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● str. 4

1. WPROWADZENIE 

Poradnik ten został napisany przez osobę, która uważa, że nawet 

jedna  złotówka  wydana  ryzykownie  (w  sposób  hazardowy)  to 

bezmyślna strata pieniędzy. Przecież na tą złotówkę mogą czekać 

chore  i  biedne  dzieci,  ludzie  z  hospicjum  czy  instytucje 

charytatywne.  Dla  nas  jedna  złotówka  może  być  mało  cennym 

krążkiem,  a  dla  nich  bezcennym  darem.  Jednak,  jeżeli  ryzyko 

straty  tej  złotówki  jest  małe,  zbliżone  do  prawdopodobieństwa 

spowodowania wypadku samochodowego, a ewentualny zysk może 

pomóc nie tylko nam, to nie można przejść obojętnie obok takiej 

możliwości zarabiania.

Tak  jak  poradniki  dla  kierowców  nie  są  złotym  środkiem 

bezpiecznej  jazdy,  tak  samo  ten  poradnik  nie  jest  złotym 

środkiem,  by  nie  przegrywać.  Jednak  zasady  w nim zawarte  są 

bardzo cenne nie tylko dla początkujących, a może nawet bardziej 

dla zaawansowanych graczy. Nawet, jeżeli uważamy, że je znamy, 

to warto sobie często o nich przypominać. Najczęstszym błędem 

hazardzisty  jest  małe  wykorzystanie  własnej  wiedzy 

i doświadczenia.  Często  popełniają  oni  te  same  błędy.  Zasady 

w tym poradniku  mogą  okazać  się  dla  niektórych  graczy  bardzo 

wymagające.  Kogoś,  kto  marzy  o  nowym  samochodzie,  ciężko 

przekonać,  że  może  jednorazowo  wygrać  kwotę  potrzebną  do 
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zakupu tylko jednego koła. Dlatego ten poradnik jest przeznaczony 

dla  osób  bardzo  rozważnych  i  przezornych.  Dla  tych,  którzy 

potrafią zrezygnować z mało realnych bardzo wysokich wygranych 

(jednorazowych). Osiągnięcie największego bezpieczeństwa to cel 

tego  poradnika.  Niekoniecznie  musi  to  oznaczać  zmniejszenie 

dochodów!

Duże bezpieczeństwo pozwala nam na zwiększenie obrotów, a - co 

za tym idzie - zwiększenie zysków! Taka strategia może bardziej 

przypominać  inwestycję  niż  zwykłą  grę  a  efekt  końcowy  może 

przekroczyć nawet nasze marzenia, a wtedy będzie nas stać na 

zakup nie tylko jednego samochodu!

Niestety w poradniku zawarte są suche zasady. Nauka gry należy do 

Ciebie. Tak jak książki dla kierowców nie są w stanie nauczyć Cię 

sprawnego prowadzenia pojazdu, tak samo po przeczytaniu tego 

poradnika  nie  będziesz  odpowiednio  przygotowany  do 

prawidłowego  prowadzenia  gry.  Dlatego,  nawet  jeśli  jesteś 

zaawansowanym  graczem,  nie  porywaj  się  na wysokie  stawki. 

Naucz się  z  powodzeniem grać  na  najniższych  stawkach,  nawet 

gdyby zysk był bardzo mały. Musisz sam nauczyć się poprawnego 

typowania, wyboru strategii oraz wstrzemięźliwości, która ochroni 

nie  tylko  Twoje  pieniądze,  ale  i  Twoją  psychikę.  Ten  poradnik 

będzie  dla  Ciebie  tylko  dobrym  przewodnikiem  w  tej  nauce. 

Dopiero, gdy opanujesz te elementy gry, będziesz mógł zwiększyć 

swoje obroty, które przyniosą oczekiwane zyski.
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Poradnik rzuca nowe światło na bardzo znaną i popularną metodę 

gry, jaką jest progresja. Wykorzystując poniższe tajniki progresji, 

najbardziej zaawansowani mogą uzyskiwać bardzo duże dochody. 

