia  zysku.  Progresja  jest 

najbardziej  znanym  i  popularnym  systemem,  jednak  na  samym 

starcie może on zniechęcić początkujących graczy. 

J

Jak  wiadomo  kursy  na  remis  u  bukmacherów  często  nie  spadają 

poniżej  3.  I  tutaj  chciałbym  przedstawić  właśnie  ten  system 

w oparciu o remisy.

W skrócie o progresji:

Obstawiamy remis na drużynę A:

I  kolejka  nasza  drużyna  nie  remisuje  (gramy  dalej  na  remis 

podnosząc stawkę na kupon w zależności od kapitału),

II kolejka nasza drużyna nie remisuje ( gramy dalej...),

III  kolejka  nasza  drużyna nie  remisuje  (gramy dalej...),·IV  kolejka 

nasza  drużyna remisuje  ( nasza  wygrana  to zwrot  całego kapitału, 

który postawiliśmy w kolejkach I, II i III oraz nasz zysk.

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Opaliński

http://systemy-bukmacherskie.zlotemysli.pl/downloadnow,1/
http://www.zlotemysli.pl/downloadnow,1/


  SYSTEMY BUKMACHERSKIE – darmowy fragment kliknij po więcej

  Marcin Opaliński
● str. 8

Przed przystąpieniem do skutecznego obstawiania musimy nauczyć 

się podstawowych rzeczy, które pomogą nam w osiągnięciu sukcesu.

Po pierwsze:

Grając progresją na daną drużynę, obstawiamy jej spotkania tylko i 

wyłącznie w danej lidze.  Niedopuszczalne jest obstawianie spotkań 

naszej  drużyny  w innych  spotkaniach  typu  Liga  Mistrzów,  Puchar 

UEFA itp.

Po drugie: 

Nie możemy łączyć tego systemu z innymi. 

Po trzecie: 

Nie zaczynamy grać tym systemem na inaugurację ligi lub też przed 

jej  zakończeniem.  Na  początku  sezonu  nie  jesteśmy  dokładnie 

oszacować formy drużyny, dajmy jej czas na pokazanie swojej „siły”. 

Pod koniec sezonu musimy wziąć pod uwagę pozostałą ilość kolejek 

do  zakończenia  sezonu,  oraz  oszacować  jej  prawdopodobieństwo 

wywalczenia remisu. Zresztą ze swojego doświadczenia wiem, iż pod 

koniec sezonu dzieją się różne „cuda” w sporcie i ja takie spotkania 

sobie daruję. Bo przecież drużyna, która znajduje się w środku tabeli 

i ma to miejsce zagwarantowane ( nie ważne czy wygra,  zremisuje 

czy też przegra ostatnie 3 kolejki), pozostanie na tym samym miejscu 

w  lidze.  Wiadomo,  jakie  mogą  być  niespodzianki  podczas  gry 

z potencjalnie słabszą drużyną, która walczy o utrzymanie.
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Po czwarte:

Ważny  jest  wybór  naszej  drużyny,  na  której  chcemy  opierać  nasz 

system.

Po piąte:

Niedopuszczalne  jest  zaczynanie  progresji  z  kapitałem,  który 

uniemożliwi  nam  jej  kontynuację  przy  dłuższej  passie  braku 

remisów.  Wiadomo,  że  nie  zaczniemy  grać  systemem  z  kapitałem 

10 zł. 

Po szóste:

Prowadzimy notatki, statystyki naszej gry, w celu uniknięcia strat.

Po siódme:

Odstawiamy nasze emocje na bok. Wiem, że pierwsze zakłady dają 

nam wielką adrenalinę, ale będziemy musieli  się nauczyć spokoju i 

opanowania.

Te  wszystkie  czynności  powinieneś  opanować.  Jeżeli  jesteś  już 

gotowy to zaczynamy.

Jak dobrać odpowiednią drużynę do progresji?

Jest  to  nasz  pierwszy  jak  i  zarazem  najważniejszy  punkt.  Przed 

przystąpieniem  do  gry  zmuszeni  jesteśmy  wybrać  sobie  drużynę 

taką,  która  stosunkowo  często  remisuje.  Osobiście  typuję  drużyny 
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francuskie, nie dość, że pada tam duża ilość remisów, to dodatkowo 

wyniki spotkań często nie przekraczają 2,5 bramek w spotkaniu.

