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Téma měsíce: Síla tipů a money managementu UselessToo 
 

Money management se v profi sázení skloňuje 
pořád. V tomto článku bych rád využil působení 
UselessToo na fóru K2 a jeho tipů na ZOH v 
Soči. Dal jsem si tu práci, všechny tipy 
přehledně vypsal, seřadil podle sportů a rád 
bych Vám na tomto ukázal sílu jeho tipů a 
money managementu v praxi. 
 
UselessToo svým širokým přehledem u zimních sportů dokáže 
produkovat velké množství tipů. Za olympiádu zveřejnil přes 300 
tipů! To je poměrně slušná porce na tak krátké období jakým 

olympijské hry jsou, přesto si myslím, že UselessToo právě využil této velké akce zimních sportů a svých znalostí, 
zkušeností a poznatků. Na konci článku je také uveden celkový zisk jeho tipů. 
 
Obecně o money managementu je celý 4. díl v bezplatném e-booku "Úspěšné ziskové sázení" a vrátím se k němu 
ještě v jednom článku pro začátečníky. 
 
Nyní se zaměřím na rozbor odlišných unitových vkladů, protože bodová stupnice od 0.25 až do 10 z celkových 10 
unitů vkladů je u UselessToo velice pestrá. On na základě své sázkařské práce se snaží hledat vyšší hodnotné 
kurzy, často to jsou sázky na vítěze či pořadí závodníka (např. TOP 3 = 1.-3 místo, TOP 10 = 1. - 10. místo), kde 
často tipuje z pohledu sázkových kanceláří průměrné závodníky, kdy sázkové kanceláře upřednostňují své 
favority, známé "značky a jména" podle tabulek světového poháru. Ovšem velká sportovní akce jako je ZOH či MS 
ve spojení s lokálními podmínkami dává slušné šance právě i těm "neznačkovým a široké veřejnosti neznámým" 
závodníkům. 
 
Pozn. zkuste pochopit, že například český biatlonista Michal Krčmář patrně je v očích lidí úzce spojených s 
biatlonem a skalních fanoušků jako biatlonový profesionál, který se dokázal dostat do světového poháru, české 
reprezentace, atd. tedy v podstatě velmi úspěšný sportovec. Ale pro nebiatlonovou širokou veřejnost je to jen 
české jméno ve startovní listině, které je neúspěšné, je to pro ně outsider. A tak ho vnímá i široká nebiatlonová 
skupina sázkařů kurzového sázení. Závodník bez "značky a bez známého jména". To jen na vysvětlenou, jak to 
myslím s tím přirovnáním průměrných závodníků. 
 
A právě na tyto "průměrné" závodníky jsou vypisovány vysoké kurzy na pořadí, čehož UselessToo často využívá. 
Samozřejmě najdete v jeho sázkách také tipy s vysokou důvěrou a kurzem okolo 2.00 - 3.00 na favority, ale 
takových tipů není tolik. 
 
Pojďme na první sport, kterým je Alpské lyžování 
 

8.2. B.Miller to win (3/10 - 3,5 - Chance)  

8.2. M.Mayer to win (1/10 - 17,0 - Skybet)  

8.2. C.Janka top3 (2/10 - 6,0 - bet365)  

9.2. T.Maze to win (2/10 - 6,0 - bet365) 

11.2. J.Wiles top3 (0,5/10 - 26,0 - bwin) & top10 (4/10 - 3,25 - bwin)  

11.2. K.Huetter top3 (0,5/10 - 51,0 - bet365)   

14.2. C.Janka to win (0,5/10 - 34,0 - Betfred) & top3 (2/10 - 6,0 - bet365)  

14.2. O.Bank top3 (1/10 - 13,0 - Sportingbet)  

14.2. N.Zrncic-Dim top3 (1/10 - 14,0 - bet365)  

14.2. A.Fenninger to win (1,5/10 - 10,0 - bwin) & top3 (3,5/10 - 3,2 - bwin)  

14.2. J.Mancuso to win (1/10 - 15,0 - Skybet) & top3 (3/10 - 4,2 - BetVictor)  

15.2. A.L.Svindal to win (5/10 - 2,8 - bwin/Fortuna/Chance)  
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15.2. K.Jansrud to win (2/10 - 13,0 - bwin) & top3 (4,5/10 - 3,5 - bwin)  