Przykłady zawarte w tym poradniku są przedstawione na niskich 

stawkach, by metoda była realna dla wszystkich. Zastosowanie się 

do  zawartych w poradniku  wskazówek zmniejsza ryzyko do  zera 

(w praktyce).  Dlatego  od  Ciebie,  a właściwie  od  Twojego 

wtajemniczenia i Twojego portfela zależy dobór stawek.

Większość  rad  zawartych  w  tym poradniku,  podporządkowanych 

jest  grze  progresywnej.  Jest  to  jedyna  skuteczna  metoda  na 

uzyskiwanie stałych dochodów. Taką metodą próbują szukać swojej 

szansy  multilotkowicze.  Dlatego  znajdziesz  w  tym  poradniku 

porównanie  najpopularniejszej  gry  losowej,  jaką  jest  multilotek 

z zakładami  bukmacherskimi.  Znajdziesz  odpowiedź,  kiedy  grać 

w multilotka, a kiedy odwiedzić bukmachera.

Jeżeli  jednak  jesteś  przeciwnikiem progresji,  znajdziesz  w  tym 

poradniku  systemy  skrócone  zakładów  bukmacherskich.  Są  one 

bardzo atrakcyjne, dają możliwość popełniania błędów i są dużo 

tańsze  od  systemów  pełnych.  Nawet,  jeżeli  stać  Cię  na  grę 

systemami  pełnymi,  skrócone  mogą  przynieść  więcej  korzyści. 

Można  grać  nimi  na  dowolną  ilość  meczów.  Znajdziesz  również 

kilka  rad,  które  pomogą  Ci  w  typowaniu  meczów  i  w  wyborze 

bukmachera. Przyjemnej lektury.
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2. HAZARD

Hazard  -  ryzykowne  przedsięwzięcie  (pieniężne),  którego  wynik 

zależy  od  przypadku.  Jest  to  ogólna  definicja  hazardu.  Czy 

prawdziwa?  Czy  RYZYKO  dotyczy  tylko  naszych  pieniędzy?  Czy 

wszystko zależy od PRZYPADKU?

Ryzyko

W  naszym  życiu  wiele  jest  trosk,  problemów  i  zmartwień. 

Martwimy  się  o  dzieci,  żeby  miały  wszystko,  co  najlepsze,  by 

w szkole nikt się z nich nie śmiał. Chcemy, by żona była dobrze 

ubrana, czyli zadowolona. Mamy też swoje niespełnione marzenia 

jak nowy samochód, telewizor czy komputer. W pracy zawodowej, 

jeżeli  ją  mamy,  również  nie  możemy  zrealizować  swoich 

oczekiwań. Pracujemy ciężko za małe pieniądze, bez uznania ze 

strony szefa. W takiej sytuacji każda iskierka nadziei jest dla nas 

zbawiennym lekiem. Taką iskierką może być kupon gry hazardowej.

Pierwszą  grą  pieniężną,  z  którą  zetknęliśmy  się  w  życiu,  był 

z pewnością totolotek. Jest to najbardziej popularna gra na całym 

świecie.  Każdy  z  nas  wysłał  chociaż  jeden  kupon.  Każdy  z  nas 

myślał o tej największej wygranej.
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Oczywiście wiemy, ile możemy przeznaczyć na grę, i są to z reguły 

niskie stawki. Osoba, która wydaje w kolekturze sto złotych lub 

więcej,  wzbudza  w  nas  zaskoczenie.  Jednak  po  pewnym czasie 

przychodzi wygrana. Wzbudza w nas radość i daje nam nadzieję na 

lepsze jutro. Nie wierzyliśmy do końca w te wielkie wygrane. Teraz 

nasza  wiara  poważnie  się  wzmocniła.  Inaczej  patrzymy  też  na 

osobę,  która  wydała sto  złotych.  Myślimy „wydaliśmy dwa złote 

a wygraliśmy  sto,  to,  co  by  było  gdybyśmy  zagrali  jak  tamta 

osoba?”.  W  ten  sposób  ryzykujemy  coraz  większe  stawki.  Może 

nawet i wygrywamy. To potęguje w nas wiarę w wielką wygraną. 

