
79 

 

 

 

 

29,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1x2tip - SÁZKAŘSKÝ ČASOPIS                                              Stránka 2                                                             www.1x2tip.cz  

Téma měsíce: Nová možnosť ako zbohatnúť a pritom príliš 

neriskovať!? 
 

Nie je to sen, nie je to fikcia, nesnažím sa vás balamutiť 
a ani zavádzať. Nejedná sa o prevratnú novinku, ktorá by 
mala svetovú premiéru, avšak vzniknuté podporné 
podmienky z nej robia pomerne ojedinelú príležitosť, ktorá 
viac-menej nemá vo svete obdobu.  
 
Čitatelia s vysokým stupňom dôvtipu a zmyslu pre detail 
sa už možno dopátrali, kam úvodné riadky mieria, resp. 
čím sa budem v ďalšom pokračovaní zaoberať. Kto 
vysliedil spojitosť s Tipsportom a jeho novinkou na našom 
lokálnom trhu, má stopercentnú pravdu a takto nepriamo 

mu musím pogratulovať za prezieravý tip a skvelý odhad. Medzinárodne by sme to mohli nazvať ako 
„cash-out“, keďže sme v Čechách a na Slovensku, tak obstojí aj pojem „vyplatenie“.  
 
Ako som v úvode spomenul, nejedná sa o žiadnu novinku z pohľadu svetového trhu so stávkovými kanceláriami. 
Akákoľvek burza, ktorú zastupuje v tipérskom svete v prvom rade Betfair, pracuje na tomto jednoduchom 
systéme už od jej vzniku, samozrejme, inak by to nebola burza. V poslednom čase sa snažili túto možnosť 
implementovať aj rôzne svetové SK s tým, že vytvoria kvalitnú obranu pri odlive tipérov z ich SK práve na Betfair, 
pričom oproti spomínanému Betfairu majú pre rekreačných tipérov niekoľko tradičných tromfov v rukáve, inak 
povedané, rekreačný tipér určite ocení možnosť vyplatiť stávku pred jej skončením, avšak naďalej preferuje širšiu 
ponuku, ktorá mu ponúka väčšie možnosti pri výbere podporných tipov, možnosť zahrať si nejakú akovku, 
minimálne z času na čas, ako aj tú základnú vlastnosť, podať tip bez toho, aby som musel čakať na dostatočný trh, 
t.j. klasický problém s likviditou, ktorý na BF pri zápasoch s menším významom a záujmom logicky vzniká.  
 
V globále tak môžeme tvrdiť, že BF a Pinnacle sú dva protipóly, ktoré ponúkajú burzu a SK v tej najrýdzejšej 
podobe, kde priestor na zábavu je významne limitovaný, čo je samozrejme vyvážené odmenou v podobe 
vysokého pay outu a prakticky nulových obmedzení, resp. limitov. Medzitým na trhu boli len rekreačné SK 
rôzneho typu, od zahraničných SK, ktoré limitovali a naďalej limitujú po pár drobných betoch s premenlivou 
úspešnosťou, k zahraničným SK, ktoré majú pomerne nízky pay out, avšak širokú ponuku, ktorá poskytuje 
príležitosť k hľadaniu chýb, kde korekcia je v podstate možná len v rámci trhu, t.j. že chybu napravia samotní 
tipujúci. Lokálky, to je úplne iný svet, svet, ktorý síce robí míľové kroky vpred, avšak určitú rigidnosť môžeme 
pozorovať aj naďalej.  
 
Vrátime sa k dôvodu tohto článku. Po zrušení manipulačných poplatkov, najprv v Čechách a v poslednom čase 
konečne aj na Slovensku, sa na trh dostala aj možnosť vyplatiť tiket v priebehu zápasu. Výhoda spočíva v tom, že 
naše lokálky produkujú veľmi radi nezmysly, t.j. vypíšu promptne niečo, čo nemá akýkoľvek logický základ, resp. 
oporu, a tí šikovní veľmi dobre vedia, že táto chyba stopercentne dropne. Na jednej strane môžeme tvrdiť, že sa 
jedná o klasický valuebetting, kde hráme kurzy, ktoré sú z nášho uhlu pohľadu premrštené, či už vo všeobecnosti 
alebo voči konkurencií. Rozdiel je ale v tom, že pri možnosti vyplatiť stávku predčasne nehráme ani tak hodnotu, 
ako hráme očakávaný vývoj kurzu ponúkanej stávkovej príležitosti.  
 
Tipsport poskytuje takýchto príležitosti denne dosť na to, aby malo zmysel sa tým vážnejšie zaoberať. Áno, 
hlavným problémom nie je ziskovosť, ale s tým súvisiace limity, avšak tie by nastali aj na bet365, keby sme sa 
vybrali po rovnakej ceste za slávou. Určite sa to dá aplikovať aj na bet365, sám som to zažil, aj keď v mojom 
prípade to nebola stratégia, tie tipy, ktoré prudko dropovali,  boli náhodné súčasti systému tipéra, ktorý sa snaží 
vyberať tipy  z pohľadu valuebettingu.  
 


