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Od autora
Odkąd kilka lat temu zacząłem interesować się tematem zakładów
bukmacherskich zapragnąłem napisać książkę na ich temat. Wtedy
jednak nie miałem, ani dostatecznej wiedzy na ten temat, ani
wystarczającego doświadczenia. Po tych kilku latach, gdy mogę śmiało
napisać, że zakłady bukmacherskie praktycznie nie mają przede mną
tajemnic, mogłem przystąpić do spełnienia marzenia sprzed kilku lat.
Szczerze mówiąc do końca nie wiem na co liczę wydając to opracowanie.
Nie wiem też z jakimi komentarzami zostanie przyjęte przez czytelników.
Wielu na pewno stwierdzi, że to co opisałem w książce to najoczywistsza
z oczywistych prawd. Ja powiem tak: Może i dla graczy doświadczonych,
którzy bardzo często wygrywają swoje kupony ta książka wyda się tym,
czym dla licealisty wydaje się podręcznik do pierwszej klasy szkoły
podstawowej. Jednak graczom, którzy niedawno zaczęli, lub dopiero chcą
zacząć, albo też graczom, którzy jakoś od dłuższego czasu nie mogą
wygrać, ta książka może się okazać bardzo pomocna. Ma ona na celu
bowiem ukazanie podstawowych błędów jakie popełniają typujący
zakłady ludzie, oraz metody zapobiegania tymże błędom.
Największym atutem tego opracowania jest to, że nie powstało ono tylko
w oparciu o moje doświadczenia. Od pierwszego napisanego zdania aż
do ostatniego akapitu korzystałem bowiem z pomocy moich znajomych
grających w zakładach, a także odbyłem dziesiątki rozmów, na różne
związane z hazardem tematy z osobami zupełnie obcymi, jakie spotkałem
w punktach przyjmowania zakładów. To powoduje, że opisywane w
książce rzeczy nie bazują tylko i wyłącznie na mojej wiedzy i
doświadczeniu.
Dodam też, że wiele z pośród tematów, jakie w mojej książce poruszyłem
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nigdy nie zostałoby tutaj omówionych gdyby nie inwencja moich
rozmówców. Dlatego z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim,
którzy przysłużyli się powstaniu tego opracowania dzięki czasowi jaki
poświęcili na rozmowy z tak mało interesującą osobą jak ja.
Moim największym marzeniem związanym z wydaniem tej książki jest to,
aby po jej przeczytaniu chociaż część graczy zrozumiała na czym polegają
błędy jakie popełniają. Liczę że nauczą się ich unikać i zaczną w końcu
zarabiać na zakładach bukmacherskich.
Chciałbym też, aby moja książka dobrze się przyjęła wśród czytelników.
Dałoby mi to duży bodziec do napisania kolejnej części poświęconej
giełdzie zakładów, jaką od niedawna analizuje

A więc zachęcam do lektury
Z poważaniem
Kamil Kowalczyk
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Rozdział 1
Ogólnie o zakładach i ich przewadze nad innymi dziedzinami
hazardu

Większość osób marzy o tym, aby zarabiać duże pieniądze i się nie
przepracowywać. Takie szanse pozornie niesie ze sobą hazard. Jednak
każdy się już nieraz przekonał że pozory zazwyczaj mylą i tak jest też w
tym przypadku. Firmy świadczące możliwość obstawiania zakładów
sportowych lub liczbowych, oraz kasyna to nie są instytucje
charytatywne ani fundacje i nie powstały po to żeby wypłacać gotówkę
przeciętnym zjadaczom chleba, wręcz przeciwnie. Dążą do tego aby jak
najwięcej tych pieniędzy od człowieka wyciągnąć. Niestety wiele osób
zapomina że głównym celem każdej takiej placówki jest osiągnięcie
maksymalnego zysku wszelkimi dostępnymi metodami na które zezwala
prawo. W istocie jeżeli chcemy zarobić na hazardzie jakiekolwiek
pieniądze (a jest to możliwe) przede wszystkim musimy się nastawić na
duże ryzyko, ogromny stres i bardzo duże szanse niepowodzenia. Należy
jednak pamiętać że rynek hazardowy jest podzielony na kilka małych
rynków, a każdy z nich rządzi się swoimi prawami.
Jeżeli chodzi o podział hazardu na rynki to ja bym tu wymienił
podstawowe gałęzie tj.:
 Gry liczbowe (Lotto, Bingo, Keno)
 Gry stołowe (ruletka, kości)
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 Gry wrzutowe (automaty)
 Gry karciane (poker, Black Jack)
 Wyścigi zwierząt (konie, psy)
 Zakłady Sportowe

