Stosowanie systemów bukmacherskich przyczynia się do znacznie lepszych wyników gry w
zakładach bukmacherskich. Dzięki nim osiąga się znacznie korzystniejsze wyniki
finansowe, ponieważ, celem systemu bukmacherskiego jest doprowadzanie do takiej
sytuacji, kiedy grający zawsze wychodzi na plus.
W poniższym artykule powiem z czego składa się system bukmacherski, jak stworzyć dobry
system, który zapewnia wygrane, jaki jest najpopularniejszy system bukmacherski (jego
wady i zalety), a jakie systemy bukmacherskie stosują zawodowi gracze.
1. Z czego składa się system bukmacherski ?
System bukmacherski składa się z dwóch elementów : typów bukmacherskich oraz
sposobu dobierania stawki.
2. Typy bukmacherskie w systemie
Typy bukmacherskie w systemie powinny być jak najkorzystniejsze. Co to oznacza ? Ano
tyle, że powinniśmy obstawiać typy, których stosunek wysokości kursu do trafności jest jak
największy.
W praktyce oznacza to, że lepiej jest grać typy, których skuteczność wynosi 50 % a a średni
kurs 4.5, niż typy gdzie nasza skuteczność wynosi 88 % a średni kurs 1.2
3. Jakie typy bukmacherskie grać ?
Tworząc swój skuteczny system bukmacherski powinniśmy zatem dokonać analizy jakie
typy bukmacherskie są dla nas najkorzystniejsze – porównajmy skuteczność z
uwzględnieniem średniego kursu i sprawdźmy czy lepiej będzie dla nas typować porażki
faworytów, dokładne wyniki, grę na wyżej / poniżej określonej liczby bramek lub inne
rodzaje typów.
Dla każdego grającego inny rodzaj typów może być korzystniejszy.
4. Popularny ogólnodostępny system bukmacherski
Systemy bukmacherskie możemy podzielić na dwa typy : takie, które znają wszyscy oraz
zawodowe systemy bukmacherskie.
Do pierwszej grupy należą popularne systemy, które stosowane są z różnym powodzeniem.
Przykładem popularnego systemu bukmacherskiego jest choćby gra na progresję na remisy.
Polega ona na wyborze drużyny, na którą cały czas będziemy typowali remis. Założenie jest
takie, że osiągamy typ z kursem co najmniej 3.0, a przecież drużyna prędzej czy później musi
zremisować, więc osiągniemy zysk. Jak ?
Ano odpowiednio dobierając stawkę, za pomocą progresji. W tym przypadku należy
zwiększać stawkę dwukrotnie za każdym razem kiedy poprzedni typ okazał się przegrany.
Ten system bukmacherski zapewnia zysk przy pierwszym trafieniu (pierwszym remisie).
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Można zatem powiedzieć, że progresja na remisy to pewny system bukmacherski, który
koniec końców gwarantuje zysk (przy nieskończonym kapitale).
Problemem progresji na remisy jest to, że kapitał graczy jest ograniczony, a stawki wzrastają
bardzo szybko. Zaczynając od 10 euro stawki na pierwszy zakład, w szóstym etapie stawiamy
już 320 euro, a koszty całego systemu bukmacherskiego przekraczają 600 euro, a czysty
zysk nie jest wcale taki duży !
Problemem grających progresję jest również złe dobieranie stawki początkowej. Progresja na
remisy może być dochodowa, ale należy tak skalkulować stawkę początkową by kapitał
pozwalał zagrać tym systemem bukmacherskim co najmniej 10 poziomów. Pomijając tę
poradę, skazujesz swoją progresję na remisy na porażkę (remis wcale nie zdarza się tak często
jak nam może się wydawać).
Warto jeszcze zauważyć, że grający bardzo mocno uparli się na to by grać progresją system
bukmacherski na remisy, podczas gdy progresja to tylko sposób dobierania stawki. Równie
dobrze możemy grać progresję na potknięcia faworytów, wynik wyżej / poniżej czy inne
zakłady.
Popularne systemy bukmacherskie rzadko kiedy przynoszą grający zysk. Nie zawsze
wynika to z ich słabości, a podstawę słabego wyniku mogą mieć :




słaba wiedza grającego (jak funkcjonuje system bukmacherski),
nieumiejętnie wyznaczane typy,
nieprawidłowy dobór stawki do systemu bukmacherskiego.

Inaczej mówiąc często problem nie leży w systemie bukmacherski a w graczu, który po
prostu nie jest zdolny do osiągnięcia zysku i wygrywaniu pieniędzy na zakładach
bukmacherskich.
5.Systemy bukmacherskie zawodowców
Systemy bukmacherskie, które stosują w swojej grze zawodowcy, zarabiający ogromne
pieniądze, ale także posiadający wielki kapitał przeznaczony na grę nie są tak ogólnodostępne
jak choćby wspomniana progresja na remisy.
Powód jest racjonalny i prosty – mało kto pragnie dzielić się wiedzą jak zarabiać na
zakładach bukmacherskich, a jeśli już to robi to raczej nie za darmo.
Istnieją systemy bukmacherskie, które niemal gwarantują zysk, a są przy tym znacznie
mniej ryzykowne niż progresja na remisy, nie powodują między innymi tak szybkiego
wzrostu stawek, a przede wszystkim czysty zysk jest dużo większy.
Profesjonalne systemy bukmacherskie można znaleźć na (najczęściej) zamkniętych,
zagranicznych forach internetowych (praktycznie niemożliwe jest by się tam dostać bez
„znajomości”, a także na kilku stronach internetowych odpłatnie.
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Gdy poznawałem systemy bukmacherskie profesjonalistów to niechętny byłem do tego by
płacić za to pieniądze (bo jaką mam gwarancję, że to działa ?). Kiedy miałem do dyspozycji
nieco większy budżet przetestowałem kilkanaście takich systemów bukmacherskich
(płatnych). Wnioski ?
Na 16 systemów bukmacherskich, za które zapłaciłem łącznie (prawie 6 000 euro) tylko 2
nie przynosiły rezultatów takich jak w opisie. Pozostałe 14 gwarantowało większy (lub
mniejszy) zysk, ale zawsze zysk, z którego byłem zadowolony.
Średni czas na „odzyskanie” kosztów inwestycji wynosił w zależności od systemu od 3 dni do
6 tygodni, w zależności od stopnia ryzyka, posiadanego kapitału, ceny systemu
bukmacherskiego i kilku innych czynników.
Jeśli na poważnie widzi się nam zarabianie pieniędzy na zakładach bukmacherskich to
polecam kupić profesjonalny system bukmacherski. Dlaczego ? Ponieważ zyskujemy
gotowe rozwiązanie jak zarobić na zakładach bukmacherskich. Tak samo gdy zakładasz firmę
i chcesz na niej zarabiać to też kupujesz narzędzia, maszyny, zatrudniasz ludzi, prawda ?
Profesjonalne (niestety płatne) systemy bukmacherskie, które mogę polecić to :
*http://system50.pl/ (polski),
*hue-system.com (jak znasz angielski),
*ein11bundes.de (jak znasz niemiecki),
*systemnabkua24.info (polski).
Jak nie chcesz wydawać pieniędzy na system bukmacherski to polecam nieco „podrasować”
progresję na remis czy inny znany Ci system, który może również dawać zysk.
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