Niestety  -  kiedyś  przychodzi  porażka,  z  którą  nie  możemy  się 

pogodzić. Wiemy, że jedno niepowodzenie nie oznacza katastrofy. 

Gramy dalej próbując się odegrać.

Przychodzi druga porażka - wzbudza w nas niepokój.

Trzecia - pytanie „jak mogliśmy jednorazowo przegrać sto złotych, 

my, którzy uważaliśmy, iż dwa złote wydane na hazard to dużo.”

Czwarta - „przecież jesteśmy w swoim towarzystwie uważani za 

bardzo rozsądnych. Nie umiemy się przyznać do porażki. 

Trzeba się odegrać.”

Piąta - wyrzuty sumienia.

Szósta - poczucie winy.

Siódma - bezradność, przygnębienie.

Ósma - depresja.

Dziewiąta - myśli samobójcze.

Dziesiąta - może jej wcale nie będzie, może pieniędzy nie będzie, 

może i nas nie będzie…
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Możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ryzyko w hazardzie 

dotyczy  tylko  naszych  pieniędzy.  Czy  warto  aż  tak  ryzykować? 

Pieniądz to rzecz nabyta. W życiu najbardziej liczą się wartości 

duchowe,  którymi  nie  można  ryzykować.  Jest  to  bardzo  ważne 

i dlatego jeśli mamy z tym problemy to lepiej zrezygnować z gry. 

Dużym błędem jest przekonanie, że nie możemy się uzależnić, to 

nas nie dotyczy. Każdy nałóg czeka by uśpić naszą czujność. Gra 

jest  stworzona  dla  nas,  a  nie  my  dla  gry.  By  nie  odwracać 

kolejności, musimy umieć pokonać swoje emocje. Niejednokrotnie 

jest to bardzo trudne.

Przypadek

Sukces  w  grach  hazardowych  polega  na  wyborze  najbardziej 

prawdopodobnego  przypadku.  W  grach  losowych 

prawdopodobieństwo  można  łatwo  policzyć  matematycznie. 

Z reguły  wygrane  są  mniejsze  od  prawdopodobieństwa,  np. 

w multilotku prawdopodobieństwo wylosowania  jednej liczby ma 

się  jak  1/4,  a  wypłata  jak  1/2.  W  dużym  lotku 

prawdopodobieństwo  trafienia  szóstki  ma  się  jak  1/13  983 816, 

a wygrane  rzadko  przekraczają  10  mln.  W  zakładach 

bukmacherskich  wygrane  są  również  mniejsze  niż  potencjalne 

prawdopodobieństwo. Jeżeli możliwość trafienia ma się jak 1/2, to 

wypłata wynosi 1/1,85.
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W  grach  liczbowych  wyjątkiem  są  duże  kumulacje,  w  których 

wygrane nie są proporcjonalne do prawdopodobieństwa wygrania. 

Dlatego,  jeżeli  ktoś  marzy  o  wielkich  wygranych,  polecam  gry 

z dużą ilością kumulacji.

Innym  wyjątkiem  są  zakłady  bukmacherskie.  Wprawdzie 

bukmacherzy  starają  się  podać  prawdopodobieństwo  danego 

zdarzenia  (przypadku),  jednak  nie  można  obliczyć  tego 

matematycznie. W najlepszym razie, prawdopodobieństwo można 

podawać na podstawie statystyk. Przykładowo wystąpienie remisu 

ma się jak 1/4.

W  zakładach  bukmacherskich  wynik  zależy  od  wielu  czynników 

takich  jak:  składy  zespołów,  forma,  motywacja,  szczęście. 