Gry liczbowe takie jak Lotto to nic innego jak liczenie na szczęście i cud w
jednym. W tej dziedzinie niewątpliwie wygrać najtrudniej, ale też i
wygrane są najwyższe. Żadna firma świadcząca usługi hazardowe nie
jest w stanie zapewnić swoim klientom tak dużej puli wygranych jak
Totalizator Sportowy. Prawda jest jednak taka że szanse na taką wygraną
są równe szansom spadnięcia na ziemię meteorytu, a więc tylko
iluzoryczne. Mimo to wystarczy postać godzinę w jednym z punktów lotto
i można zauważyć że przysłowiowe „kulki” obstawia bardzo wiele osób.
Każdy się łudzi że wygra miliony złotych, a potem ogląda losowanie i
symbolicznie targa kupon, co staje się w wielu domach swoistym
rytuałem.
Wydaje mi się jednak, że nikt z grających w lotto i inne tego typu gry nie
zdaje sobie sprawy z tego jak nikłe ma szanse na wygraną, bo
przewidywana pula wygranych sprawia, że oddala się w swojej głowie
myśl o tym, że szanse na trafienie są bliskie zeru, a niska stawka za kupon
( 2.50 – 3 złote) sprawia że, ludzie niewiele ryzykują licząc „a nóż widelec
się uda”. Tutaj jednak proponuję żeby „zawodowi obstawiacze kulek”
policzyli swoje wydatki na gry liczbowe w ciągu roku i wtedy już nie
będzie tak wesoło. Ponadto cień na gry liczbowe rzucają ostatnie
wydarzenia w Bułgarii gdzie dwa losowania pod rząd padły te same liczby.
Biorąc pod uwagę fakt, że z matematycznego punktu widzenia szansa na
takie rozwiązanie wynosi jeden do około półtora miliona to wyniki
bułgarskiego lotka skłaniają do refleksji.

Gry stołowe z ruletką na czele to gry bardzo widowiskowe i wciągające.
Można sobie wejść do pięknie wykończonego i zaprojektowanego kasyna,
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wygodnie usiąść przy stole do ruletki, zamówić do picia jakiś trunek i
zapewnić sobie dużą dozę emocji. Emocje byłyby większe gdybyśmy
jeszcze wygrywali, a takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko. Teoretycznie
stawiając tylko na czarne i czerwone mamy około 48 procent szans na
wygraną (tak samo jak na liczby niskie i wysokie i tak samo jak na liczby
parzyste i nieparzyste), a stawiając na przedziały 1-12, 13-24, 25-36 nasze
szanse wynoszą około 32 procent. Należy jednak pamiętać że są to
szanse czysto matematyczne, a to co dzieje się na ruletkowym stole w
rzeczywistości to już zupełnie inna sprawa. Wypadnięcie dwa razy pod
rząd tej samej liczby, ta sama liczba powtarzająca się 3 razy w ciągu 5
obrotów, serie jednego koloru po kilka lub kilkanaście razy to tylko
niektóre pułapki które czyhają na amatorów ruletkowego stołu. Jednak w
porównaniu do zakładów liczbowych mamy zdecydowanie większą
szansę na wygraną. Kłopot w tym, że potencjalne wygrane nie są tak
wysokie, a przegrywając tracimy zdecydowanie więcej pieniędzy niż kilka
złotych.

Gry wrzutowe są kolejną gałęzią hazardu w której głównym czynnikiem
jest szczęście. Są też zdecydowanie najmniej skomplikowane. Wystarczy
wrzucić pieniążek i przyciskać guziczki. Mimo iż istnieją tu szanse na
wygrane i są dość realne (każda maszyna od czasu do czasu wypłaca
graczom pieniądze) to ja ten sposób traktowałbym głównie jako zabawę i
nic poza tym. Można sobie zagrać za 5 -10 złotych czekając na kogoś w
lokalu w którym stoi maszyna wrzutowa, lub wyskakując gdzieś na
„szybkie piwko”.