Szukamy  naszego  klubu w środku tabeli.  Nie  wybieramy  drużyny, 

która  znajduję  się  w  czołówce  czy  też  na  samym  końcu  tabeli. 

Wiadomo  -  takie  zespoły  często  mają  większe  ilości  spotkań 

wygranych  lub  przegranych.  Do  tego  celu  możemy  posłużyć  się 

licznymi  serwisami  sportowymi,  analizując  tabele,  dotychczasowe 

rozegrane  spotkania,  oraz  to,  o  czym  często  zapominają  gracze  - 

mecze,  które  nasza  drużyna  będzie  rozgrywać  w  niedalekiej 

przyszłości.

Ze statystyki wynika, że drużyny remisują co czwarte spotkanie, czyli 

25% wyników to właśnie remisy, które nas interesują.

Podczas  wyboru  drużyny  stosuję  powyższe  metody.  Jednocześnie 

zwracam  uwagę  na  ilość  ostatnich  rozegranych  spotkań.  Jeżeli 

drużyna znajduje się w środku tabeli, a nie zremisowała przez pięć 

poprzednich  kolejek,  staję  się  moim  pierwszym  celem  do  szerszej 

analizy. Wybierając taką drużynę po prostu cofam się o kilka progów 

(tzn. 2-3) lub stosuję progresję od początku. Eliminuję tym samym 

znacznie możliwość przeciągnięcia się etapów systemu, dzięki czemu 
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stać  mnie  na  dłuższą  progresję  przy  ewentualnym  wyjątkowym 

pechu. Jeżeli jesteśmy już na etapie naszego kapitału postanowiłem 

stworzyć  sobie  tabelę,  która  umożliwiła  mi  dobór  odpowiednich 

stawek. 

Tabela przedstawia:

- ilość spotkań progresji (liczba spotkań),

- stawki,  o jakie podnosimy nasz kapitał  w złotówkach (x4 stawka 

mnożona przez 4, x3 stawka mnożona przez 3, itd.)

-  zysk,  jaki  otrzymujemy  w  złotówkach  (jest  to  czysty  zysk  po 

odliczeniu naszego włożonego kapitału w poprzednie spotkania, czyli 

zysk = ewentualna wygrana – wniesiony dotychczasowy kapitał). 

Do tabeli przyjmuję kurs na remis równy 3.

Liczba 
spotkań X4 Zysk X3 Zysk X2,5 Zysk X2 Zysk

1 1 2 1 2 1 2 1 2
2 4 7 3 5 2,5 4 2 3
3 16 27 9 14 6,25 9 4 5
4 64 107 27 41 15,63 21,51 8 9
5 256 427 81 122 39,08 52,78 16 17
6 1024 1707 243 365 97,7 130,94 32 33
7 4096 6827 729 1094 244,25 326,34 64 65
8 16384 27307 2187 3281 610,63 814,85 128 129
9 65536 109227 6.561 9842 1526,58 2036,12 256 257

10 262144 436907 19683 29525 3816,45 5089,28 512 513
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Tabela określa nam, jaki powinniśmy mieć kapitał, i jak powinniśmy 

stawiać  na  naszą  drużynę.  Nie  są  to  sztywne  reguły,  oczywiście 

można manipulować  naszymi  stawkami,  lecz  pamiętać  należy,  aby 

nasza  stawka  mnożona  przez  kurs  dawała  nam  zawsze  więcej  niż 

dotychczasowy  włożony  kapitał.  W  przeciwnym  razie  będziemy 

ponosić straty.

Niejednokrotnie  podczas  prowadzenia  progresji  kurs  na  remis 

wynosił  5  lub  nawet  więcej.  Wtedy  oczywiście  nie  przeliczałem 

swojego kursu x3 tylko stosunkowo obliczałem sobie na kartce,  ile 

musiałbym  wnieść,  aby  otrzymana  wygrana  zwróciła  mi 

dotychczasową grę oraz zysk. Dlatego chciałbym kolejny raz zwrócić 

uwagę na konieczność prowadzenia swoich notatek, bilansu zysków 

i strat!

Nie  pozostaje  mi  nic  innego,  jak  oparcie  się  na  przykładzie. 

Wiadomo - teoria teorią, ale najlepiej gdy jest poparta przykładem.