Uwzględniając te i inne czynniki wpływające na przebieg meczu, 

możemy  skutecznie  typować  wyniki  zwiększając 

prawdopodobieństwo. 

Satysfakcja z wygranych jest dużo większa niż w grach liczbowych, 

gdyż  nie  zależy  tylko  od szczęścia.  Trzeba  zauważyć,  że 

bukmacherzy  też  popełniają  błędy.  Dowodem  tego  jest 

zróżnicowanie kursów w różnych firmach bukmacherskich. Mamy 

możliwość  dokonywania  wyboru  firm,  które  oferują  nam 

najatrakcyjniejsze kursy i warunki.
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Hazard a moralność

Powszechnie  hazard  kojarzy  się  z  czymś  złym.  Czy  słusznie? 

Niewątpliwie najcenniejszym sposobem zarabiania pieniędzy jest 

praca  i  to  nie  podlega  dyskusji.  Można  z  dużym przybliżeniem 

określić,  ile  zarobimy  za  określone  wcześniej  zadanie.  Dobrze 

wykonana  praca  daje  nam  dużo  satysfakcji  i  to  nie  tylko 

finansowej. Buduje w nas poczucie własnej wartości, czujemy się 

lepsi. 

Natomiast  hazard  niesie  ze  sobą  dużą  huśtawkę nastrojów.  Gdy 

wygrywamy satysfakcja może być większa, niż z wykonania własnej 

pracy.  Możemy  być  dumni,  że  przechytrzyliśmy  bukmachera. 

Niestety zbudowane w ten sposób poczucie własnej wartości może 

prysnąć  jak  bańka  mydlana.  Jeśli  wygrywamy,  gramy  za  coraz 

większe pieniądze i w efekcie przegrywamy wszystko. 

Niepowodzenia  źle  wpływają  na  nasze  samopoczucie,  czujemy 

rozczarowanie,  przygnębienie  i  strach.  Taka huśtawka nastrojów 

źle  wpływa na naszą osobę.  Podchodzimy do gry  coraz  bardziej 

emocjonalnie,  myślimy  tylko  o  grze.  Nie  możemy  się  doczekać 

meczów,  które  typowaliśmy.  Czas  oczekiwania  na  wynik  jest 

wypełniony myślami dotyczącymi tylko swojego kuponu. Wszystko 

inne jest dla nas mało ważne. W trakcie meczów bardzo często 

sprawdzamy  ich  przebieg  (telegazeta,  Internet).  Najchętniej 

wszystko byśmy rzucili, włączyli telewizor/komputer i wpatrywali 
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się  na  stronę  z  wynikami  na  żywo.  Jest  to  dla  nas  bardziej 

emocjonujące niż oglądanie jednego meczu na żywo. 

Zaniedbujemy  wtedy  to,  co  najważniejsze,  czyli  dom,  rodzinę, 

przyjaciół,  pracę  zawodową.  Musimy  sobie  odpowiedzieć  na 

pytanie, czy mamy dobrze ustawioną hierarchię wartości.

-  żona i  dzieci  -  są to  wartości  bezcenne. Będziesz przegrywał, 

zaczniesz ich okłamywać. Czy zasłużyli na takiego męża i ojca?

- przyjaciele - życie towarzyskie jest bardzo ważne. Czy spojrzysz 

im prosto w oczy, gdy nie będziesz mógł spłacić im długów?

- praca zawodowa - w obecnych czasach jest bardzo cenna. Nawet 

gdybyś dużo zarabiał na hazardzie, to nie możesz jej stracić.

