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⌂ Nostrabet » Ръководство за начинаещи в спортните залози от Nostrabet

Ръководство за начинаещи в спортните залози от Nostrabet

Найвероятно вече знаете, че букмейкърските сайтове – това са местата, където
можете да правите залози на различни спортни събития. Залози се приемат не само
на събития от света на спорта: футбол, баскетбол, хокей, волейбол и тенис, но дори
и за политика. Може би сте се опитвали да играете, дори и без никакви познания в
игровите стратегии и различните спортни залагания, което ви е убедило, че повече
се губи отколкото се печели. 

Какво ще намерите в ръководството от Nostrabet.com?
Специално за вас сме подготвили следните материали:

1. Как да изберем правилния букмейкър
2. За бонусите – предимства и недостатъци
3. Термини при залозите
4. Основни съвети за начинаещите
5. Какви видове залози се предлагат
6. Видовете коефициенти и изчисляването им
7. Методи за депозит и теглене
8. Как да залагаме на футболни срещи
9. Как да залагаме на тенис
10. Залози на конни надбягвания
11. Какво представлява азиатският хендикап

Защо създадохме това ръководство?
Подготвили сме различни статии, целящи да ви вкарат “навътре” в материята от
сферата на спортните онлайнзалози, някои готови изпитани във времето стратегии
за залагания и специална статия с популярните термини в онлайн залозите.

В нашето ръководство ще научите какво е Азиадски Хендикап, Прайс Ръш, Кеш Аут
и много други. Ще научите в детайли какво означава всеки един от тези термини и
как да ги използвате за да печелите от дома си, само докато се забавлявате. Ако сте
спортен запалянко и следите спортове, като футбол, тенис, конни надбягвания и
имате нюх към хазартните игри и спортните залози? Попаднали сте на правилното
място. Нашето ръководство ще ви запознае с това какво представляват
коефициентите, как да ги изчислявате, защо това е важно, как да депозирате/
теглите парични средства и кой от различните варианти ще бъде найудобен за вас. 

Каква е основната цел?

НАЧАЛО БУКМЕЙКЪРИ ПРОГНОЗИ БОНУСИ ЗА НАС КОНТАКТ
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Каква е основната цел?
Нашето ръководство цели именно да обърне тази закономерност при повечето
неопитни играчи и да ви научи как да насочите нещата в своя полза – тоест да
печелите повече отколкото губите.

Отличете се от болшинството неопитни играчи, които залагат на лотариен принцип
и много рядко печелят. Спрете да разчитате на късмета си и започнете да
контролирате нещата, правейки прогнози с висока точност, бъдете информирани за
тънкостите в спортните залози и разберете стратегиите, които използват опитните
играчи. 

За кои играчи е предназначено?
Неопитните играчи често правят различни грешки от типа на това да залагат
големи суми на високи коефициенти, разчитайки на късмета си и в много от
случаите остават разочаровани. Това не е случайно и е напълно нормално. Те не
знаят защо коефициентите, които виждат срещу всяка среща, са високи или ниски,
не знаят как се изчисляват и на база на какво. Виждат някакви термини от рода на
Прайс Ръш, Азиадски или Европейски хендикап, но не знаят какво означава това и
за какво служи. Те нямат стратегия за залаганията, които правят и за това в
повечето случаи губят.

Ако припознавате себе си в погоре изброения типаж играчи, значи нашето
ръководство за начинаещите играчи в спортните залози е за вас. 

На какво ще ви научи ръководството ни, след като го изчетете?
Както виждате, в материалите, които сме Ви подготвили, сме засегнали основните
теми в залозите. Изчитането им ще хвърли повече светлина върху детайлите при
спортните онлайнзалози и ще Ви покаже пропуските, които до момента сте
правили.

Ако до сега сте играли само на базовите залози, като познаване на точен резултат
за първото/второто полувреме, краен резултат и т.н., сега вече ще се запознаете с
много повече видове залози, ще видите кратки разяснения към тях и съвети за това
как да играете за да спечелите.

Ще се научите да залагате не само на футбол, но и на тенис, конни надбягвания и
други популярни спортове. Диверсифицирането на игралния процес е много важно,
тъй като разделяте паричните потоци, което може да компенсира ако не напълно,
то поне до известна степен загубите от залозите само на един спорт. Така, че
нашият съвет е да не се ограничавате само в това, да играете на един тип спорт.
Все пак 100% познаваемост никога не е съществувало в спорта.

Горещо препоръчваме да обърнете внимание на статия №2 (10 ценни съвета за
начинаещите в спортните залагания хора). Тя ще Ви даде ценна информация
за това на какво да обърнете внимание при избора си на букмейкър, в който да
залагате, защото и това има значение, различните видове залози и как се
изчисляват, каква е целта ви от играта. Тази статия разглежда и някои
психологически моменти, които се наблюдават при играчите, докато залагат и Ви
казва от какво да се предпазите в такъв момент. Не пренебрегвайте тази статия!





3/30/2016 Ръководство за спортните залози от Nostrabet.com

http://nostrabet.com/rykovodstvo/ 3/3

Препоръчваме да обърнете посериозно внимание и на статия №7 (Методи за
депозит и теглене). Тя ще ви запознае с популярните методи за депозиране и
теглене на парични средства, предлагани от повечето букмейкъри и ще даде кратки
разяснения за всеки от тях, което ще ви помогне при избора на метод за парични
транзакции. Нали все пак тази печалба трябва да се харчи. 

Развитие на ръководството
Ние разбира се няма да спрем с развитието на това ръководство и ще
продължаваме да създаваме още полезни за вас материали, които целят само едно
– да можете да правите колкото се може поинформиран избор докато залагате и да
изпитвате максимално удовлетворение от това, докато припечелвате от любимото
си занимание.

От друга страна изключително ще се радваме да изпращате на мейлът ни
support@nostrabet.com вашите отзиви, идеи за ръководства и какви подобрения
могат да се направят в тази посока. Очакваме Ви!

2016 Nostrabet.com  Футболни прогнози и букмейкъри    
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1. Как да изберем букмейкър

Защо да предпочетем букмейкъри в интернет?

Залагането на спортни събития е популярно от вече доста време, а вероятно в момента
изживява пика си. Силата на интернет пък ни помага да осъществим залог полесно
отвсякога. Основните предимства на онлайн букмейкърите са няколко. Повечето хора усещат,
че тези сайтове са найдобрата опция за залог, но все пак има някои притеснения. Основните
такива са, че не е лесно и че не е безопасно. Истината е обаче, че и двете твърдения са
много, много далеч от истината. Всъщност двете найголеми положителни черти са именно
безопасността и удобството. Тези сайтове са ръководени от огромни и световно известни
компании, познати на бизнеса от много години. Найизвестните за България са: Efbet, Bet365,
Sportingbet и този на Betfair. Те извършват операции, на които може да се вярва и няма
причина за притеснение дали ще Ви бъде изплатена печалба или не. Вярно е, че има и някои
поподозрителни сайтове в Мрежата, но ако ги избягвате, всичко ще е наред и просто се
доверите на избраните от нас. 99 процента от сайтовете са лесни за употреба. Трябва просто
да си направите сметка и да депозирате някаква сума. Това става за минути и с опциите,
които букмейкърите предлагат, можете да изберете с какъв метод да депозирате сума. Можете
да залагате 24/7, на всичко, което пожелаете.

Бонусите и наградите, които почти всяка онлайн платформа за залагания предлага пък са
друг плюс, който го има от известно време и в родния „Efbet”. Възможностите за различни
видове залози пък са доста повече в сравнение с традиционния букмейкър. Можете на живо
да предвиждате развоя на среща и то докато я гледате на живо със статистика в сайтовете на
букмейкърите.

Не на последно място трябва да споменем и подобрите коефициенти, които се предлагат в
интернет. Конкуренцията ражда качество и именно това е една от основните причини в
Мрежата да можем да намерим наистина отлични начини да увеличим печалбата си.

Футболните акумулатори са хит, при който Ви се позволява да надградите над печалбата си
при определен брой познати срещи, понякога точно определени от букмейкъра.

Нов и набиращ сила проект са залозите на виртуални спортове. Като започнем от футбол,
хрътки, други надбягвания и прочие. Това може да се окаже доста интересна възможност, ако
в момента искате да заложите, а няма реални мачове и събития в програмата, които да
привличат вниманието Ви.

Всеки един от букмейкърите предлага и възможност да направите залози от мобилния си
телефон, което може да бъде изключително удобно, когато сте на път или далеч от
компютъра.

Кои са предлаганите букмейкъри за България – таблица

В България популярните букмейкъри в интернет са няколко и ние Ви ги представяме с кратко
описание.

Efbet
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Efbet е първият български лицензиран букмейкър. Сайтът на букмейкъра е лек и помага на
потребителите максимално бързо да направя залога си. Големият плюс на Еfbet е, че има
много лесна разплащателна система в лицето на Easypay, където трансакциите стават за
минути. Освен това предлага отлични коефициенти, съпоставими с лидерите в цяла Европа и
над 15 000 събития на живо. Отделът клиенти работи 24/7 за всякакви въпроси и проблеми.
Новите клиенти могат да вземат 25% отгоре върху първия депозит или максимум до 100 лв
бонус (депозирате 400 и взимате 100лв отгоре). Ето цялото ревю за сайта на Efbet и неговите
предложения за България.

