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                        Олександр Август. 

                                          

                                Довідник вдалої гри. 

 Спортивний тоталізатор. Покер.  Рулетка. 

  Числові лотереї: Кено, Трійка, Рапідо. 

 

     На сторінках першої брошури - детальна інформація про 

можливості отримання прибутку за допомогою ставок на 

спортивному тоталізаторі.  Системи та методи вибору чисел 

для лотерей Кено і Трійка.  Тонкощі онлайн покеру і способи 

прибуткових ставок на рулетці. 
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                                           Зміст: 

  1. Спортивний тоталізатор. 

 2. Покер. 

 3. Числові лотереї. 

 4. Рулетка. 

                                       Кожен виграний рубль - втричі дорожче, 

                                                      отриманого рабською працею. 

      На сторінках довідника, читач знайде масу корисної інформації, 

яка накопичена 20 ти річним досвідом пошуку і досліджень області 

азартних ігор.  Якщо і є можливість заробити значні суми, 

абсолютно легальним способом, то ця можливість доступна, лише 

бажаючим дерзнути в області ігор. 

     У нашому повсякденному житті, ми часто чуємо про 

отримавших великий виграш улюбленцях долі.  Суми чималі, щоб не 

замислюватися про заробіток на довгий час.  Це стосується 

числових лотерей, карткових турнирів, ставок на тоталізаторі 

або казино.  Багато хто вважає подібне сліпий удачею і, 

випробувавши свій шанс разок - інший, просто кидають цю затію як 

малоймовірну.  Але все є трохи інакше ... 

  Наведу приклад.  Напевно вам доводилося затримувати свою увагу 

на ювелірних виробах, ви захоплювалися красою і складністю 

дизайну.  І звичайно ви не допускаєте можливості виготовити 

своїми руками щось подібне, так як вам невідомі технології такого 

тонкого мистецтва, або вони здаються вам занадто складними.  
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Однак, вивчивши властивості металів, способи плавлення і 

змішування, добавки лігатур, методи обробки, створення форм, а 

так само, вивчивши додаткові інструменти для обробки, я зміг 

створити колекцію з двох десятків унікальних і складних виробів, з 

дорогоцінних і кольорових сплавів. 

  Повірте, знання - відкриває безмежні можливості для вашої 

діяльності. 

   Докладіть зусиль, вивчіть обрану сферу, і ви неодмінно досягнете 

позитивних результатів. 

 

  Варто відзначити, що область азартних ігор, вимагає наявності 

певних здібностей і знань.  Це відноситься до теорії математичного 

аналізу, знання фінансових інструментів.  Необхідно мати гнучке 

стратегічне мислення, терпіння і стриманість.  Про все це, а також 

про деякі тонкощі і секрети, я пишу на сторінках даного довідника. 

 

 

 Будь-який ризик - це випробування, яке приносить безліч емоцій і 

переживань, але ті хто боїться випробувань, далеко не підуть. 
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гравець може, переглядаючи, наприклад  баскетбольний або 

футбольний матч в реальному часі, оцінити можливості команд і 

зробити вельми вірогідний прогноз на результат. Таблиця коефіцієнтів 

велика і пропонує безліч варіантів ставок. Знайдіть розділ статистики та 

перегляньте результати останніх ігор команд, на які плануєте зробити 

ставку. Це дозволить вам оцінити потенціал команд і зробити прогноз 

на майбутній матч. Клікаючи по запропонованим коефіцієнтом, ви 

створюєте купон, у якому пропонується внести суму ставки і 

відображається можливий прибуток. Підтверджуєте ставку і очікуєте 

результат. Як тільки буде відомий підсумковий результат спортивної 

події, букмекер здійснить переказ коштів на ваш рахунок. 

   Так виглядає загальна процедура ставок. 

 Можливості та ліміти. 

  Варто сказати про можливості, які відкриваються, якщо ви стали 

постійним клієнтом букмекера. На данну мить, мій букмекер, приймає 

ставки в діапазоні від 4 до 200000 гривень. Підрахувати можливий 

прибуток не складно. 

  Наприклад:  LIVE - баскетбол – жінки – Туреччина-Сербія, перемога 
першої коеф.-2.35, перемога другої коеф.-1.53. (коефіцієнт – це 
множник для вашої ставки, у разі позитивного результату).      Команди 
зіграли два періоди з чотирьох можливих і рахунок 24-34. Ймовірність 
перемоги другої команди досить висока. 
     Робимо ставку 10 000 гривень на перемогу Сербії і через 25 хвилин 
отримуємо 15 300 гривень на свій рахунок. Проте, жінки в спорті 
непередбачувані і ставка на перемогу Туреччини (гра проходить саме 
на території Туреччини), теж може принести прибуток. Якщо ставити 
10 000 гривень на перемогу першої, отримаємо 23500 гривень 
відповідно. Кожне рішення за ставкою, має ґрунтуватися на аналізі 
статистики спортивної події, на знанні особливостей і правил поточної 
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гри. Якщо виникають сумніви з приводу результату події, то краще 
пошукати інше, більш ймовірне рішення по ставці. 
   У випадку з жіночим баскетболом, слід розглянути коефіцієнти на 
тотал (кількість) очок, набраних командами за підсумками матчу. 
 Я б зробив ставку на тотал збірної Туреччини – більше 50 очок, 
коефіцієнт 1.75, і він принесе реальний прибуток, так як команда 
докладе всіх зусиль, щоб наздогнати, а може і випередити суперника 
по закинутих м'ячах. Відомо, що граючи на своєму майданчику, і 
маючи підтримку свого вболівальника, спортсмени більш 
результативні. Це психологія спортивних ігор та її знання необхідно 
для оцінки ситуації на спортивному майданчику, що значно підвищує 
шанси на вдалу ставку. 
   Йдемо далі. Як я вже згадував, ставки на результат події, яке вже 
почалося, найбільш популярні. Букмекери пропонують перегляд 
поточних матчів прямо на сторінках сайту, що дозволяє оцінити шанси 
спортсменів безпосередньо по ходу події. Природно потрібно знати 
правила гри, на результат якої будете ставити.  
 

