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Wynik + Remis
Kolejna strategia, którą chciałbym przedstawid jest niezwykle skuteczna, niemal gwarantuje zysk
w wysokości 7 – 15 % zainwestowanego kapitału, ale wymaga od nas gry na giełdzie sportowej
Betfair.
Założenia strategii są proste :




Mecz nie może mied wyraźnego faworyta
Włączamy się do gry w 45 – 55 minucie meczu
Obecny wynik wynosid musi 2-0 lub 3-1 (oczywiście może byd też 0-2 i 1-3)

Gdy wynik wynosi 2-0 (lub 3-1) gramy następująco :


Obstawiamy LAY remis

oraz


Dokładny wynik 2-2 (lub 3-3)

Jak wyliczyd stawki za jakie mamy grad ? Trzeba skorzystad z kalkulatora Chromaweb.

Pole 1 – kurs LAY remis
Pole 2 – za ile zagraliśmy LAY remis
Pole 3 – Kurs BACK na remis 2-2 (lub 3-3)
Ta strategia przynosi mi również bardzo duże zyski. Chociaż musimy się trochę wysilid by znaleźd
rynek na którym można zagrad (spełnienie warunków) to jednak wygrana jest praktycznie niemal
pewna.

Przegrywamy tylko jeśli przy wyniku 2-0 w 55 minucie, na koniec meczu byłby wynik 3-3 (w ciągu 35
minut padły 4 gole !) lub przy wyniku 3-1 w 55 minucie, na koniec meczu byłby wynik 4-4 !
Jak widad % zysku z zainwestowanego kapitału jest naprawdę duży i warty rozważenia. Chociaż
musimy trochę się nagimnastykowad by znaleźd rynek, wykazad się sprytem i refleksem w graniu tych
rynków to zysk jest bardzo interesujący oraz niemal pewny. Uważam, że obok strategii Correct Score
Half Time, ta strategia typowania jest jedna z najbardziej dochodowych dla naszego portfela.

Chcesz poznad znacznie więcej sposobów na zarobienie
realnych pieniędzy na zakładach bukmacherskich ?
Nie chciałbyś dowiedzied się dlaczego jeszcze nie zarabiasz ?
Przeczytaj cały e-book tutaj !