Betfair

Betfair е найголямата интернет борса за залози в света, даваща възможности като това да
влезеш в ролята на букмейкър или да залагаш срещу друг залог. Дизайнът на сайта
Betfair.com е направен така, че потребителите да използват всички опции бързо и лесно.
Букмейкърът е на пазара от над 16 години, като официално има лиценз от ДКХ и предлага
версия изцяло на български език. Бонусите за нови играчи са 20 евро за Борса и 30 евро за
Спортни залози. Повече информация за букмейкъра може да прочетете в нашето ревю,
описващо предложенията на Betfair и офертите за Спорт и Борса.

Sportingbet

Sportingbet е доста авторитетен бранд на пазара и още един от любимите на българските
почитатели на залозите. Също предлага изключително много методи за разплащания и високи
коефициенти. За да влезете в сайта им трябва да използвате отново работещ линк като
алтернатива, тъй като нямат взет лиценз от Държавната комисия по хазарта и следователно
оперират заобикаляйки закона. Новите играчи от България могат да вземат кеш бонус от 50%
или максимум 100 лв. Това ще рече, че ако депозирате 200 лв, то към салдото ви ще се
прибавят още 100лв. Спортингбет е сред фаворитите ни и вие няма да сгрешите ако се
присъедините към тях. Алтернативен линк за Спортингбет и потребителски мнения може да
откриете от това ревю.

Bet365

Bet365 е с наистина огромно количество потребители в България. Компанията предлага
отлични коефициенти и може би найразнообразните бонуси. Предлага изключително
разнообразни опции за разплащания, както и кеш аут. Достъп до сайта може да получите като
използвате алтернативен mirror сайт. За съжаление регистрацията за клиенти от България не
е активна (от декември 2015). Ако сте имали регистрация от преди това, то може да
продължите да си залагате, но нови клиенти не се приемат! Бет365 са букмейкър, който се е
доказал като лидер, така че определено си струва да играете в сайта им. Следете нашата
статия, включваща постояно обновен работещ линк за Bet365.

Pinancle Sports

Pinnacle Sports тепърва набира сила, като може да се похвали с едни от найдобрите
коефициенти. Разнообразието, от което можете да избирате като спортни събития, също е
впечатляващо. Методите за разплащане също. С удоволствие приемат големи залози и няма
да ограничат сметката Ви. Може да играете от България, като използвате алтернативен линк,
споменат в нашия сайт. Изцяло иновативен букмейкър с възможност за залози както на спорт,
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но така и на електронни и виртуални такива. Останалата инфорамация за този букмейкър
може да откриете в нашето ревю за Пинакъл Спортс.

Дали да изберем лицензирани сайтове или нелицензирани?

Изборът между лицензирани и нелицензирани сайтове също трябва да се спомене. Очаквано
букмейкърите с лиценз в България излъчват много повече авторитет, макар някои без лиценз
да са също с отлична репутация. Решението в кои да се регистрираме обаче си остава лично
за всеки.

Предлагат ли се бонуси?

Бонусите са едни от найголемите притегателни за онлайн играча. Почти всички букмейкъри
предлагат сериозни бонуси при регистрация плюс периодични за различни събития. Налична
информация за актуалните бонус предложения може да откриете в нашата страница
“Бонуси“.

Коефициентите в сайтовете за залози са подобри

Коефициентите са друго основно перо в мисълта на играча. Ако сравним тези от онлайн
букмейкърите с локалните спортни барове, разликата е убийствена в полза на онлайн
индустрията. Това намалява риска и същевременно носи доста посериозни печалби.

Възможностите за залози

Залози на живо
Възможностите за залози са друг смазващ спектър в полза на онлайн букмейкърите. Тук
имаме залози на живо във всеки един момент на дадено събитие, с което например лесно
може да превърнем един предрешен мач в изгоден залог или да открием наистина изкушаващ
коефициент. Палитрата включва поднад, голове по минути, точен резултат, първо полувреме
– краен резултат и прочие. Не трябва да забравяме и факторът вълнение за хората, които
просто обичат да залагат за удоволствие. Чувството да си избрал един от двата отбора и с
интерес да наблюдаваш дадена среща е мотивация за немалко потребители.

Кеш аут
Кеш аутът е една новост, която вече доста букмейкъри предлагат с тенденция другите да ги
последват. При него имате възможност да затворите в различни моменти залога си с цел
намаляване на загуба или предпазване от нежелан развой на мач. Кеш аутът може да Ви
помогне да защитите някой друг съществуващ залог, за да се застраховате. За всички
гореспоменати неща обаче Ви трябват основни познания по математика и способност за
вземане на бързи решения. Много хора искат да чакат пълната си печалба, независимо от
риска, но не е малък броят и на тези, които предпочитат ограничени печалби, но и ограничен
риск. Тази опция се оказва доста удобна и ако чакате развитието само на един двубой за
печалба и със сигурност може да предотврати чувството от загуби. Cash Out бе разработен и
от българския бранд Efbet.com.

Излъчване на живо (live streaming)
Десетки спортни събития пък се излъчват директно в сайта и Ви помагат с наблюдение да
направите правилния залог. А ако не това, поне да наблюдавате на живо любимия отбор или
интересна среща.

Разнообразни методи за депозиране и теглене на средства
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Всеки букмейкър вече усеща, че побогатия набор методи за депозиране и теглене е само
плюс. По тази причина споменатите букмейкъри имат като опции банкови трансфери,
трансфери по кредитна/дебитна карта, Neteller, Easypay, Skrill и още много други.

Клиентска поддръжка онлайн (support)

За щастие споменатите букмейкъри предлагат наистина отлична клиентска поддръжка онлайн
за всеки проблем и въпрос по всяко време. Слабата реакция може да принуди клиент да
смени един букмейкър с друг и това кара компаниите да поддържат едно отлично ниво в този
аспект.

Ако търсите друг букмейкър или съвет за това как да изберете такъв, то може да ни пишете на:
support@nostrabet.com

mailto:support@nostrabet.com
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2. Актуални бонуси и информация за тях

Какво представляват бонусите?

Бонусите са един от основните плюсове на онлайн букмейкърите. Конкуренцията кара
букмейкърите да се борят за всеки един клиент, което може да е само от полза за Вас,
играчите. Един от основните методи за привличане на клиенти са именно бонусите.
Получавате пари към сметката си само защото сте се регистрирал и сте направил първия си
депозит. Всеки сайт предлага бонуси за нови клиенти. Тези промоции си имат условия, така че
трябва да направите определен депозит, а след това да направите поне още няколко залога,
за да можете да изтеглите парите от бонуса. Ако пък просто искате да залагате, това може
само да Ви донесе още средства. Редовните клиенти също биват поощрявани с бонуси – те
биват свободни залози, допълнителни средства, специални промоции, прогнози и още, и още.

Кои са актуалните и найчесто срещани бонуси за нови
играчи?

Сега ще Ви запознаем и с бонусите, предлагани от избраните ни букмейкъри за нови клиенти.

Efbet – Компанията предлага 25% върху първия ви депозит или начален бонус от максимум
100 лв. Клиентът трябва да превърти спортни залози на обща стойност 3 пъти депозита + 3
пъти размера на бонуса. За превъртане се считат само спортни залози. Ако потребител
депозира 400 лева и получи бонус в размер на 100 лв безплатни залози, за да е възможно да
изтегли средства от сметката си е нужно да направи залози на обща стойност 1500 лв или
повече. Ето цялата информация за Efbet.

Betfair предлага 30 евро бонус при депозит от 10 евро за спортната си секция.
Същевременно при 20 евро депозит в спортната борба, получавате още 20 евро като бонус.
За спортната секция, залогът Ви трябва да е на минимум 1.2 коефициент, след което ще
получите право на три безплатни залога по 10 евро. Ако Вашият безплатен залог се окаже
печеливш, само печалбите Ви ще бъдат преведени по сметката Ви, но без стойността на
безплатния залог. При борсата трябва да направите залог от 20 евро до 7 дни от
регистрацията си. Ако той се окаже неуспешен, Betfair ще Ви възстанови сумата. Прочетете
повече за Betfair Спорт и секция Борса.

Bet365 – Тук имаме 100 процента бонус при депозит до 100 лева. Ако направите поголям
депозит, ще важи стойността му до 100 лева. За да може да залагате с Вашия бонус, трябва
да превъртите веднъж сумата на квалифициращия депозит на събития по Ваш избор. За да
изтеглите средствата си, пък трябва да имате направени залози на стойност три пъти Вашия
депозит и бонус в срок до 90 дни, иначе бонусът е загубен. Ето ревюто ни, включващо всичко
за регистрацията в Bet365 и работещ линк.