15.2. G.Streitberger top3 (1/10 - 12,0 - bwin)  

17.2. M.Shiffrin to win (2/10 - 9,0 - bwin/Coral)  

17.2. M.Pietilae-Holmner to win (0,5/10 - 23,0 - bwin) & top3 (3/10 - 6,0 - bwin)  

21.2. B.Schild to win (0,5/10 - 21,0 - bet365) & top3 (2,5/10 - 6,5 - Chance)  

 
Na první pohled vidíte červenou záři, tedy 19 KO tipů a jen 5 OK tipů. Když vezmete kalkulačku, tak zjistíte, že bylo 
podáno 47,5 unitů a výhry unitů činí 84,95, tj. čistý zisk +37,45 unitů (yield +78,84 %). Alpské lyžování se 
UselessToo prostě povedlo! 
 
Sporty jsem seřadil podle abecedy, je náhoda, že takto ziskové jako první vyšlo právě alpské lyžování. Pokud 
bychom měli k dispozici zpětně pohled na nabídku sázkové kanceláře, docela byste se divili jaké favority a v jakých 
kurzech sázkové kanceláře nabízely.  
 
Samozřejmě, že velká část takového úspěchu je sázkařská práce, znalosti, zkušenosti UselessToo, ale i ta menší 
část - vhodné rozložení vkladů je neméně důležitá.  
 
Tu první část "sázkařskou práci, znalosti, zkušenosti" = know how nelze zcela zkopírovat, převzít. To se musíte 
sami naučit, sami pracovat, studovat, číst, sledovat, atd. atd. 
 
Ale tu druhou část "money management a rozložení vkladů" zde můžete okoukat, zkopírovat a převzít. 
 
Půjdeme na další sporty 
 
 
Běh na lyžích 
 

7.2. C.Kalla to win (1/10 - 8,77 - Pinnacle)  

7.2. M.Ishida vs E.Stephen 2 & Y.Tchekaleva top6 (4/10 - 3,96 - Fortuna)  

7.2. E.Stephen vs N.Fessel 1 & Y.Tchekaleva vs J.Kowalczyk 1 (5/10 - 2,95 - Chance)  

8.2. M.Vylegzhanin to win (2,5/10 - 8,0 - Coral)  

8.2. M.Hellner to win (1/10 - 21,0 - Coral)  

8.2. M.Heikkinen to win (0,5/10 - 81,0 - bet365)  

8.2. J.Duerr top15 (7/10 - 2,4 - Nike) & top8 (2,5/10 - 5,5 - Nike)  

8.2. J.Duerr top3 (0,5/10 - 20,0 - Nike)  

10.2. S.Ustiugov to win (6/10 - 6,0 - Skybet)  

10.2. E.Joensson to wn (3/10 - 10,0 - Unibet)  

10.2. O.V.Hattestad to win (1/10 - 21,0 - Skybet)  

10.2. A.Jean top12 (4,5/10 - 3,0 - Tipsport)  

10.2. Najlepsia Finka - Mari Laukkanen (4/10 - 4,0 - Unibet)  

10.2. Najlepsi Rus - Sergey Ustiugov & Najlepsi Sved - Emil Joensson (3/10 - 5,0 - Unibet)  

10.2. O.V.Hattestad postupi do finale (top6) & Norka vyhra zensky sprint (2,5/10 - 5,54 - bwin)  

12.2. A.K.Saarinen top3 (2/10 - 7,0 - Chance)  

12.2. J.Ivanova top10 (3/10 - 3,5 - Tipsport)  

12.2. N.Fessel top10 (3/10 - 5,0 - Nike)  

12.2. M.Ishida top10 (3/10 - 3,0 - Fortuna)  

12.2. M.Bjoergen to win & Naj Finka - A.K.Saarinen (4,5/10 - 3,38 - Unibet)  

12.2. A.K.Saarinen top6 & Y.Tchekaleva vs N.Fessel 2 (3/10 - 4,95 - Chance)  

13.2. E.Roenning to win (1/10 - 15,0 - Unibet) & top3 (3/10 - 5,0 - bwin)  

13.2. D.Japarov to win (0,5/10 - 41,0 - Sportingbet) & top3 (2/10 - 10,0 - Sportingbet)  

13.2. L.Bauer top3 (2/10 - 7,0 - bet365)  
 