Gry karciane też są bardzo zróżnicowane. W Black Jacka gramy
przeciwko krupierowi i nasze szanse są spore, ale szanse krupiera na to że
nas ogra z pieniędzy są podobne więc grając racjonalnie i mało
ryzykownie wiele nie zarobimy, a ze stratami różnie bywa.
Poker – to w końcu gra w której nie zakładamy się z organizatorem czy
maszyną tylko gramy przeciwko innym graczom. W pokera można grać
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wszędzie. Najpopularniejsze są internetowe poker roomy gdzie możemy
zmierzyć się z graczami z wielu zakątków świata i jeśli wygrywamy to
pieniądze tych graczy, a gdy przegrywamy to musimy oddawać żetony
swojemu przeciwnikowi. Serwis na którego stołach gramy zaopatrza nas
jedynie w platformę umożliwiającą grę i przelewy pieniężne, w zamian
pobierając jedynie niewielką prowizję z puli na stole. Teoretycznie
(praktycznie zapewne też) grając w pokera przede wszystkim liczą się
nasze umiejętności licytacji. Grając w Internecie i mając pojęcie o
pokerze można zarobić niezłe pieniądze, a dodam tylko że są ludzie którzy
z pokera utrzymują się i osiągają naprawdę niemałe dochody (można
artykuły na ten temat znaleźć w internecie). Żeby jednak wygrywać
regularnie naprawdę trzeba umieć grać i racjonalnie zarządzać ryzykiem
(internetowe granie w pokera posiada atut w postaci anonimowości –
więc nie będzie się liczyła nasza umiejętność gry aktorskiej, czy mimika
twarzy). Osobiście mogę polecić grę w pokera ludziom którzy lubią
rywalizację i chcieliby się spróbować w tego typu rozgrywce (zwłaszcza że
można też poćwiczyć na stołach grając wirtualną gotówką i wtedy ocenić
własne umiejętności).

Wyścigi zwierząt to jak sama nazwa mówi nic innego jak obstawianie
wyników gonitw koni bądź psów. Bardzo popularna rozrywka wśród ludzi
bogatych, jednak nie będę się za bardzo rozpisywał nad tą formą hazardu
gdyż osobiście nigdy nie próbowałem takich zakładów. Dodam tylko że
nie przekonuje mnie stawianie pieniędzy na rozgrywki w których wynik
zależny jest w głównej mierze od zwierzęcia.

Wreszcie przechodzimy do Naszego głównego tematu, a mianowicie do
zakładów sportowych. Moim zdaniem właśnie zakłady sportowe są
najbardziej złożoną formą zakładów hazardowych gdyż nasza wygrana
zależy od bardzo wielu czynników:
 Wiedza na temat sportu
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 Analiza tabel i statystyk
 Umiejętne wykorzystywanie informacji
 Operowanie kursami i stawkami
 Szczęście i intuicja
Biorąc pod uwagę zakłady liczbowe, maszyny wrzutowe, gry stołowe
bazujące w 80-99 procentach na naszym szczęściu, zdecydowanie
polecam grę w zakłady sportowe, gdzie szczęście ma znaczenie nie
najważniejsze. Żeby z powodzeniem grać w zakładach trzeba mieć
jakiekolwiek pojęcie (śmiem powiedzieć że trzeba mieć naprawdę
ogromną wiedzę na temat sportu i na bieżąco śledzić wyniki i różne
sportowe aktualności).
Zakłady sportowe w naszym kraju coraz bardziej zyskują na popularności
(daleko nam jeszcze do Anglików zakładających się już niemal o wszystko)
,a co za tym idzie liczba klientów w punktach bukmacherskich stale
rośnie, a na polski rynek wchodzą kolejne firmy internetowe. Wiadomo
oczywiście, że każda firma bukmacherska chce na swoich graczach
osiągnąć jak największe zyski, lecz firma jest tylko pośrednikiem dającym
nam możliwość obstawienia stworzonego przez nas kuponu i
teoretycznie nie ma wpływu na wyniki zdarzeń sportowych, więc nasz
ewentualny sukces zależy od rezultatów spotkań jakie umieścimy na
kuponie. Praktycznie mówiąc zależy od nas i od sportowców jakim
zaufamy.
Takie rozwiązania dają nam olbrzymie pole manewru gdyż każda firma
dąży do tego, aby mieć jak bogatszą ofertę. Moim zdanie właśnie
nieustanny rozwój rynku bukmacherskiego i olbrzymia konkurencja
wśród firm zajmujących się zakładami daje nam niepowtarzalną szansę
na zarobienie naprawdę satysfakcjonujących kwot. Oczywistym jest, że
wybieramy firmę która ma bogatą ofertę i wysokie kursy – a firmy
rywalizując właśnie na tych dwóch polach toczą ze sobą bój – trzeba tylko
umieć to wykorzystać.
Podsumowując uważam, że bukmacherskie zakłady sportowe to
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najbezpieczniejsza i najbardziej zależna od nas forma hazardu i sposób na
zarobienie łatwych pieniędzy, a co za tym idzie gorąco polecam
spróbowanie swoich sił w tej zabawie. Oczywiście musimy się
odpowiednio do nie przygotować.

Rozdział 2
Na czym to polega ? Czyli poradnik dla debiutantów.

Osobom które już grają u bukmachera i wiedzą jak obstawić kupon
polecam opuszczenie tego rozdziału, gdyż poświęcam go tym którzy
dopiero zadebiutują w jednym punktów przyjmowania zakładów, bądź
dopiero zaczną przygodę z jedną z internetowych platform
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