Sportingbet – Този букмейкър предлага до 100 лева бонус, който е равен на 50 процента от
депозита Ви. Например, трябва да заложите 200 лева, за да получите пълния бонус и то в
същия ден на регистрация на сметката. За да изтеглите бонуса, трябва да заложите
депозираната сума поне три пъти при коефициент от поне 1.5 При дадения пример това
значи да заложите общо над 600 лева на коефициент 1.5 или поголям. Подробно и
обосновано ревю за Спортингбет може да откриете от този линк.

http://nostrabet.com/efbet/
http://nostrabet.com/betfair/
http://nostrabet.com/bet365/
http://nostrabet.com/sportingbet/


3/30/2016 2. Актуални бонуси и информация за тях

http://nostrabet.com/bonusi/ 2/3

Pinnacle Sports – Този букмейкър няма бонуси, но има с какво друго да се похвали. Едни от
найдобрите коефициенти в мрежата, както и пълна липса на рестрикции спрямо залагащите.
„Обичаме победителите”, казват от Pinnacle. Букмейкърът има регистрирани клиенти от над
200 страни. Pinnacle Sports включват почти всички футболни първенства и определено този
сайт е за хора, които са напреднали със залозите. Ето нашето мнение за Pinnacle Sports и
линк за влизанет от България.

Има ли разлика между бонус код и промоционална оферта?

Има разлика между бонус код и промоционална оферта. Промоционалните оферти често
представляват безплатни залози за различни събития, но понякога задължават да изпълните
определено условие. Бонус кодовете пък са често при регистрацията на акаунта или пък
дават шанс за участие в определено събитие, актуално към момента.

Предлагат ли се бонуси за вече регистрирани играчи?

Вече използвалите първоначалния си бонус играчи, не трябва да се отчайват. Бонуси често се
пускат за редовни клиенти, макар и в помалък размер от офертите за първи депозит. Някои
букмейкъри ги предлагат на месечно, други седмично, а някои дори всеки ден – зависи от
редовността на клиента. Популярни са бонусите презареждане, които приканват за нов
депозит, отново с помалък размер от първоначалния. Един от лидерите тук е Bet365, който
редовно дава бонуси за спортове като тенис, баскетбол, NFL и други. Напоследък хит стана
бонуса „Презареждане“ от Efbet, който прибавя 100% върху повторно депозираната от вас
сума. В нашия сайт може да разгледате и този списък с букмейкърите, предлагащи оферти за
българи.

Плюсове и минуси при използването на бонуси

Бонусите имат своите предимства и недостатъци, но първите сякаш са повече.
Първоначалните са наистина с голям размер, достигащ и до 100 процента от първия депозит,
като към това трябва да добавим и текущите бонуси. Има разнообразие с различните
букмейкъри и преспокойно можете да си направите и няколко регистрации в различни
сайтове, за да използвате всичките предложени бонуси. Трябва обаче да имате стратегия.
Някои бонуси са много трудни за събиране, а припряността може само да Ви изиграе лоша
шега. Доста помъдро е да се залага с малки суми, докато се превърти сумата нужните пъти,
отколкото да се опитвате наведнъж с един голям залог да превърнете бонуса в средства,
готови за изтегляне. Друга опасност е възможността да се впуснете в неразумно залагане с
големи суми в опит върнете средствата от евентуално загубения бонус. Същото важи и за
бонуси, които Ви провокират да правите големи залози спрямо малка възвръщаемост. Така,
че основно тук е търпението.

В кои случаи е препоръчително да използваме бонус? 

Препоръчително е да използвате депозит, когато забележите наистина добри условия. Те
зависят от процента бонус върху направен депозит например. Ако бонусът е 100 процента от
депозита, стандартните оферти са превъртане на бонуса три пъти на поне 1.5 коефициент, за
да можете да изтеглите печалбите.
В кои случаи трябва да стоим настрана от предлаганите оферти? 

Неблагоприятна оферта ще е бонус, който е с помалък размер – например 25 процента и
има сходните условия за превъртане – ако не и лоши. Друг минус би бил висок минимален
залог, за да се възползвате от бонуса или друг вид ограничения. Нереални предложения в
пъти поизгодни от останалите в елита на световните букмейкъри също трябва да се гледат
внимателно, тъй като са потенциални възможности за измама.
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Предлагат ли се бонуси за играчите, които се регистрират и играят през
мобилни устройства?

Бонуси вече се предлагат и за залози от мобилен телефон или таблет. Много добра оферта
предлага Bet365, който позволява на нови и настоящи клиенти да вземат до 100 процента
бонус от първи залог през мобилния. Той трябва да е над 2 лева, а максималната сума за
бонус е 50 лева.

Как да преценя коя промоция или бонус са правилните за мен?

За да не правите грешка при възможността да използвате някой бонус или промоция, трябва
да вземете предвид риска и възвръщаемостта на действията си. Ако от Вас се изисква голям
депозит, а ще получите малък бонус, нямате голяма изгода. Много трябва да се внимава и как
се превърта бонус, защото някои предложения са наистина неизгодни и крият огромен риск
да загубите залога си. Много зависи и от кой точно букмейкър идват офертите. Предлаганите
от нас такива носят своя авторитет и съответно отговорност пред клиентите. Неизгодно би
било и офертата да се направи рисков залог на събитие само, за да получите дадена
промоция.

Ако имате други питания, то може да ни пишете на имейл: support@nostrabet.com

mailto:support@nostrabet.com
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3. Терминолиогия за залозите от Nostrabet

Защо трябва да сме наясно с термините?

Често новите играчи в онлайн залаганията се сблъскват с препятствия под формата на
разнообразни термини при множеството букмейкъри, за които в крайна сметка трябва да се
отдели време за да бъдат научени. Това от своя страна ще им дава много поголяма лекота
при извършване на специален тип залози, комбинации и много други.

В тази статия сме се постарали да съберем найчесто използваните термини при онлайн
залозите, така че всеки път когато изпитвате затруднения по време на игра да можете да се
консултирате със списъка подолу. Също така ще дадем някои съвети относно залозите за да
получите пълната картина на нещата, които правите.

Постарали сме се да обхванем повечето разпространени термини при водещите букмейкъри
за България, така че продължете да четете надолу. 

Акумулатор (дългосрочни залози): Това е залог, при който играчът прави комбинация от
събития в рамките на един фиш. Играчът печели залога, ако познае всички събития.
Това всъщност е много опасен залог и ако нямате стратегия използвайте го много рядко.

Анте Пост: в превод може да означава “преди събитието”. Залози, които се правят напред във
времето. Ако правите залог на конни надбягвания и вие залагате на определен кон, а той има
участие в няколко състезания, които са планирани приблизително за едно и също време, то
залогът се регистрира за тази гонка, която вие изберете.

Азиатски Хендикап: Залозите на азиатски хендикап могат да бъдат много ценни. Но само в
случай, ако добре разбирате какво е това!

Този тип залог всъщност представлява добавяне на различни точки, даващи преднина на
един от отборите в мача. Например ако се даде предимство +1 гол на гостуващия отбор, то
домакините трябва да вкарат 2 гола за да победят. Ако обаче се стигне до равенство, то
играчът получава обратно залога си.

При залозите, хендикап означава едно и също нещо: букмейкърът предлага добавяне на
положителен (плюсов) или отрицателен (минусов) хендикап на един или друг отбор. Ако
изберем положителен хендикап – това означава, че добавяме определен брой голове на
отбора, а ако вземем отрицателен – лишаваме отбора от гол.

Кеш Аут: Борсите за залагания направиха революция в спортния бетинг. Принципът на
търговете и възможностите за изход във всеки момент незабавно привлече вниманието на
множество капери. В тази връзка, класическите букмейкъри решиха и те да предложат на
своите клиенти подобни услуги.

Cash Out функцията дава възможност на играча да изтегли парите си във всеки един момент
след оформление на залога. Изходната сума се изчислява по определен начин и дава
възможност да се излезе от играта с минимални загуби или да се вземе печалбата още преди
края на спортното събитие.

Price Rush: За момента тази опция се предлага само от букмейкъра Betfair. Функцията Ви
позволява да направите залог на максимален коефициент, а системата автоматично намира

3.
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найвисокия възможен коефициент за залога ви в своята борса.

Например ако фишът Ви е за залог равенство, а коефициентът е 9.0, то след натискане
“заложи” с Price Rush, Бетфеър търси в борсата си поголям коефициент за тази среща и ако
открие такъв Ви го дава. Обратното не може да се случи, така че можете да бъдете спокойни.

Коефициенти: Коефициентите отразяват едно много важно нещо – вероятността за изхода от
дадено събитие. Разбирането на процеса по изчисляване на десетичните коефициенти – това
е първата стъпка в създаването на своя собствена преценка за правилността на поставения
залог.

Разбирането на системата на коефициентите — това е трудна задача, пред която е изправен
всеки начинаещ играч. Какво представляват коефициентите и как да разберем каква е
печалбата и какво ще получим при залагане на една или друга сума? При намиране на
отговорите на тези въпроси, играчът ще получи възможност не само да сравнява
коефициентите в различните букмейкъри, но и да разгледа залога си от друга гледна точка. Не
е достатъчно просто да знаете какво е коефициент и залози. Всъщност трябва да можете да
прогнозирате, какъв е вероятния изход от събитието.