Czy  jednak  hazard  jest  tylko  złem?  Jeśli  ktoś  jest  zadowolony 

z własnej pracy, traktuje ją jako hobby i przynosi ona dobre efekty 

finansowe, to nie warto podejmować ryzyka zachwiania własnej 

osobowości. Jednak, jeśli ktoś jest miłośnikiem sportu – kibicem, 

a z drugiej strony jest zatrudniony u pracodawcy, który uważa się 

za bardzo dobrego, bo płaci 50 PLN więcej niż musi za 12 godzin 

pracy,  a  na  stwierdzenie  szefa,  że  jesteśmy  głupi  możemy 

odpowiedzieć  tylko  to,  że  ma  rację,  bo  inaczej  wylecimy,  to 

w takim  przypadku  trudno  krytykować  ludzi,  że  biorą  się  za 

hazard, który jest dla nich jedyną nadzieją na lepsze jutro. 
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Oczywiście pod pewnymi warunkami. Najważniejszym z nich jest 

znalezienie pozytywnego aspektu hazardu. 

Jak wcześniej wspomniałem hazard jest ryzykiem utraty własnej 

osobowości i do tego nie można dopuścić!!! Powinniśmy, a nawet 

musimy odwrócić tą prawidłowość. 

Hazard  nie  może  być  ryzykiem,  a  musi  być  pracą  nad  własną 

osobowością.  Pracą  nad  pokonaniem  własnych  emocji,  które 

wcześniej czy później prowadzą do porażki. Jest to dla nas bardzo 

duże wyzwanie. 

Rozsądna  walka  nad  zagrożeniami  hazardu  może  nas  tylko 

wzbogacić.  Jest  tylko  jeden  warunek.  Najpierw  trzeba 

wyeliminować  emocje,  a  później  myśleć  o  pieniądzach.  Nigdy 

odwrotnie! 

Oczywiście nie można pozbawić emocji kogoś, kto gra sporadycznie 

i  chce  za  złotówkę  wygrać  milion.  Jednak,  jeśli  ktoś  chce 

traktować  hazard  jako  możliwość  dodatkowego  zarobku,  musi 

wyzbyć się wszelkich emocji, czyli ukształtować swój charakter. By 

to  osiągnąć  musimy  pokonać  samego  siebie,  i dopiero  wtedy 

możemy zostać zawodowymi graczami.
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3. MULTILOTEK 
A ZAKŁADY BUKMACHERSKIE

Wygrane rzeczywiste

Podstawową rzeczą  przy  wyborze  gry  jest  prawdopodobieństwo, 

które w grach liczbowych jest łatwe do obliczenia matematycznie. 

Natomiast  w  grach  bukmacherskich  można  odwołać  się  do 

statystyk. Według nich prawdopodobieństwo danego zdarzenia jest 

od 10  do  20%  niższe  niż  kurs.  Zdarzenia  o  kursie  1,8  osiąga 

prawdopodobieństwo  statystyczne  równe  1/2.  Jest  to  również 

prawdopodobieństwo  matematyczne,  przy  zdarzeniach  o  dwóch 

możliwych wynikach i równym kursie. Zdarzenia o kursie 2,0 osiąga 

statystycznie prawdopodobieństwo nie mniejsze niż 1/2,4. Zatem 

możemy przyjąć, że prawdopodobieństwo trafienia remisu o kursie 

3,5 wynosi ok. 1/4. Jest to prawdopodobieństwo podobne do tego, 

z jakim losowane są liczby w multilotku. 

Grając na remisy nie trzeba posiadać wiedzy sportowej! (są bardzo 

przypadkowe).  Zatem  możemy  porównać  grę  w  zakładach 

bukmacherskich z multilotkiem.
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W  zakładach  bukmacherskich  wygrana  jest  iloczynem  kursów 

obstawionych  zdarzeń  i postawionej  stawki  na  Twoim  kuponie. 

W firmach  internetowych  nie  pobiera  się  żadnych  podatków. 

W multilotku wygrane wypłacane są według tabeli ogłoszonej przez 

Totolotek  S.A.  Niestety  nie  jesteśmy  zwolnieni  z  podatków. 

