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Téma měsíce: Simferopol a jeho pohled na profi sázení
Jmenuji se Martin S. a vystupuji na blogu Kolemdvou.cz
pod nickem Simferopol. Specializuji se na fotbal a
profibetting na plný úvazek dělám zhruba pět let. V
začátcích byl betting pro mě vedlejší příjem a první roky
jsem byl samozřejmě v mínusových číslech, než jsem se
zdokonalil.
Mé sázení:
Transakce uzavírám výhradně na asijském trhu přes brokera,
konkrétně přes Asianconnect. S prostředníkem jsem nadmíru
spokojen, nikdy jsem nemusel řešit žádné zásadnější problémy oproti například Betfairu, kde nejsou dostatečně
zabezpečené účty uživatelů.
Věnuji se výhradně fotbalu, jelikož ho aktivně odmalička hraji aktivně a tento sport mně učaroval. Byl to od mých
osmnácti let můj se sen - živit se profibettingem. Zhruba před pěti lety jsem si byl konečně jistý, že mám správnou
vizi, kapitál a schopnosti k tomu, abych ukončil pracovní poměr v managementu a naplno se věnoval kurzovému
sázení.
Během těchto pěti let jsem se musel i nadále zdokonalovat a učit se novým věcem, protože i bookmakeři se za tu
dobu výrazně zlepšili. Máme propojený celosvětově trh (vsadím přes brokera v Asii a dropnou okamžitě i české
SK, takže i doba surebetů již dávno odzvonila), díky sdílení informací na stránkách o sázení jsou kurzy rychle
znehodnoceny na velkou část příležitostí, kde tyto informace hrají významnější roli při fair kurzu. Všichni
poskytovatelé sázek, kromě Asie a světlých výjimek, velmi úzkostlivě přistupují k nežádoucím sázkařům
(potencionálně dlouhodobě ziskovým) v podobě limitování účtů, případně jejich rušením apod.
Výhodou sázení na asijském trhu je nízká marže, žádné individuální limity a možnost sázet za poměrně vysoké
částky. Mám tu výhodu, že se specializuji na nejmasovější sport na světě a náběr sázek zde je vysoký, tudíž i
stabilnější kurz (záleží ovšem na konkrétní soutěži). Výhodu tak mají i mí předplatitelé, jelikož drop kurzu je ve
většině případů v řádech setin, takže se nemusí obávat velkých rozdílů mezi prezentovaným kurzem na blogu a
faktickým uzavřeným kurzem.
Profibetting (alespoň v mém případě) mi zabere vcelku hodně času. Přes všední dny zhruba 4-6 hodin, v pátek 12
hodin a sobota + neděle po 16 hodinách (v plně rozehrané sezóně, kdy se hrají všechny ligy), takže cesta za ziskem
tímto způsobem stojí nějaký čas a úsilí a odměnou je příjemné finanční zhodnocení.
Jak se vypořádat s neúspěšným obdobím
Je velice důležité tyto období překlenout bez nějakých vážnějších následků. Základem je sktriktní dodržování
moneymanagementu, který jsme si zvolili (já preferuji pružný Moneymanagement, který funguje tak, že po
každém dni si vydělím kapitál podílem, který jsem si určil jako vhodný pro můj betting, tím maximalizuji zisk
v kladné sérii výher a minimalizuji ztrátu v případě neúspěšného období).
Další věcí, jak do budoucna zabránit velkým propadům je zpětně rozebírat neúspěšné sázky a zkusit najít nějaký
faktor, který tam sehrál negativní roli a příště se ho vyvarovat.
Dobré také je zachovat chladnou hlavu a brát případné prohry s nadhledem, pokud jsme přesvědčeni o správném
výběru sázek a nastaveném moneymanagementu.
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