Борса: Далеч не всички любители на спортните залагания разбират разликата между борса за
залози и букмейкър. Днес в мрежата съществуват доста онлайнбукмейкъри, а онлайн
борсите за залагания са много помалко. И това не е изненадващо, тъй като борсите за
спортни залози се появиха на хазартния пазар значително покъсно от букмейкърите. Към
този момент обаче, борсите за залагания се радват на безпрецедентно търсене и много
професионални играчи предпочитат само борсите за залагания, където печелят с помощта на
залагания върху резултати от спортни събития.

Борсата за залагания има съществена разлика и заедно с това предимство – залаганията се
сключват не между букмейкърите и играчите, а между играчите. Онлайн борсата за залагания
предоставя на играчите свободен избор. Така, всеки играч на борсата може да играе ролята
на букмейкър и да предложи на другите играчи свой залог със свой коефициент. Т.е. играчите
на борсата залагат един срещу друг.

Бонуси: Повечето букмейкъри предлагат на своите клиенти различни бонус програми. Те ги
използват за привличане на нови играчи и запазване на съществуващите. Необходимостта от
използването на бонус програми се появи при букмейкърите в резултат на ожесточената
конкуренция между тях. Днес бонусите са едно от основните средства за ефективна борба за
клиенти. Точно затова почти всички букмейкъри предлагат на новите си играчи стартов бонус.
Потенциалните играчи пък могат да бъдат награждавани с бездепозитен бонус, който се дава
от букмейкъра за привличане на нови клиенти и за събуждане на интерес в тях към играта. За
това повечето букмейкъри дават бонус при регистрация.

Освен бездепозитния бонус, много популярни сред букмейкърите са следните бонуси:
Кеш (депозитен) бонус. Това е сумата, която се прогнозира за получаване от букмейкъра
при първия депозит;
Минибек бонус (връщане на пари). В случай на загуба, на клиента му се предлага да си
върне сумата на залога.

Предимствата и недостатъците от използването на всяка една от изброените оферти може да
откриете в нашата информативна бонус страница.

Stop Loss: Найпросто казано, стоп лос може да се преведе, като “спиране на загубата”. Стоп
Лос – това е функцията, която ще ограничи загубите Ви от депозита и ще ги сведе до
минимум при търгуване на борсата. Тази опция доста често се използва от хората, играещи
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на фондовата борса и форекс пазара.

Водят се постоянни спорове между трейдъри за това дали е добре да съществува Стоп Лос
опцията, тъй като е доста трудно да се определи нивото на загубите. Поддръжниците на
играта без Стоп Лос твърдят, че е трудно определянето на размера на Стоп Лос. И наистина
често се случва при неправилен размер на стоп лос да се фиксира загуба, която може да
бъде избегната, ако т.н Stop Loss не е добавен. От друга страна обаче, ако тази опция не е
включена, много рязко се увеличава риска от загуба на депозита. Успешните трейдъри обаче
съветват да използвате Stop Loss, тъй като това е една допълнителна възможност за
ограничаване на загубите ви.

Live Stream принципно означава услуга за безплатно предаване на видеопоток по интернет
директно до компютрите на различни потребители. В тази връзка, Live Stream при онлайн
залозите се използва за директното предаване на някои срещи и залагания при динамично
променящи се в реално време коефициенти.

Двоен шанс: Това е друг вид залог, позволяващ на играча да предвиди 2 от 3 възможни
изхода на събитието. Например, ако играят “Ювентус” и “Милан”, играчът може да заложи 1x,
което означава, че той прогнозира загуба на Милан.

Това според нас са найразпространените към момента онлайнзалози, с които вече ви
запознахме и се надяваме да не изпитвате повече затруднения от сорта на това да не
познавате какво прави един или друг вид залог. Ние разбира се ще следим найпопулярните
за България букмейкъри и при появата на нов вид залог, ще допълваме погорния списък,
така че следете ни! Успешни и много печеливши онлайн залози от екипа на сайта!
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Съвети за начинаещи в спортните залагания

4. Съвети за начинаещи в спортните залагания
Много са чести случаите, в които начинаещите играчи в спортните онлайн залагания правят
грешки, които могат да бъдат избегнати, ако се притежават някои базови знания в областта. В
тази статия сме ви приготвили 10 много ценни съвета, които биха били полезни за
начинаещите играчи в спортните онлайнзалози.

1. Много е важен правилният избор на букмейкър

Доста често начинаещият играч е изправен пред препятствието в кой точно букмейкър да
прави своите залози. Ние Ви съветваме да разгледате нашият списък от сигурни букмейкъри,
които много строго следим и напълно можете да бъдете уверени, че няма да пострадате от
нелоялно отношение, неизплатени печалби или пробиви в сигурността и изтичане на
конфиденциална информация. Освен това, тези компании са доказали (благодарение на
многобройните потребителски отзиви), че техните интерфейси са максимално интуитивни и
удобни за работа, а удоволствието от играта е върхово.

Изборът Ви на букмейкър трябва да зависи и от това на какъв спорт ще залагате, а след това
трябва да направите сравнение и на коефициентите в съответния спорт. Разбира се вие
трябва да заложите на букмейкъра, предлагащ найвисоки коефициенти за предпочитаните от
вас спортни събития. На първо място обаче остава сигурността и лоялността, на които трябва
да обърнете особено внимание.

2. Разнообразието от залози и начинът за изчисляването им

Често начинаещите потребители, залагащи онлайн не са наясно с някои от видовете залози и
играят само на основните такива, като класическия “1Х2” (първият отбор да победи, равен
резултат, вторият отбор да победи.), победител първо/второ полувреме и т.н.

За да можете да правите ефективни онлайн залози, много е важно да разберете видовете
залози (писали сме вече по тази тема) и начинът за изчисляването им. Принципно, всеки
букмейкър индивидуално прави изчисления на залозите и има свой арсенал от такива, но като
цяло много често тези два нюанса са еднакви, поне в популярните за България букмейкъри.

Често срещан проблем при начинаещите в онлайн залозите играчи това е трудността в
разграничаването на азиатския/европейския хендикап. Изчисляването на азиатския “+1”
хендикап и европейския се извършва по различен начин и съответно са с различни
коефициенти. Ако отборът в първия случай падне, вие получавате залога си обратно, а във
втория го губите. Ето защо е много важно да отделите достатъчно време в изучаването на
видовете залози, за да избегнете загуба на пари поради незнание.

Често срещани проблеми при начинаещите играчи са съкращенията, които букмейкърите
използват, но това с течение на времето се усвоява.

3. Каква е целта – тръпката към хазарта или печеленето на пари?

Приемаме, че вече познавате механизма на игрите и основните видове залози при
букмейкърите, а сега трябва да сте наясно какво търсите от самата игра? Съществуват два
основни типа играчи: Играчи, които обичат тръпката от хазартните (развлекателни) игри и
вторите, които са професионалистите.

В първия случай за играча по важна е тръпката (вълнението) от играта и на второ място е

4.

http://nostrabet.com/bukmeikari/
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печелено на пари, въпреки, че сигурно няма човек, който да не обича да печели и то особено
пари.
Накратко казано, има много играчи, които залагат само заради адреналина.

Вторият случай е поразличен. Това са хората, които залагат с цел печалба. Те се занимават
професионално с това, изхранват се по този начин и отделят цялото си време в подробното
изучаване на стратегии, експерименти, проучвания, прогнозирания. Те отдавна са надживели
тръпката от залаганията и сега го правят на професионално ниво.

Както може би сами се досещате, букмейкърите не обичат професионалните играчи, тъй като
те доста често печелят и то големи суми. В тази връзка с всяка изминала година,
професионалната игра в букмейкърите става все по сложна, тъй като последните постоянно
подобряват методите си за борба с този тип играчи. Някои букмейкъри приветстват
професионалистите в областта на спортните залагания, но те са много малко и такива
обикновено имат и други методи за печелене на пари.

4. Не се впускайте в множество и безразборни залози!

Многото залози са основният източник на печалба за букмейкърите. Залагането на малка сума
с цел спечелване на поголяма е много примамлива тактика, но и много често непечеливша.
Това по скоро си прилича на някакъв вид лотария. Много често начинаещите играчи се
впускат да правят залози на спортни събития с големи коефициенти, например 20, 30… Тези
залози обаче са много рисковани и в голям процент от случаите са непечеливши. Спортът е
нещо непредсказуемо и за найбезопасни се считат залозите на 2х – 5 събития с коефициент
2.0 – 5.0 в зависимост от букмейкъра.

Опитните и професионални играчи често прибягват към единичните залози, избягвайки
многото такива.

5. Залог със 100%ва вероятност за изхода не съществува

Такъв залог не съществува и това могат да Ви го кажат и професионалните играчи в областта.
Така, че не бързайте да залагате всичките си спестявания за победа на “Барселона” над
“Хетафе”. Подобре заложете помалко, но на поголям коефициент.

Разбира се някои турнири се предусещат. В Италианската Серия А например се знае, че
отборите от дъното на турнирната таблица във всеки един момент могат да победят лидера в
шампионата. Но като цяло, спортните събития не са математическо уравнение, което може да
се изчисли с точност и всички извършени действия да се знаят предварително. Но в това
всъщност се състои красотата на футбола и тръпката от него.