Pierwszy  na  kulturę  fizyczną  dodawany  jest  do  Twojej  stawki 

i wynosi  25%.  Drugi,  dochodowy  za  wygrane  powyżej  2280 PLN, 

wynosi 10%. 

Możemy,  zatem  policzyć  rzeczywistą  wygraną  w zależności  od 

faktycznie wydanej stawki. 

Stawka rzeczywista jest stawką podstawową plus 25% podatku na 

kulturę fizyczną, czyli 1+0,25=1,25. Wygrana za 10 trafionych liczb 

według tabeli totolotka to 100 000 razy stawka podstawowa. 

Chcąc obliczyć naszą wygraną w stosunku do rzeczywistej stawki 

musimy  100 000  podzielić  przez  1,25.  Zatem  nasza  wygrana 

wyniesie 80 000 razy stawka rzeczywista. 

Musimy uwzględnić również dziesięcioprocentowy podatek. Po jego 

uwzględnieniu,  rzeczywista  wygrana  to  72 000  razy  stawka 

rzeczywista.
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Tabela 1. Wysokość rzeczywistych wygranych w multilotku 

w zależności od rzeczywistych stawek.

T
R
A
F
I
E
N
I
A

ILOŚĆ SKREŚLEŃ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 x72000,0

9 x3600,0 x17280,0

8 x208,0 x800,0 x7200,0

7 x56,0 x120,0 x240,0 x1800,0

6 x4,8 x16,0 x24,0 x80,0x480,0

5 x1,6 x3,2 x8,0 x8,0 x48,0x264,0

4 x0,8 x0.8 x1,6 x1,6 x3,2 x8,0x32,0

3 x0,8 x0,8 x1,6 x3,2 x20,8

2 x0,8 x0,8 x6,4

1 x1,6

Jeżeli  gramy  za  stawkę  podstawową  1,25 PLN  tabela  jest  mało 

czytelna. Bez kalkulatora trudno policzyć wygraną. Jednak, jeżeli 

zainwestujemy 10 PLN (kupon o stawce podstawowej x 8) rachunek 

jest prosty. 

Tabela dokładnie przedstawia nam wygraną. Jeżeli trafimy 7 liczb 

przy 7 skreśleniach, to otrzymamy 1 800 x 10 = 18 000 PLN, a jeżeli 

trafimy 7 liczb przy 10 skreśleniach otrzymamy 56 x 10 = 560 PLN.
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6. SYSTEMY 
W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH

Systemy pełne

Przy grze na dużą ilość meczów, prawdopodobieństwo porażki jest 

wysokie,  gdyż  nie możemy popełnić  ani  jednego błędu.  By  móc 

uzyskać  wygraną  w  przypadku  nawet  kilku  błędów,  bardzo 

przydatne są systemy. 

Systemem  pełnym  nazywamy  wszystkie  kombinacje  określonej 

ilości  meczów  z  grupy  wszystkich  typowanych  spotkań. 

Przykładowo, wybieramy grupę sześciu meczów stawiając na trzy 

spotkania w każdym zakładzie. 

Możliwości jest dwadzieścia. Koszt takiego systemu jest spory, ale 

wygrywamy już przy trzech błędach.
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Systemy skrócone

Systemy pełne charakteryzują się tym, że wiemy ile zarobimy przy 

określonej  ilości  trafień.  Niemniej  są  bardzo  drogie.  By 

zaoszczędzić  i  móc  grać  systemem, na  który  nas  stać,  możemy 

zastosować systemy skrócone. Można stosować je na dowolną ilość 

meczów.

Pod każdy wymieniony numer należy podstawić kolejny typowany 

przez siebie mecz.

Oto niektóre z nich:

- system 2z5 – 5 zakładów (w systemie pełnym 10)

1) 1  3

2) 1  4

3) 2  4

4) 2  5

5) 3  5

Opłacamy tylko 5 zakładów, czyli  koszty są dwukrotnie mniejsze 

niż w systemie pełnym.