Теніс. Досить цікавий варіант для ставок, але правила цієї гри потрібно 

знати дуже добре. Гра проходить у 2 - 3 сети по 6-13 геймів в кожному. 
Переможець повинен виграти два сети. Відкриваємо розділ статистики, 
знаходимо результати попередніх зустрічей вибраних спортсменів і 
оцінюємо шанси на перемогу. Я віддаю перевагу ставити на тотал 
геймів у другому або у третьому сеті. Якщо сили супротивників 
приблизно рівні, то кількість геймів буде 10-13, якщо один із 
спортсменів явно сильніше, то 9-6 геймів. Вибираємо коефіцієнт, а він 
коливається в межах 1.7 - 1.9 і ставимо на більше або менше 10 геймів, 
грунтуючись на поточній ігрової ситуації. Результат тенісного матчу 
передбачити вельми непросто. Навіть титуловані спортсмени роблять 
безліч помилок, тому коефіцієнти, які пропонує букмекер, не завжди 
логічні. Часто, навіть після другого сету, не можна визначити явного 
лідера. Ставити на перемогу спортсмена в сеті, це все одно, що кинути 
монетку. Лише переглянувши пару десятків матчів, можна зрозуміти 
динаміку цієї цікавої гри та можливості деяких спортсменів. Тенісні 
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 Покер. 

   Карткові ігри завжди були одним з найбільш азартних способів 

отримання прибутку.  На сторінках цього довідника я хочу 

розглянути деякі з найбільш цікавих. 

  Для того, що б отримати уявлення про масштабність і 

популярність покерних і гор, досить зареєструватися у одного з 

найвідоміших покерних румів - PokerStars. 

  Для повноцінної реєстрації необхідно мати електронний гаманець 

або банківську карту, паспорт, код платника податків, так як 

прибуток, отриманий на ігровому сервері оподатковується, згідно 

законодавства, а так само, електронну поштову скриньку. 

  Установка на свій комп'ютер програмного забезпечення та 

вивчення договору, важливий момент, тому що лише дотримання 

всіх умов гарантує безперешкодні виплати по вашому рахунку на 

PokerStars. 

  Природно, знадобиться якийсь час, щоб вивчити, покерний клієнт, 

але в підсумку все не так складно, якщо ви знаєте, які саме варіанти 

гри ви бажаєте, використовувати для отримання прибутку. 

  Ознайомтеся з умовами кількох бонусних пропозицій, які можуть 

подвоїти ваш перший депозит або надати право отримати квитки 

на серії турнірів  з реальними грошовими призами.  Якщо деякі 

варіанти покеру вам не знайомі, то на сайті або в покерному клієнті 

ви зможете знайти всі подробиці правил кожної  із запропонованих 

ігор. 
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 18. 2-3-6 

Для цієї системи вибираємо будь-які 7 чисел. 

 

Система 6 чисел - 18 варіантів по три в кожному ( «П» різні).  

Виграш складе 85 гривень. 

3 «великих» + 3 «малих» 

 1. 1-2 4      10. 4-5 1 

 2. 1-3 4      11. 4-6 1 

 3. 2-3 4       12. 5-7 1 

 4. 1-2 5       13. 4-5 2 

 5. 1-3 5       14. 4-6 2 

 6. 2-3 5       15. 5-6 2 

 7. 1-2 6       16. 4-5 3 

 8. 1-3 6       17. 4-6 3 

 9. 2-3 6       18. 5-6 3 
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5 разів).  Вона дорівнює 99,95%.  Це якщо ми граємо один раз і йдемо.  

Подивимося, що буде, якщо хочемо виграти 100 $ - ймовірність 

99,54%.  Якщо 1000 $ - ймовірність 95. 51%.  Вже непогано, в 

порівнянні зі звичайним мартінгейл.  Ви можете заперечити: «Але ж 

капітал став в 5 разів більше».  Так це так.  Але порівняйте, 

наскільки легше вам стало виграти 1000 $.  Бажаючі можуть 

скористатися звичайною системою Мартінгейла.  І ще один 

момент.  У казино зазвичай не дозволяють ставити 1 $ на рівні 

шанси, мінімальна ставка на червоне / чорне зазвичай від 5 $, а ось на 

6 номерів ставити 1 $ можна. 

   У будь-якій грі, для успішної ставки, необхідно точно знати 

таблицю виплат.  Дивимося схему. 
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