6. Не залагайте всичките си пари на едно събитие

Тази точка всъщност допълва предната. Никога не залагайте всичките си пари на едно
събитие, което ще е със 100% изход във ваша полза. Това може да доведе до загубата на
всичките ви пари, дори и тези, които на покъсен етап могат да ви помогнат да си върнете
изгубеното до момента. Има вероятност да сте пропуснали преди мача информация за
премахнат преди срещата играч, контузия и т.н. Съдията не подхожда професионално и не
отсъжда създала се засада – съществуват доста случаи, които правят невъзможно пълното
предвиждане на изхода от срещата.

7. Когато губите не залагайте още повече за да си върнете изгубеното

Приемайте поражението, като урок, а не като индикация, че трябва да залагате още повече за
да си върнете набързо изгубеното. Това може да доведе до още поголеми загуби.
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Психологическият момент тук е това, че бързайки да си върнете изгубеното при избора на
правилния залог, “зачервеният” Ви мозък не може да прецени точните попадения. Ако
започнете да губите, спрете и легнете да поспите, анализирайте загубите и на другия ден
опитайте пак.

8. Не залагайте наред и поточно на спортове, които не са ви ясни

Със сигурност сте запознати с повече от един вид спорт, но не всички са ви така ясни, както
един от тях. Трудно е набирането на достатъчно знания за отделните видове спортове, освен
ако не сте професионален играч и преди това не сте отделили съответното време за
проучвания.

Изключително важно е да знаете какво е текущото състояние на отбора, в каква форма е, има
ли контузени играчи, кои са те, да се анализира съперника и т.н. На този принцип правят
своите анализи и букмейкърите, а те повярвайте ни инвестират много в анализатори и
повечето им прогнози за изчисляване на коефициентите се оказват верни.

Еднакво добре разбирането на два различни вида спортове е изключително трудно.

9. Мнението и съветите на един професионалист няма да Ви навредят.

Найвероятно имате приятели, които отдавна залагат или такива, които изкарват хляба си по
този начин. Съветите, които един такъв човек може да ви даде са едно предимство за вас. Ако
не познавате такъв човек, в интернет има сайтове за платени или безплатни прогнози.
Разбира се ако сте с амбицията да изкарвате пари от спортните залагания Ви съветваме да се
възползвате от платените спортни прогнози, а ако сте любител използвайте безплатните
такива.

Внимание, в интернет има такива измамници, предлагащи специални договорени мачове и
срещи със 100% изход! Не се хващайте на тези въдици, ако не искате да имате излишни
загуби.

10. Залозите не трябва да превземат ежедневието ви

Когато играете хазарт винаги проявявайте благоразумие и не поставяйте игрите и залаганията
на първо място пред всичко. Не подлагайте на риск парите, отделени за покупката на важни
неща, за планираната почивка или друго. Хазартните игри могат както да радват, така и да
разочароват.

Много е трудно постоянно да се печели и много рядко да се губи. Според статистиката, само
5% от 100 играчи печелят от залаганията постоянно. Нашият съвет за любителите и
начинаещите в онлайнзалозите – не залагайте големи суми, поне в началото. Често се
случва начинаещите играчи да спечелят няколко пъти и да си мислят, че са хванали късмета
за опашката и се втурват във залози с големи суми и после разочарованието е голямо.

Винаги бъдете разумни и не допускайте серията от успехи или неуспехи да ви извадят от
правилния път. Дали да играете или не, изборът си остава ваш, а ние ви пожелаваме успех
във всичките Ви начинания.

11. Когато забавната част от играта премине в зависимост

Ако вече сте преминали всякакви граници и мислите ви са единствено в това как да залозите
отново и отново, то Вие найвероятно се нуждаете от професионална помощ. Когато хобито
от залаганията се превърне в порок, то това рефлектива освен върху големи парични загуби,
но и засяга близки и семейство. В България няма много програми за зависими от хазартна
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дейност, но въпреки това може да потърсите помощ от психолози или психиатри, които имат
богат опит с различни случаи на хора, които са прекалили със залозите.
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5. Различни видовете спортни залози
Залозите без съмнение са свързани с хазарта и темперамента на играчите. И ако преди за да
направят залог, хората се събираха на групички и ходеха в специални игрални клубове. Днес
всички възможности за залагане са станали достъпни в интернет и за да направите
прогнозата си в букмейкърите е достатъчно просто да имате достъп до Интернет.

Благодарение на тази интерактивност, за феновете се появи възможност без да излизат от
дома или офиса, незабавно да направят прогноза за всеки мач дори няколко минути, преди
неговото начало.

Този формат на взаимоотношения между играч и букмейкър Ви позволява бързо и
компетентно да използвате знанията си за получаване на приходи от залози.

Букмейкърите предлагат стотици видове залози на всеки мач, като повечето от тях имат само
лотарийна основа, т.е. познал, непознал, късмет или без късмет.

Но има и някои основни видове залози при букмейкърите, победата от които наймного зависи
именно от вашите знания и информираност, а не от теорията на вероятностите. Затова по
долу в тази статия ще разгледаме някои популярни видове залози и ще дадем кратки
обяснения към тях.

Залози срещани при футболните срещи

1. Залог за краен резултат 
Залог за краен изход (резултат) – залог върху крайния резултат от мача. Тест, победа на един
отбор или равенство (1 – победа на 1 отбор, 2 — победи на 2 отбора, Х — равен). Това е най
популярната форма на залагане, тъй като е достатъчно да се оцени нивото на отбора и да се
разбира крайната степен на тяхната задача.

2. Двоен шанс 
Залогът “Двоен шанс” се основава на залозите от типа “Троен изход (1Х2)”, като от трите
трябва да направите залог само на два от тях. Спомнете си, че при 1Х2 можете да заложите
на един от трите възможни изхода от спортното събитие:

залог 1 – победа за първия отбор
залог 2 – победа за втория отбор
залог Х – равен резултат в мача

3. Точен резултат 
Залогът за точен резултат – тук трябва да прогнозирате точния резултат, с който ще приключи
мача. Този вид залози имат доста поголеми коефициенти, тъй като е доста трудно да се
познае победителя в играта. Но като видите статистиката за предишните представяния на
отбора, може да се намери някаква закономерност и да се направи прогноза. Найчестите
изходи от мачовете имат следните резултати 10 и 21.

4. Залози на точен резултат за първо полувреме 
При този тип залози се прогнозира точния резултат през първото полувреме (първите 45
минути от играта). Допълнителното време в полувремето също се взема предвид.

5. Под/Над брой голове 

5.
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При този залог трябва да се предвиди общият брой голове дали ще бъде поголям или по
малък от зададените от букмейкъра стойности (общо). В общия брой голове са включени и
тези голове, които са били вкарани в допълнителното време, но не и при дуспите след мача.

6. Залог за автор на гола 
Почти всички букмейкъри предлагат възможност за залог на определен играч от отбора, който
ще вкара гол или не. Освен това може да се видят и залози за автора на първия или
последния гол. Бъдете изключително внимателни и предпазливи при избора на този вид
залози, тъй като дори и найдобрият голмайстор на шампионата за ваше нещастие точно в
конкретната игра може и да не вкара!

Внимателно проверете условията на букмейкъра за този тип залог, тъй като има особености
при автогол и смяна на играчите по време на игра.

7. Залози за определен брой жълти или червени картони 
Преди да заложите на футболен мач обърнете внимание на тези неигрови моменти, като
географското положение на отбора и поведението на отделните играчи, които са известни с
нечистата си игра. На всички е ясно, че в рамките на дадено дерби (отбор от един град) или
конфронтацията между непримиримите противници не само в рамките на стадиона, но и след
това е малка спортна злоба, а оттам играта може да стане твърда и груба. Разбира се
статистиката ще Ви помогне да обърнете внимание на броя нарушения в предишни мачове
между тези съперници.

След като плавно заговорихме за екзотичните предложения за залози си заслужава да се
спомене, че във футбола може да се залага и на броя ъглови, наказателни и четен/нечетен
брой голове.

8. Азиатски хендикап 
Този тип залог позволява на играча да даде или отнеме преднина на един от двата отбора,
така че да изравни силите им.

Специално на азиатския хендикап сме посветили цяла статия, която можете да прочетете тук.

9. Залог за победител на сезона 
Залага се на отбора, който може да стане победителя в шампионата, лигата или турнира.
Изплащанията на този тип залог се извършват в края на сезона, когато станат известни
резултатите от игрите на всички отбори.

По време на мачовете през сезона, коефициентите могат да се променят, но плащанията ще
се извършват само на онези коефициенти, чийто стойности са били към момента на залога.

10. Двата отбора да отбележат 
Един от найпечелившите възможности за залагане на футболни мачове са залозите за това,
че един от отборите ще отбележи гол. Подобен вариант на развитие на ситуацията на терена
е значително полесна за прогнозиране, отколкото да се определи резултата или броят
отбелязани голове по време на срещата.

Един от разновидностите на този залог е “и двата отбора да отбележат”. За него е достатъчно
и двата играещи отбора отбележат голове, а техният брой не е от значение. Трябва също да
се отбележи, че подобен залог найчесто се предлага заедно с найдобрите коефициенти от
1,5 и повече.