Przy  trafieniu  wszystkich  meczów,  wygrywamy  dwa  razy  mniej, 

proporcjonalnie do stawki, co jest oczywiste.
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Przy  trafieniu  4  meczów (1  błąd)  3  zakłady  są  bezbłędne,  czyli 

również dwa razy mniej, proporcjonalnie do stawki.

Przy trafieniu 3 meczów (2 błędy) 1 lub 2 zakłady są bezbłędne, 

czyli  proporcjonalnie  33%  mniej  lub  33% więcej  niż  w systemie 

pełnym.  Prawdopodobieństwo  mniejszej  lub  większej  wygranej 

wynosi 50 %.

Przy trafieniu 2 meczów (3 błędy) możemy stracić całą stawkę lub 

uzyskać  wygraną  w jednym  zakładzie.  Prawdopodobieństwo 

wygranej  wynosi  50%.  W  takim  przypadku  uzyskujemy  wygraną 

stosunkowo dwa razy wyższą niż w systemie pełnym. Jest to duża 

zaleta systemów skróconych. 

Wygrane  przy  małej  ilości  trafień  mogą  być  nawet  kilkakrotnie 

wyższe niż w systemie pełnym. Na przykład w systemie skróconym 

4z10 przy 6 błędach możemy wygrać 1/10 x kurs x stawka. 

W systemie  pełnym  przy  6  błędach  wygrana  jest  wprawdzie 

gwarantowana,  ale  aż  21  razy  niższa  i  wynosi  1/210  x  kurs  x 

stawka.

Systemy skrócone są dużo atrakcyjniejsze niż systemy pełne.

Gwarancje podają minimalną ilość wygranych!!!
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- system 4z7 – 7 zakładów (35)

1) 1  2  4  7

2) 1  2  5  6

3) 1  3  4  6

4) 1  3  5  7

5) 2  3  4  5

6) 2  3  6  7

7) 4  5  6  7

Tabela 8. Gwarancja systemu skróconego 4z7.

ilość 

trafień

ilość wygranych 

zakładów

orientacyjne wygrane przy średnim kursie
1,5 2,0 3,1

7 7 35,00 112,00 644,00

6 3 15,00 48,00 186,00

5 1 5,00 16,00 92,00
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7. ATRAKCYJNE METODY

Gra na dwie szanse

Typowanie na dwie szanse 1X lub X2 cieszy się sporą popularnością 

(inaczej zwane jest grą na podpieranie się remisem). Niestety taka 

gra przynosi niskie wygrane z powodu małych kursów.

By  zwiększyć  nasze  zyski,  stawiamy  większość  stawki  na  wynik 

rozstrzygnięty.  Na remis  wydajemy  odpowiednio  mniej.  W  razie 

trafienia takiego wyniku odzyskujemy postawioną stawkę.

Przykład:

Do  wcześniejszych  spotkań  o  ogólnym  kursie  3,0  dodajemy 

zdarzenie z podwójną szansą o kursie 1,3.

Tradycyjnie  otrzymamy  kurs  3,0x1,3=3,9.  Przy  wydaniu  100 PLN 

wygrywamy 390 PLN.

Podwójną szansę rozbijamy na dwa kupony.

Pierwszy kupon w przypadku remisu (kurs 3,1) za 11 PLN, czyli 

wygrana wynosi 11 PLN x 3,0 x 3,1 = 102,3 PLN – zwrot stawki.

Drugi kupon w przypadku wyniku rozstrzygniętego (kurs 2,0) za 

pozostałą sumę, czyli wygrana wynosi 89 PLN x 3,0 x 2,0 = 

534 PLN.
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Otrzymaliśmy kurs tej metody 5,34. Oczywiście można regulować 

go stawkami, wydając np. 20 PLN na remis.

Wygrywamy 20 PLN x 3,0 x 3,1 =186 PLN, czyli stawkę x1,86.