Zgromadziłem  kapitał,  który  przeznaczyłem  na  grę  progresją.  Od 

kilku lat  gram na ligę francuską,  więc i  tym razem wybrałem pięć 

drużyn. Trzy z nich to zespoły z drugiej ligi oraz dwa z pierwszej. Grę 

zaczynam od pierwszej kolejki, stawka mnożona przez 3.

II liga francuska 

Drużyna DIJON

Stan kapitału 500 zł (przeznaczony na ten zespół) 
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I kolejka

29.07.2005 

Valenciennes – DIJON

Kurs na remis: 2,7

Stawka: 5 zł 

Ewentualna wygrana 13,50 zł

Wynik spotkania 2:1 – przegrana 

II kolejka

08.08.2005

DIJON – Clermont Foot

Kurs na remis: 3,2

Stawka: 15 zł

Ewentualna wygrana 48 zł

Wynik spotkania 1:1 – wygrana 48 zł (na czysto 48 zł – 20 zł = 28 zł)

III kolejka

12.08.2005

Laval – DIJON

Kurs na remis: 2,85

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14,25 zł

Wynik spotkania 0:1 – przegrana

IV kolejka

15.08.2005

DIJON – Guingamp
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Kurs na remis: 2,8

Stawka: 15 zł

Ewentualna wygrana 42 zł

Wynik spotkania 1:2 – przegrana

V kolejka

19.08.2005

Sete – DIJON

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 45 zł

Ewentualna wygrana 126 zł

Wynik spotkania 0:0 – wygrana (na czysto 126 zł – dotychczasowy 

wkład 65 zł = 61zł)

VI kolejka

26.08.2005

DIJON – Sedan

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14 zł

Wynik spotkania 0:1 – przegrana

VII kolejka

9.09.2005

Istres – DIJON

Kurs na remis: 3

Stawka: 15 zł
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Ewentualna wygrana 45 zł

Wynik spotkania 1:1 – wygrana (na czysto 45 zł – 20 zł = 25 zł)

VIII kolejka

16.09.2005

DIJON – Lorient

Kurs na remis: 2,75

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 13,75 zł

Wynik spotkania 0:0 – wygrana (na czysto 13,75 zł – 5 zł = 8,75 zł)

IX kolejka

23.09.2005

Reims – DIJON

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14 zł

Wynik spotkania 0:1 – przegrana

X kolejka

30.09.2005

Grenoble – DIJON

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 15 zł

Ewentualna wygrana 42 zł

Wynik spotkania 1:2 – przegrana
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XI kolejka

7.10.2005

DIJON – Caen

Kurs na remis: 2,7

Stawka: 45 zł

Ewentualna wygrana 42 zł

Wynik spotkania 0:2 – przegrana

XII kolejka

15.10.2005

Gueugnon – DIJON

Kurs na remis: 2,7

Stawka: 135 zł

Ewentualna wygrana 364,50 zł

Wynik spotkania  0:0 – wygrana ( na czysto 365,50 zł  – 200 zł  = 

164,50 zł)

Podsumowanie progresji dla drużyny DIJON:

+28 zł
+61 zł
+25 zł
+8,75 zł
+164,50 zł
_________________
287,25 zł zysku na czysto

II liga francuska

Drużyna BREST

Stan kapitału 500 zł (przeznaczony na ten zespół) 
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I kolejka

29.07.2005

BREST – Gueugnon

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14 zł

Wynik spotkania 0:0 – wygrana (na czysto 9 zł)

II kolejka

05.08.2005

Montpellier – BREST

Kurs na remis: 2,85

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14,25 zł

Wynik spotkania 1:1 – wygrana (na czysto 9,25 zł)

III kolejka

12.08.2005

BREST – Le Havre

Kurs na remis: 2,9

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14,50 zł

Wynik spotkania 2:2 – wygrana (na czysto 9,50 zł)

VI kolejka

15.08.2005

Bastia – BREST
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Kurs na remis: 3,2

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 16 zł

Wynik spotkania 4:1 – przegrana

V kolejka

19.08.2005

BREST – Chateauroux

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 15 zł

Ewentualna wygrana 42 zł

Wynik spotkania 1:0 – przegrana

VI kolejka

26.08.2005

BREST – Clermont Foot

Kurs na remis: 2,9

Stawka: 45 zł

Ewentualna wygrana 130,50 zł

Wynik spotkania 2:0 – przegrana

VII kolejka

09.09.2005 

Creteil – BREST

Kurs na remis: 2,85

Stawka: 135 zł

Ewentualna wygrana 384,75 zł

Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Opaliński

http://systemy-bukmacherskie.zlotemysli.pl/downloadnow,1/
http://www.zlotemysli.pl/downloadnow,1/