Препоръки
При избора на изход “и двата отбора да отбележат” трябва да се подбират само тези мачове,
където се срещат отбори, които показват висока резултатност и равни сили. Изключение
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правят мачовете от кръга на плейофите в големите турнири, където отборите играят
максимално затворено, дори и атакуващите.

Не си струва да правите подобни залози и при голяма разлика в класа на отборите, тъй като
играта може да завърши с резултатност, но с резултат 3:0, 4:0 и така нататък.

11. Залог Ординари 
Ординары (Single Bet). Найпростият вид залог за изход на един конкретен мач или среща.
Това е един от найпопулярните залози в повечето букмекйри и се харесва не само на
новаците, но и на професионалните бетъри, защото печалбите при този вид залози се
изчислява доста просто. Например, вие залагате на мач, в който Реал Мадрид играе с
Лудогорец и залагате за победа на кралския клуб 100 долара. Тъй като последният е
безспорен фаворит, коефициентът на тази среща е доста нисък, да речем примерно 1.1. Реал
побеждава с резултат 4:0 и вие получавате печалба, която ще бъде равна на размера на
залога, умножен по коефициента (100*1,1 = 110 долара).

Залози за първите минути на мача и ще бъде ли вкаран гол в 5тата минута от играта? 
Една от разновидностите на залозите за резултати от футболните мачове са залаганията в
първите минути на мача. Найчесто, букмейкърите предлагат да се преценят възможностите
на един или друг отбор в рамките на първите пет минути от срещата.

12. Различните видове изходи 
Найголяма популярност имат залозите за вкарани голове или липсата им. Много от най
добрите букмейкъри дори предлагат вид залог за това ще има ли ъглови или не, ще има ли
отсъдени дузпи, ще накаже ли съдията някой от играчите с жълт картон и т.н. Освен това, се
предлага на играчите да предположат първото събитие в първите 5 минути от посочените по
горе възможности.

С оглед на минималния интервал от време, залозите на вариант “ще” се характеризират с
много високи коефициенти. Например, за гол в първите 5 минути букмейкърите предлагат
коефициенти на ниво 512 в зависимост от силата и резултатността на играещите отбори. А
при картоните или дузпите още повече. Изключение правят само ъгловите, където
коефициентите са поравномерни.

13. Особености на залозите в първите минути от играта 
За играчите, желаещи да направят залог в първите минути на мача, подробният анализ на
конкурентите е задължителен. Освен това трябва да се обърне внимание не само на общото
въздействие, но и на поведението на отбора в първите минути на мача. Например, някои
клубове предпочитат да не бързат да атакуват, а някои се хвърлят в бурна атака още след
началния съдийски сигнал.

Залозите от този тип трябва да се разглеждат като високорискови, с високи коефициенти и
малка вероятност за изход с вариант “ще”. В същото време няма смисъл да залагате на
вариант “няма да бъде” (с изключение на ъгловите), тъй като предлаганите коефициенти
(1,011,07) са много ниски и не могат да доведат до реализирането на печалба.

14. Общо голове – Четно или нечетно число 
Букмейкърските залози за четен/нечетен гол във футбола означава четност или нечетност на
общия брой голове в мача. Този залог е една от найдобрите алтернативи на залога за общо
голове във футбола.

14 а.)Залог на четен брой голове 
Залозите на четен брой голове се играе, ако в мача бъдат отбелязани четен брой голове, като:
0, 2, 4, 6 и т.н. Например за четни залози са възможни следните изходи от мача: 00, 11, 20,
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04 и така нататък до безкрайност. Всяко равенство в мача ще е четно.

14 б.) Залози на нечетен брой голове 
За нечетен брой се считат головете, като 1, 3, 5, 7 и т.н.. За залози на четене брой голове се
считат тези от типа: 10, 12, 23, 03, и т.н.

Видове залози при тениса

Залог за точен изход от играта 
Както е известно в тениса не може да има равен резултат, така че резултатът тук е само един
— победа на единия тенисист или на другия.

Залог за краен резултат от сета 
В тениса се наблюдава една много интересна подробност: фаворитите често губят първия
сет. Залагайки за победа на аутсайдера за първия сет – коефициентът ще бъде голям, а
залога за победа на аутсайдера след загуба в първия сет – също ще бъде с голям
коефициент. Можете да използвате и залога тайммач, но е рисковано;

Залог с преднина (хендикап) 
Стандартна ситуация за залог с преднина — това е играта на явния фаворит с аутсайдера. На
първия поставяме голям минус и получаваме добра печалба. Обикновено това може да се
приложи и към отделен сет;

Залог на общ резултат 
Ситуацията е обратната: ако играят два равни съперника, те ще обменят помежду си
значителен брой точки и аутсайдера може бързо да “набие” фаворита. В отделните сетове
също може да се използва залога за общ резултат;

Залог на точен резултат 
Играчът залага на победителя и точен резултат от сета. Този тип залози имат доста висок
коефициент, т. к. по същество това са прогнози за точен изход на мача и залозите за точен
брой сетове. Също така се приемат и залози за точен резултат от всеки от сетовете, които
имат много високи коефициенти, т. к. се изисква точно предсказание, което е доста трудно, а
вероятността за печалба при този тип залози е незначителна.

Залог на тайбрек 
Играчът залага дали в играта ще се играе тайбрек. Също така понякога се приемат и залози
за общ брой тайбрекове, само в първия сет или във втория сет. Отделна категория залагания
има и върху резултатите от съревнованието. Основните видове такива залози са залози за
победителя, финалисти, полуфиналисти; до какъв етап на съревнованието ще се изкачи един
или друг тенисист.

Общо геймове 
Залози на геймове в тениса (общо геймове). Залогът се прави на база броя изиграните
геймове – поголяма или помалка цифрова стойност. В трисетовите срещи обикновено за
общо геймове се използват показателите от типа 20,5; 21,5 и 22,5. Има залози на общо
геймове в рамките на определен сет (помалко/поголямо от 2,5 – за трисетовите мачове, по
малко/поголямо от 3,5 или 4,5 – за петсетовите).

Какви видове залози може да се открият при волейбола

Залозите на волейбол ще Ви донесат добри доходи, ако знаете основните моменти и
особености на този вид спорт. За начало трябва да определите от шампионата, кой ще стане
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обект на вашите залози. Това може да бъде на световно първенство или Европа, шампиона
на страната, квалификации и турнири за различни първенства, приятелски мачове и други
събития, които се предлагат от букмейкърите.

След като сте избрали шампионата, трябва да се спрете на конкретен мач. За това трябва да
се анализира турнирната таблица и да се видят лидерите не по точки, а по функционално
състояние в последно време. Често се случва така, че играчите допускат грешката да избират
лидера във волейбола и залагат на него, без да обръщат внимание, че той е загубил няколко
от последните мачове. Така също трябва да се вземат предвид и данните за травмираните
играчи. Във волейболните мачове не вземат участие такъв голям брой спортисти, като в
другите спортове, а това означава, че загубата дори и на един от тях може да се отрази на
резултата на целия отбор.

И така, на какви предложения ще попаднете, ако искате да залагате на волейболни
срещи:
Залози за изход от мача – предлага се да изберете победителя в играта. При това
коефициентът е помалък от този на аутсайдера. По този начин, можете да заложите на
главния претендент за победа и да очаквате малка печалба, но с висока степен на
спечелване или да рискувате и да заложите на послабия отбор с надежда за спечелване на
джакпота;

Залози за изход от първия сет – не винаги отбора фаворит без проблеми излиза победител
в мача. Често посилния колектив печели;

Залог за точен изход – в този случай на играча се предлага да предположи крайния резултат
от мача. Задачата става полесна поради това, че броят на възможните резултати е
ограничен, за разлика да речем от футбола или хокея. Възможностите тук се ограничават в
следните резултати: 30, 31, 32, 23, 13 и 03. Общо шест възможности;

Залози за брой сетове – това е вариант за залагане, отличаващ се с това, че не е
необходимо да избирате победител, а просто трябва да прогнозирате броя сетове: 30
(равносилно на 03), 31 (13) и 32 (23);

Залози с преднина – това не е много често срещан залог във волейбола, но в този случай
един отбор започва играта с преднина една или съвсем рядко с две точки.

Залози на баскетбол

Баскетболът – това е един от найизвестните спортове и много любители на тази игра с
особен интерес наблюдават съревнованията в NBA — найсилната лига по баскетбол.
Повечето играчи в букмейкърите предпочитат да залагат на баскетбол, а що се отнася до
Северна Америка, то в нея баскетболът е найпопулярният вид спорт и е на нивото на
бейзбола, хокея и американския футбол.

Преимущества при залозите на баскетбол:
1. Високата честота на игрите и редовността на провежданите събития дават възможност
всеки ден да правите залози за баскетбол.
2. Огромен брой събития с еднаква вероятност, тъй като в тази игра често възникват
осезаеми предимства на единия отбор над другия, поради което коефициентите за такива
резултати са много високи.
3. Доста високи лимити в залозите на баскетбол. Известността на NBA и Евролигата
привлича огромно количество играчи.
4. Залози за баскетбол се приемат от почти всички големи букмейкъри в България. А в
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такъв голям сегмент, като баскетбола има постоянна конкуренция.