Za pozostałe 80 PLN możemy wygrać 480 PLN, czyli stawkę x4,8. 

Bardzo istotne jest, że częściej padają wyniki rozstrzygnięte niż 

remisy!!! 

Grając  na dwa  kupony  mamy  większe  prawdopodobieństwo,  że 

zwiększymy swoją wygraną.

Dla bezpieczeństwa możemy nieco zmienić tą  metodę. Pierwszy 

kupon stawiamy TYLKO na remis. By stawka się zwróciła musimy 

wydać 30 PLN. Drugi kupon stawiamy tak jak poprzednio, z tym, że 

pozostało nam 70 PLN. Wygrana wynosi 420 PLN.

W  takim  przypadku  ciekawym  rozwiązaniem  jest  wybór  meczu 

z podwójną szansą w dniu następnym po pozostałych spotkaniach. 

Wtedy  możemy  wydać  tylko  70 PLN  na  swoje  typy  plus  wynik 

rozstrzygnięty w meczu z podpórką. 

Jeżeli popełnimy błąd w pierwszym dniu, to zaoszczędzimy 30 PLN. 

Nie  stawiamy  już  na  remis.  Kwotę  30 PLN  wydajemy  dopiero 

w dniu  meczu,  jeżeli  poprzednie  spotkania  wytypowaliśmy 

poprawnie.
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8. PROGRESJA 
W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH

Czym jest progresja?

Jedyną skuteczną metodą, która może przynieść stałe dochody jest 

progresja. Polega ona na podnoszeniu stawki gry, aż do uzyskania 

poprawnego  trafienia.  W  razie  zwycięstwa  zaczynamy  grę  od 

najniższej  stawki.  Czysty  zysk  to  różnica  między  wygraną 

a wydatkami  poniesionymi  przy  wcześniejszych  porażkach, 

o których  często  zapominamy  grając  tradycyjnie.  Porażka 

w progresji jest brakiem zwycięstwa na wszystkich jej poziomach. 

Progresja to gra, w której najważniejsze jest bezpieczeństwo.
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JAK SKORZYSTAĆ Z WIEDZY 
ZAWARTEJ W PEŁNEJ WERSJI EBOOKA?

Te i inne rady opisałem w pełnej wersji swojego ebooka z myślą 

tylko o Tobie, gdyż Twój sukces będzie również moim sukcesem.

Dla  początkujących  napisałem  najważniejsze  zasady  gry,  by 

wiedzieli  o  co  w  tym  wszystkim  chodzi.  Cała  reszta  to  opis 

bezpiecznego wygrywania i atrakcyjnej gry (systemy skrócone).

Ebook jest promocją tylko takich gier, w których możesz osiągnąć 

sukces.  Dlatego  nie  polecam  oferowanych  przez  firmy  gier 

pieniężnych z komputerem. Przypominają one trochę grę Kubusia 

z Kłapouchym w „zgadnij, co pomyślałem”. Jeżeli ktoś zgadza się 

na  takie  zasady  to  niech  nie  płacze,  że  przegrywa,  bo  to 

dziecinada.

Największym  sekretem,  którym  ujawniam  w  pełnej  wersji 

ebooka,  jest  odpowiedź  na pytanie:  jak  można  zmniejszać 

koszty gry, a jednocześnie zwiększać postawione stawki?
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Wszystko po to byś pomógł SOBIE i INNYM. To był główny motyw 

napisania tego ebooka. Wydawnictwo Złotych Myśli wraz z autorem 

dołożyli starań abyś był zadowolony z pełnej wersji ebooka. 

Jeśli go zakupisz nie tylko dasz wyraz zaufania dla wydawcy, nie 

tylko poznasz sekrety wygrywania, ale i pomożesz INNYM. 

10% Twoich pieniędzy za zakup poradnika przekazane będzie na 

cele charytatywne.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną wersją ebooka: 

„  Multilotek kontra zakłady sportowe i bukmacherskie”  .
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