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Топ-5 стратегій ставок на спорт

Тисячі беттерів шукають безпрограшні стратегії, щоб робити 
ставки без ризику. Гравцеві потрібен алгоритм ставок, який 
принесе гарантований прибуток. Саме з вивчення базових 
принципів ставок  - починається успіх у беттингу. Якою б не 
була вдосконалена методика для укладання парі - 
дотримуватись фінансової дисципліни — першочергове 
завдання беттера. Якщо метод популярний, отже він 
приносить прибуток у ставках. Вилки, догон чи флет - що 
сьогодні в топі, і реально приносить прибуток?

У сьогоднішньому відео поговоримо про найпопулярніші стратегії 
ставок на спорт. Багатьох беттерів цікавить питання: "Як обрати 
безпрограшну стратегію для ставки?". Пропонуємо вашій увазі 
топ-5 найпопулярніших стратегій ставок на спорт.

ТОП-3 сайти букмекерських контор

З кожним роком інтерес до беттингу тільки зростає. Ставки 
на спорт та кіберспорт – це не просто спосіб урізноманітнити 
перегляд матчів, а й можливість заробити. Однак, зробити це 
буде вкрай складно, якщо довіритись неперевіреному 
букмекеру. Parimatch, FavBet, 1xBet, Marathonbet, Fonbet, 
BetWinner, Pin-UP, GG.BET - і це далеко не повний перелік 
букмекерських контор. 
Щоб ставити на спорт в інтернеті потрібно вибрати надійну 
букмекерську компанію. На допомогу в такій ситуації 
приходить рейтинг букмекерів, який відсіє неперевірені та 
ненадійні БК.  При розрахунку рейтингу до уваги беруться: 
надійність, ширина лінії, розпис, максимуми, маржа та розмір 
коефіцієнтів, бонуси для нових гравців та постійних клієнтів.

Пропонуємо сьогодні поговорити про букмекерські контори. Чому 
одні займають перші позиції, а інші пасуть задніх? За якими 
критеріями визначають найкращих? І взагалі, які ж букмеккерські 
контори очолюють список найкращих. 

ТОП-5 стратегій успішних ставок на кібергру 
DOTA2

На турнірах з кіберспорту розігрують десятки мільйонів 
доларів. Як і в будь-якому беттингу, ставки на кіберспорт 
неможливі без стратегій, інакше страждає банкрол. Стратегія 
ставок на кіберспорт – це правила та принципи, які 
використовуються гравцями для ставок на кіберспорт.  
Більшість букмекерських контор дають досить широкі та 
ґрунтовні розписи на кіберспортивні дисципліни. Однак, щоб 
робити успішні ставки на кіберспорт, необхідно дуже добре 
розбиратися в нюансах гри, силах команд та різновидах 
ставок.
Dota 2 – комплексна гра. На перемогу впливає багато 
чинників. При аналізі бажано брати до уваги ключові 
показники, які відіграють вирішальну роль. Основне правило 
- не варто грати ва-банк. Бажано ставити частинами – це 
дозволить зберегти депозит для майбутніх ставок.
Флет, Мартінгейл чи Овердрафт, а може інша стратегія?

DOTA2 - одна з кіберігор, про яку чули всі, грали - майже всі, а от 
заробляють на ній - трохи більше половини. У цьому відео ми 
розкажемо про стратегії ставок на кібергру DOTA2. Буде цікаво! 
Розкажемо про 5 стратегій ставок, які приносять найбільше 
прибутку. 

Що таке коефіцієнт у ставках на спорт?

Якщо ви прагнете стати професійним беттером й 
розраховуєте на успіх в довготривалій перспективі, то маєте 
розуміти як читати коефіцієнти ставок та як розрахувати 
шанси.
Розуміння того, як читати та конвертувати коефіцієнти 
ставок, розраховувати ймовірність та цінність ставки на спорт 
– корисна річ, коли йдеться про букмекерські ставки онлайн. 
Іншими словами, якщо ви знаєте як перетворити коефіцієнти 
ставок в їхні відповідні передбачувані ймовірності, ви 
збільшуєте свої шанси на виграш в конкурентному світі 
ставок на спорт. 
Коефіцієнт ставки на спорт – це один з ключових параметрів, 
про який має знати кожен беттер, який хоче, робити ставки 
на регулярній основі. Коефіцієнт – це числовий показник, 
розрахований аналітиками БК, який відображає вірогідність 
конкретного результату для спортивної події. Ця цифра 
показує, які є шанси на прохід ставки на певний результат: 
перемогу або програш команди/гравця, нічию та інші 
результати. Саме цей показник впливає на те, який прибуток 
отримає гравець, у разі правильного прогнозування.

Цікаво дізнатись, що означають та як визначаються коефіцієнти у 
ставках на спорт у букмекерських конторах? Якщо так, це відео 
саме для вас. Сьогодні ми розповімо, що таке коефіцієнти, як вони 
розраховуються та що показують?

Жовта картка у футболі. Як правильно робити 
ставку?