За успешни залози на баскетбол 
Научете историята на отбора, от колко дълго време той играе, колко често се е сменял
треньора, какви позиции заема той в класирането. Ако отборът не играе от дълго време,
тогава може би веднага той няма да покаже високи резултати, особено ако играе с поопитен
и силен отбор.

Прегледайте статистическите данни на отбора за настоящия и миналия сезон. Сравнете
резултатите на отбора в турнирната таблица и се опитайте да намерите причината, поради
която може да се предвиди степента на успех на отбора. Също така проверете дали сред
найголемите играчи има сериозни травми.

След изготвянето на анализа и получаване на представа за отборите и играчите, опитайте се
да разберете мотивацията на отбора за текущия турнир, разберете какви ще бъдат
следващите игри и преценете шансовете си за победа. Сега остава само да видим видовете
залози, които се предлагат от букмейкърите.

Найчесто срещаните видове залози на баскетбол са:

Залози за изход 
Както при футбола, така и при баскетбола може да се заложи на краен изход. Това несъмнено
увеличава шанса за победа, но коефициентите за победа на един от отборите са много по
ниски в сравнение с тези при футболните мачове.

Хендикап
Обичайния за футболните залози хендикап е също толкова достъпен и в баскетбола.
Стойността на предимствата обикновено е доста поголяма, особено ако силите на отборите
не са равни.

Ще има ли продължения  
В зависимост от структурата на мача вие трябва да предположите има ли вероятност той да
бъде продължен. Вариантът “Да” обикновено има много голям коефициент.

Найрезултатната четвърт. Баскетболният мач се състои от четири четвърти. В някои
букмейкъри можете да заложите на това, в коя четвърт ще бъдат спечелени найголям брой
точки от отбора.

Победен марж  
Тук се предлага да познаете с колко точки ще бъде разликата между отборите. Например:
разлика от 1 до 5 точки.

Залози на бокс

Новаците в залаганията на бокс предпочитат да не губят време в анализи на предстоящите
събития, а залагат единствено на фаворитите, като се има предвид, че найдобрите залози в
бокса – това са тези на световно известните спортисти. В това има някаква логика, тъй като
силните боксьори рядко губят, но играта само по коефициенти може да доведе до провал.
Всяка победна серия понякога се прекъсва, а на всеки силен боксьор се намира още по
силен. Никой не може да предположи кога точно ще пропадне залога, а за възвръщането на
загубените средства чрез минимални коефициенти е необходимо доста дълго време.

Характерни черти при залозите на бокс
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1. Скандални изявления на спортисти, прекомерна увереност и други подобни
“представяния”. За да привлекат голям брой зрители и спонсори, организаторите се
опитват да съставят истинско шоу. В подобна ситуация не си струва да се доверявате на
околоспортните новини. В такъв случай на ваша страна е статистиката и готовността на
всеки боец за победа.
2. Играчите за качествени залози следва да избират боксьорите, които се стремят да
завършат битката с нокаут.
3. Фаворитът “на хартия” за определен мач може доста небрежно да загуби. В случай на
назначен реванш, букмейкъра отдава предимство на миналия победител, но желанието на
губещия за победа е твърде голямо.

Найкомерсиалните видове залози на бокс са:
1. Победата на един от участниците в битката – победа по точки за всички кръгове, нокаут,
както и при отказ или дисквалификация на противника.
2. Равенство – то се присъжда само по решение на съдията и в този случай, когато в края
на рунда съперниците имат равен брой точки.
3. Предвиждане на победа, тоест нокаут, както и дисквалификация или отказ от мача на
един от противниците.
4. Победа по точки – присъждат се само по решение на съдията. Печели боксьорът,
спечелил наймного точки за цялата битка.
5. Брой рундове – мачът свършва, когато един от бойците не може да се върне на ринга
след удар на гонга.



3/30/2016 Видове коефициенти и начини за изчисляване

http://nostrabet.com/rykovodstvo/koeficienti/ 1/2

Видове коефициенти и начини за изчисляване

6. Видове коефициенти и начини за изчисляване
Основната задача на коефициентите се състои в това да показват едно много важно нещо –
вероятността за изход на дадено събитие. Ясното разбиране на особеностите за изчисляване
на десетичните коефициенти, на базата на стойности за вероятност – това е първата стъпка
към формирането на правилната за вас оценка за възможен залог.

Има редица въпроси, които доста често се задават от начинаещите към опитните играчи.

“Какво представлява този “Х”? Колко ще получа, ако направя точно този залог?”

Всъщност ясното разбиране на системата за изчисляване на коефициентите – това наистина
не е лесна задача, която остава пред всеки един новобранец. Коефициентите – какво
представляват и как се определят, какви печалби получава играча, като заложи определена
сума? След като си отговори на този въпрос, играчът ще има възможност да сравнява
коефициентите, които се предлагат от различните букмейкъри. Всъщност играенето на
тотализатор не е опция и трябва да можете да виждате пълната картина. Простото разбиране
на залозите и коефициентите е малко и трябва да осъзнаете какво представлява самата
вероятност.

В основата на процеса на залозите лежи оценката за вероятността (шанса) на дадено
събитие. А за да го представят в поудобна форма, букмейкърите използват коефициентите.
Последните, за сметка на голямото разнообразие от формати (парична линия, дробни,
десетични) само потвърждават факта, че това е просто средство за постигане на основната
цел, а именно поставяне на залози. Оценката на риска, букмейкърите я правят от гледна
точка на вероятността.

В ежедневието си, ние непрекъснато се сблъскваме с рискове: какви са шансовете влакът да
дойде на перона в предварително указаното време? Каква е вероятността за дъжд? Просто е
невероятно колко често в ежедневието си се сблъскваме с теорията на вероятностите. Между
другото, последното може да се чете по скала от 0 (предполага се, че няма да се случи) до 1
(събитието гарантирано ще се случи). Другите прогнози за този мащаб са в междинна
стойност.

Прост пример, който илюстрира понятието вероятност – това е хвърлянето на монета и
изчисляването на резултата от това събитие. Като цяло тук има само две възможности –
монетата да падне на страната “ези” или “тура”. И двете събития взети заедно имат
вероятност 1.

Разбира се, като участваме в залаганията, бихме искали да знаем вероятността за избрания
изход (например избираме варианта “ези”). Изчисляването е лесно:

1. Желаният изход / всички възможни варианти за изход

Желаният резултат в този случай представлява този резултат, на който сме заложили и който
искаме да видим. За нашия случай този резултат – това е “ези”. Той е един от двата възможни
варианта за изход, следователно вероятността е равна на 0,5.

За удобство доста често се използва и процентно съотношение. За нашия случай, за да
получим процент, умножаваме получените 0,5 по 100. Излиза 50%. Сега спокойно може да се
каже, че вероятността за нашата победа в спора на коя страна ще падне монетата – 50%.

6.
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Надяваме се да сте разбрали механизмът за изчисляване на вероятностите и че ще можете
да си представите желания резултат, като коефициент. Между другото, букмейкърите
обикновено използват коефициентите в десетичен формат. И вие можете да получите това
значение за приведения погоре пример лесно и просто. За това трябва да използваме
уравнението:

2. 1 / вероятността за изхода, който сте избрали

Излиза, че десетичните коефициенти за даденото събитие под формата на падаща монета се
разчитат, като деление на единици (събитието точно ще се състои) и вероятността за
избрания изход (погоре вече изчислихме, че тя е равна на 0,5). В крайна сметка получаваме
двойка. А сега вече, като се използва обратното уравнение, може да се изчисли от
коефициента вероятността за крайния изход от даденото събитие.

3. 1 / десетичният коефициент = вероятността

Бързо получаваме странният резултат. С помощта на новопридобитите знания можете да се
опитате да изчислите вероятността за изхода на залога. Резултатът ще бъде съвкупна
вероятност от изходи 100 % — (0,5/1 + 0,5/1)*100. Няма нищо изненадващо, тъй като
събитието ще се случи.

Всъщност имайте предвид, че като направите същите изчисления с реални коефициенти от
любимия си букмейкър, може да получите и стойност над 100%. Как е възможно това?
Коефициентите всъщност са една възможна вероятност, а вероятности за реалните резултати
не се показват. Числото за възможна вероятност, е различно от 100% – това е ограничението,
което вашия букмейкър налага на този пазар и по същество това е печелившата сума за него.
Между другото, това е много важна информация, която трябва да се вземе предвид, при
залагането на пари. Защо?

При изчисляването на вероятностите, коефициентите откриват пред играчът един свят на
изчисления и стойности, докато се вълнува относно отговора на въпроса колко може да
получи. За примера с монетата, това изчисление може да се направи чрез използване на
просто умножение:

Залогът – десетичен X коефициент

Ако залогът е 10 лв, а коефициента 2.0, то Вие ще получите печалба от 20 лв (тук е включена
и сумата на залога) (2.0 се умножава по 10 лв и крайният резултат е 10 лв печалба и 10 лв. –
залог).

