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Téma měsíce: Tajomné náležitosti tipovania strelcov 
 

Tipovanie strelcov je len pre silné osobnosti. Podľa mňa je 
tipovanie strelcov gamble, ak sa na to nahliada povrchne, 
resp. očami primitívnej štatistiky, čo len podtrhuje prvotnú 
vetu, kde dodržiavanie systému, trpezlivosť a nadhľad 
zohrávajú extrémnu úlohu.  

 
Sám mám s týmto druhom stávok pomerne bohaté skúsenosti. 
Najradšej ich mám, a to naďalej, pri veľkých akciách, kde sa 
snažím využiť dvoch faktorov – faktor krátkodobosti/sezónnosti a 
faktor variancie, ktorý sa dá najlepšie zohľadniť práve pri 
zápasoch v rýchlom slede. U tipovania na klasické dlhodobé 

súťaže som už pomerne skeptický a ešte viacej sa do popredia dostáva spomínaná trpezlivosť. Druhý pohľad na 
dlhodobé súťaže a tipovanie strelcov tkvie v ponuke – majstrovstvá sveta majú tú výhodu, že ponuka je 
nadštandardná, to samo o sebe produkuje chyby, čo zasa nie je až taký majstrštyk využiť.  
 
V globále nedoporučujem tipovať strelcov, je to pomerne zložité, rozhodne zložitejšie než to vyzerá, v čom 
spočíva základ zradnosti. Mnohí tipéri, začiatočníci, resp. vyložene slabí tipéri, ktorí slepo veria vo svoje 
schopnosti, 
zakladajú tipovanie 
strelcov na tom, ako 
sa im darilo v 
minulých dňoch, 
týždňoch, tam sa ich 
výskum a 
zdôvodnenie končí a 
už tu je jasné, že 
mimo nejakého 
zázračného tiketu to 
musí padať len do 
mínusu a kumulovať 
stratu.  
 
Pravdou je, že 
postup byť úspešný 
je presne opačný. To neznamená, že by sme sa vyhli sledovaniu toho istého, čo sledujú spomínaní slabí a vo 
výsledku smutní tipéri. Rozdiel je v tom, že tí úspešní to sledujú, aby sa vyhli tým produktívnym, ak sa jedná o 
niečo nadštandardné, jednorázové, resp. tak podarené, že sa to bude dať zopakovať len veľmi ťažko. Aj preto 
tipovanie strelcov na ME alebo MS je výhodne práve v tom, že prvý extrémne podarený zápas od akéhokoľvek 
hráča má výrazný dopad na hranicu v ďalšom, t.j. v druhom zápase. V prvých zápasoch je to tak mnohokrát o 
modlení, aby zápas nevyšiel očakávaným lídrom a naopak sa do popredia dostali tretie, resp. štvrté možnosti, 

príp. hráči z lavičky 
v tých zápasoch, 
ktoré sú 
rozhodnuté skôr a 
dostanú tak na úkor 
hviezd viacej minút, 
viacej priestoru.  
 
 

Kurzová nabídka Fortuny na fotbalové střelce (Manchester United - Burnley) 

 

Kurzová nabídka Fortuny na basketbalové střelce (Detroit - San Antonio) 

 