Багато гравців не зупиняються на класичних ставках (на 
кінець, фору, тотал), а вибирають цікавіші варіанти. 
Наприклад, на жовті картки. Коли футболісти порушують 
правила під час матчу - це приносять уболівальникам ще 
більше яскравих емоцій. Великі БК додають у лінію безліч 
варіантів ставок на ЖК. Готуючись робити ставки на жовті 
картки, спочатку варто ознайомитися з правилами 
букмекерської контори. Оскільки різні компанії по-різному 
розраховують ставки у випадку, коли та чи інша подія 
стається. Якщо ви вирішили поставити ставку на кількість 
жовтих карток або на те, яка команда їх матиме більше - 
потрібно зайнятися передматчевою аналітикою. До того ж 
варто дізнатися не лише статистику кожного гравця, а 
арбітрів.

Букмекерські компанії приймають ставки на різні події в футболі, в 
тому числі на штрафні картки. Сьогодні ми розповімо вам про різні 
стратегії ставок на жовті картки. Футбол дуже популярний, але у 
нього є один нюанс, а точніше недолік: голів, як правило, 
забивають не так багато. Коли їх 3 - це вже висока 
результативність. А любителі ставок найчастіше беруть інші 
статистичні показники матчу для своїх прогнозів. Досить 
популярно передбачати жовті картки.

ТОП-5 стратегій ставкок на ММА

Зі зростанням популярності змішаних єдиноборств, у цю 
галузь спорту прийшли букмекери. Букмекерські контори все 
частіше пропонують своїм користувачам спеціальні бонуси 
до вечорів поєдинків, щоб залучити ще більшу аудиторію. На 
сьогодні, беттинговий ринок на ММА не дуже великий. 
Пов'язано це з тим, що футбольні матчі, баскетбольні 
поєдинки та хокейні протистояння проводяться практично 
щодня, а бої – у кращому разі - 2-3 рази на місяць. 
Єдиноборства мають свою специфіку, яку варто враховувати 
беттерам при виборі ставок. Ретельний аналіз – основа будь-
якої стратегії у світі беттінгу. Ставки на змішані єдиноборства 
– не виняток. Більше того, аналізувати тут доведеться в рази 
ретельніше, оскільки у топових поєдинках статистика бійців 
представлена   у досить великому обсязі.

Разом із зростанням популярності ММА затребуваними стають і 
ставки на нього. При цьому важливо наголосити на 
непередбачуваності цього виду спорту, саме тому передбачати 
результати поєдинків складно. Щоб мінімізувати ризик програшу, 
важливо дотримуватись стратегій ставок на ММА . Про це й 
розповімо у сьогоднішньму відео.

Як підняти грошей на ставках в СS:GO?

Останнім часом кіберспорт набув шаленої популярності. В 
цілому світі активно організовують різноманітні змагання та 
турніри, на яких збираються провідні команди, що міряються 
силами в тій чи іншій грі. Щоб почати робити успішні ставки 
на матчі CS:GO, спочатку необхідно вивчити ігрову механіку, 
сильні та слабкі сторони професійних команд, плюси та 
мінуси вибору картки. Якщо ви хочете заробляти на ставках 
на CS:GO турніри, дуже важливо визначити для себе ТОП-5 
сайтів, якими ви будете користуватись. Ставки на CS:GO - 
дуже перспективний вид заробітку нині. Відкритість 
інформації про команди, частота турнірів, відсутність 
хороших аналітиків у букмекерів – все це дає перевагу 
любителям ставок на кіберспорт.

Мрія кожної людини – знайти спосіб заробітку, який би приносив 
стабільний дохід і задоволення. Проводячи багато часу за 
комп'ютерними іграми, можна не тільки отримувати задоволення, 
а й заробляти реальні гроші. Одна з найпопулярніших ігор 
Counter-Strike: Global Offensive дозволяє заробляти тисячам 
фанатів. Про те, як вони це роблять та які існують плюси і мінуси 
заробітку в цьому шутері - розберемося у відео.

Догон в ставках. Що це і як використовувати?

Стратегія « Догон» -  ланцюжок ставок з постійним 
збільшенням суми в разі програшу. Якщо ж ставка виграє, ви 
продовжуєте ставити мінімальну суму, з якої починали. 
Головна перевага догону – можливість отримання прибутку 
однією успішною ставкою після серії невдач. Саме тому 
"догон" здається безпрограшною стратегією. Найчастіше 
« догони» використовуються при ставках на тотали. 
Фактично, тут такий же принцип, що і в казино. Тільки замість 
«червоне-чорне» застосовується «більше-менше». Догон — 
ризикована стратегія. Чорна смуга з кількох невдач може 
спіткати кожного. Отож, робіть першу ставку, у сумі, трохи 
більше 1-2% від банку. Навіть досвідчені гравці рідко 
починають із більшого.