  SYSTEMY BUKMACHERSKIE – darmowy fragment kliknij po więcej

  Marcin Opaliński
● str. 19

Wynik  spotkania  0:0  – wygrana  (na  czysto  384,75  zł  –  200 zł  = 

184,75 zł)

VIII kolejka

16.09.2005

BREST – Amiens

Kurs na remis: 2,85

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14,25 zł

Wynik spotkania 0:1 – przegrana

IX kolejka

23.09.2005

Valenciennes – BREST

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 15 zł

Ewentualna wygrana 42 zł

Wynik spotkania 1:1 – wygrana (na czysto 42 zł – 20 zł = 22 zł)

X kolejka

30.09.2005

BREST – Reims

Kurs na remis: 2,85

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 14,25 zł

Wynik spotkania 1:1 – wygrana (na czysto 9,25 zł)
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XI kolejka

07.10.2005

Laval – BREST

Kurs na remis: 2,7

Stawka: 5 zł

Ewentualna wygrana 13,50 zł

Wynik spotkania 1:0 – przegrana

XII kolejka

17.10.2005

BREST – Guingamp

Kurs na remis: 2,8

Stawka: 15 zł

Ewentualna wygrana 42 zł

Wynik spotkania 2:1 – przegrana

Podsumowanie progresji dla drużyny BREST:

+9 zł
+9,25 zł
+9,50 zł
+184,75 zł
+22 zł
+9,25 zł
-20 zł ( XI i XII kolejka) 
_________________
223,75 zł zysku na czysto
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Jak skorzystać z wiedzy zawartej wJak skorzystać z wiedzy zawartej w  pełnejpełnej  
wersji ebooka?wersji ebooka?

Dalsza  treść  dostępna  jest  w  pełnej  wersji  ebooka  “Systemy 

Bukmacherskie 2006”. Jeśli jesteś zainteresowany obszerną wiedzą, 

która umożliwi Ci skuteczne wygrywanie, kliknij tutaj.

Darmowy  fragment  omawia  progresję.  Kolejne  metody  opisane 

w pełnej  wersji  ebooka  są  bardziej  dochodowe,  przy  mniejszym 

kapitale wkładu, oraz mniejszym prawdopodobieństwie porażki.

Wykorzystaj skuteczne i sprawdzone w praktyce 
systemy      bukmacherskie, znane tylko nielicznym.   
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Stań się postrachem bukmacherów

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

Poznaj skuteczne metody i tajemnice 
bezpiecznego wygrywania. 

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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Kasyna zawsze wygrywają?

Poznaj sekrety i tajemnice, 
dzięki którym Ty też będziesz wygrywać.

Pomyśl  jakby  to było,  gdybyś  potrafił  wykorzystać  słabość 
kasyna,  poznał  sekrety i  sztuczki,  dzięki  którym po prostu 
zacząłbyś wygrywać, a Twoja pasja, która dla niektórych jest 
całym życiem, zaczęłaby Ci przynosić konkretne zyski? 

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: 
http://kasyna.zlotemysli.pl

"Bardzo  ciekawa  pozycja,  a  wiedza  jak  grać  by  nie  stracić  jest  cenniejsza  niż  
niejedna szczęśliwa pojedyncza wygrana." 

Ireneusz Staniek 31 letni inwestor walutowy 

Wirtualne płatności

Jak kupować, sprzedawać i zarabiać na 
całym świecie?

Jeśli zacząłeś zastanawiać się już zarabianiem, kupowaniem, 
czy sprzedawaniem czegokolwiek w Internecie, a szczególnie 
za granicą, spotkałeś się już z pewnością z nazwami E-Gold 
i/lub  moneybookers.  To  systemy  wirtualnych  płatności, 
dzięki którym można robić interesy z całym światem. 

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: 
http://egold-moneybookers.zlotemysli.pl

"Autor  e-book'a  świetnie  przedstawił  sposoby  płatności,  zasady  działania, 
szczegółowe  opisy  oraz  korzyści  płynące  z  tej  formy  uiszczania  opłat.  Polecam 
lekturę dla każdego chcącego zaoszczędzić czas, nerwy oraz pieniądze!" 

Bartłomiej Matyjasiak webmaster, www.tworczosc.com 

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