Сьогоді поговоримо про стратегію ставок "Догон". Для того, щоб 
отримувати дохід в довгостроковій перспективі, любителю ставок 
необхідна стратегія. Якою б сильною не була інтуїція або яким би 
очевидним не виглядав фаворит - все одно є високий ризик 
програшу вашої ставки. Дотримуючись стратегії, ви отримуєте 
певну систему, яка може забезпечити вам певний дохід. Одна зі 
стратегій -  так званий, «Догон» або «Метод Мартінгейла». Ця 
стратегія допускає, що ви можете програти кілька ставок поспіль, 
а потім окупити програші, завдяки одному-двом виграшам.

Ставки на Футбол - 5 кроків

Футбол – найбільш масовий і видовищний вид спорту. 
Правила гри прості, але кількість варіантів подій, які можуть 
трапитися в окремому матчі, наближається до нескінченності. 
Футбол - найбільш непередбачуваний спорт. Результат будь-
якого матчу іноді вирішує один випадковий гол, один 
невірний рух воротаря, одна геніальна заміна в останній 
п'ятихвилинці. І тим не менш, є люди, які вміють грамотно 
передбачати результати футбольних поєдинків і заробляти 
на цьому гроші. За великим рахунком, кожен з футбольних 
уболівальників – трохи прогнозист. Перше, що слід засвоїти 
бетеру-початківцю: відмінно розбиратися в футболі для 
складання грамотних прогнозів недостатньо. Навіть якщо ви 
знаєте роки народження, ріст і вагу всіх запасних гравців 
улюбленої команди - це ще не гарантує прибутку в ставках.

У сьогоднішньому відео поговоримо: що таке фора і тотал в 
ставках на футбол? Як поставити на футбольний матч онлайн? 
Які стратегії використовуються у ставках на футбол?

Топ 3 варіанти для ставок за стратегією догон

Догон – це ризикована стратегія, яка за замовчуванням не 
гарантує прибуток. Стратегію можна розглядати як 
інструмент для гри з букмекерськими конторами, з чітким 
лімітуванням коштів та ризиків. Стратегія "догон" у ставках 
передбачає вибір суми номінальної ставки, а також вибір 
матчу для системи. Потім, після кожного програшу, беттер 
повинен піднімати ставку так, щоб при виграші окупилися усі 
минулі невдачі в даній серії, та він отримав дохід. Стратегія 
ставок без догону не дозволить отримати виграш, за такої 
великої кількості невдалих прогнозів. Професійні беттери 
часто обирають одну з команд чемпіонату та наздоганяють 
нічиєю. Система догон – це майже завжди тривалий шлях, 
який вимагає серйозних фінансових вкладень.

У цьому відео поговоримо детальніше про стратегію "догон". Чи 
дійсно вона є безпрограшною? Як взагалі вона працює? Ми 
розповімо у яких випадках потрібно її застосовувати, а у яких - 
навіть не думати про догон.
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Що таке азіатський гандикап в ставках на спорт

Гравцям, які тільки роблять свої перші кроки у сфері ставок 
на спорт, не завжди зрозуміло, що таке азіатський гандикап і 
азіатська фора. Азіатський гандикап дуже швидко прижився в 
букмекерських конторах і набув популярності серед гравців. 
Сьогодні поставити на азіатський гандикап можна практично 
в будь-якій букмекерській конторі. Ставки за азіатським 
гандикапом добре підходять в тому випадку, коли ви 
невпевнені у вибраній події. Як правило, такі варіанти 
використовують обережні гравці, які при будь-якому перебігу 
подій, налаштовані не втратити свої кошти. І навіть якщо 
сума виграшу буде значно меншою, ніж та, яку вони 
планували отримати, навряд чи це засмутить їх.

Про гандикап, а конкретніше про азіатський гандикап, ви 
дізнаєтесь з цього відео. Походить ця екзотична назви від 
території, де його вигадали - на Далекому Сході (в Малайзії, 
Сінгапурі та Гонконзі). Основою для "азіатського", був традиційний 
гандикап, коли до рахунку потрібно додавати (або забирати, 
залежно від знаку, що використовується) фору.

ТОП основних помилок новачків у ставках на 
спорт

Для того щоб заробляти на ставках, потрібно старанно 
потрудитись, витративши багато сил і часу. Якщо у вас немає 
розуміння процесу, правильного банк-менеджменту і ви не 
дружите з математикою, то варто забути про стабільну гру в 
плюс на довгій дистанції. Ніколи не робіть ставки на всі гроші.
Як кажуть досвідчені гравці: "немає стовідсоткових 
прогнозів". Особливо небезпечно, коли після ланцюжка 
невдалих ставок слідує подія, що розцінюється гравцем як 
"100-відсотковий варіант". Сподіваючись одним махом 
повернути все що втрачено -  клієнт розміщує парі на суму, 
що залишилася. Але такий підхід -  не про букмекерство. Він 
більше нагадує лотерею. 

Радимо сьогоднішній випуск переглянути усім беттерам-новачкам. 
Адже ми будемо говорити про ТОП основних помилок новачків у 
ставках на спорт. Перш ніж робити букмекерські ставки на спорт, 
необхідно дізнатися, які помилки допускаються найчастіше.