Колкото подобре разберете пътя за произхода на коефициентите, толкова повисоко ще бъде
нивото Ви, като участник в залога. Всичко това е защото Вие също разбирате общата схема и
можете да разчитате собствените си коефициенти за изхода на интересуващите ви събития, а
след това да ги сравните с тези коефициенти, които Ви се предлагат. И именно в този
диапазон е уместно да търсите възможности за игра и да получите печалба, което всъщност е
и основната цел на всеки залог.
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7. Популярни методи за депозиране и теглене на пари
Един от показателите за престижност и стабилност на букмейкъра е разнообразието от
възможности за депозиране и теглене на парични средства. Големите букмейкъри предлагат
на своите клиенти найширок спектър, осигуряващ им динамичен ръст на броя на играчите.
За всеки любител на залозите на спортни събития, финансовите операции могат да имат
различна степен на сложност. Ясно е, че младото поколение вече достатъчно добре е
интегрирало виртуалните пари в ежедневието си. А хората от постарото поколение отдават
предпочитание на банковите или пощенски преводи. Ето защо за всеки букмейкър е важно да
осигури колкото е възможно повече начини за депозиране и теглене на парични средства в
акаунта си, тъй като възрастта на играчите е много различна.

Какви методи се приемат от повечето букмейкъри?

Повечето методи за депозиране, които се предлагат от известните в България букмейкъри са
следните:

Skrill (Moneybookers)

Основаната през 2002 г компанията Moneybookers, която покъсно беше ребрандирана под
името Skrill, поддържа едноименната платежна система, много наподобяваща PayPal.
Родното място на компанията е Лондон и в тази връзка всички платежни операции са
съобразени съгласно законите на Великобритания.

Основното характерно за системата Skrill е това, че тя се отличава с изключителна
надеждност и приема много ниска (не съвсем грабителска) комисиона за депозиране, теглене
и прехвърляне на парични средства вътре в системата.

Предимства на системата Skrill
незабавно прехвърляне на средства
0% комисионна при депозиране/теглене във всички покерзали
удобство и лекота при използване

Недостатъци на системата Skrill
един човек може да има само една сметка
Skrill MasterCard® е достъпна само за жители на Европейския Съюз

PayPal

PayPal е популярна международна разплащателна система и доста често се използва в
България, като алтернативен разплащателен метод. Тази система предоставя изключително
качествени и надеждни услуги, а също така тя се явява и изключителен конкурент на
останалите компании в бранша, поради голямото удобство и безопасност на работа с
практически безгранични финансови възможности.

Характерното за системата PayPal е надеждността, която предоставя при онлайн
пазаруването от чуждестранни интернетмагазини. Поспециално, системата Ви гарантира, че
закупените от вас стоки ще Ви бъдат доставени, защото само след потвърждение на този факт
платените от вас пари ще влязат в сметката на търговеца.

Преимущества на PayPal

7.
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надеждност и високо ниво на сигурност;
широка разпространеност;
удобство на ползване — идентификатор е електронния адрес;
бързи и лесни разчети;
системата взема парите директно от банковата Ви сметка (или карта).

Недостатъци на PayPal
потребителите на системата имат ограничен лимит на персоналните сметки — около 500
долара. От комплекса услуги, система всъщност е на разположение само за извършване
на плащания в рамките на самата система и заплащане на интернетпокупки.
парите, които се намират в сметките на системата не се конвертират в електронни валути.
системата за сигурност има неограничено право да блокира електронните сметки.

EntroPay

Картите Visa EntroPay са добре познати, като дебитни или кредитни карти, както и като удобен
и надежден начин за плащане в магазини, ресторанти, туристически агенции и букмейкъри в
повече от 170 страни. Visa Inc е глобална мрежа от банки и търговски точки за клиенти. Тя се
използва от почти всяко място, където в момента има собственици на Visa карти. Това е
надежден, удобен и сигурен начин за плащане. С разрастването на онлайниндустрията,
много хора започнаха да пазаруват стоки и депозират средства онлайн посредством Visa
EntroPay.

След регистрация в системата вие имате възможност да работите със следните валути:

долар,
евро
паунди

Предимствата на Visa EntroPay:
Недостатъци на Visa EntroPay:

ниската конкурентност от страна на Skrill и WebMoney
малък асортимент от поддържани валути
висока комисионна
отсъствие на мобилно приложение

EasyPay

Със системата на EasyPay могат да работят всички желаещи, независимо от страната, в която
се намират. В нея не са предвидени никакви дискриминационни ограничения за ползване на
услугите. Единственото ограничение на EasyPay се прилага за непълнолетните граждани до
18 години. Те не могат да се възползват от системата, без разрешение от техните законни
представители (родители, настойници).

Интерфейсът на сайта на EasyPay е много прост и създава положителни емоции от работата
с него. Цялата информация е опростена и се намира в логичен достъп, а навигацията на
сайта е много лесна.

Преимущества на системата EasyPay
превод на цифрови пари върху пластмасова карта MasterCard, както и превод на
безналични парични средства в електронни пари
за работа със системата не се изисква инсталирането на специален софтуер
в платежната система са предвидени много допълнителни начини за защита на
транзакциите
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Недостатъци на системата EasyPay
не е възможно анонимното използване на платежната система
висока комисиона за паричен превод в рамките на платежната система
без идентификация на личността, тегленето на цифрови пари е невъзможно

Epay

Основното преимущество на тази платежна система е възможността за свързване на банкови
карти от всяка банка и плащане директно от нея. Всяка операция на ePay се възприема от
банкатаиздател (издател на картата), като обикновена покупка и плащане с банкова карта. За
целта картата е необходимо предварително да се регистрира към определен акаунт.

Дори не е необходимо и регистрирането на дебитна/кредитна карта, тъй като системата
предлага и микросметка, която може да се зареди с пари и след това да правите транзакции,
а найхубавото е, че системата не взима комисионни при този вид работа.

Дебитни и Кредитни карти

Разплащателните карти (дебитни) – се използват за теглене на пари в брой, плащане на стоки
и услуги в различни магазини и търговски вериги, ресторанти и т.н.

Преимущества на дебитни/кредитни карти
бързина и лекота при оформление и получаване на карта (710 дни);
лесна за употреба, не е необходимо да носите пари в брой, правите парични транзакции,
възможност за получаване на извлечения по картата и да водите отчет при пазаруване;

Недостатъци на дебитни/кредитни карти
допълнителни комисионни разходи
годишна такса за обслужване на картата;
такса за теглене на пари от банкомати на други банки
месечна такса за поддръжка
дневен лимит за теглене на пари (400 лв.)

Разплащания с Bitcoin

Дори и не всички активни потребители на Интернет знаят какво е криптовалута. Говорейки за
виртуални пари, те не правят разлика между криптовалута и платежни системи.
Криптовалутата се появява сравнително наскоро: през 2009 г. стартира системата за
виртуални парични знаци биткоини, разработени от Сатоси Накамото. Основното предимство
на тази валута се състои в това, че тя Ви позволява да правите всички свързани с нея
операции в абсолютно анонимен режим. Всеки, ползващ Webmoney знае, че при регистрация
в тази платежна система, ще трябва да мине доста строга проверка и трябва да укаже
паспортни данни и дори за получаване на официален атестат е нужно да изпрати копия на
документи.

За регистрация в системата Bitcoin е необходимо само да създадете своя анонимна сметка и
да я попълните с биткоини и можете да пристъпите към плащане или превод на тези парични
средства, без ограничения.

EcoPayz

EcoPayz – това е британска електронна платежна система, основана през 2000 г. от
компанията PSIPay Ltd. Услугата е доста широко разпространена в сферата на онлайн
геймблинга. Един от възможните начини за получаване на пари чрез EcoPayz са
чуждестранните партньорски програми за онлайнказина, покер и букмейкърски пунктове.
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Преимущества на системата EcoPayz
високо ниво на сигурност;
възможност за създаване на мултиакаунти;
найбързият начин за превод на пари в чужбина;
откриване на сметки в 45 различни валути;
високо ниво на техническа поддръжка на услугата;
поверителност на данните на клиентите.

Недостатъци на системата EcoPayz
Има комисионни при попълване, преводи, конвертиране и получаване на пари (с
изключение на банкови преводи).

Банков трансфер

Преимущества на банковия трансфер:
относителна простота (в банката се представя като цяло заявление за превода), бързина
(повечето преводи се извършват по телеграф, посредством телетрансмисия), ниски
разходи.

Недостатъци
към недостатъците се отнася наличието на риск от неплащане. Обикновено преводите се
прилагат в комбинация с документално инкасо и акредитиви.
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Как да залагаме на футболни срещи

8. Как да залагаме на футболни срещи
Букмейкърите вече са доста популярни в България и едва ли познавате млад човек,
интересуващ се от спорт, който изобщо да не знае какво е букмейкър и че там се правят
залози на различни спортни събития и се изплащат парични печалби на позналите изхода от
срещите.

Начинаещите играчи предимно правят своите залози на популярните футболни събития, тъй
като за тях може да се намери голямо количество информация в интернет. А някои от тях
дори доста добре печелят, тъй като знаят как правилно да правят своите футболни залози. В
тази статия сме ви подготвили някои съвети и препоръки, как и вие правилно да залагате на
футболни срещи. Ще разгледаме популярните възможности за футболни залози, предимства
и недостатъци при Liveзалозите, препоръчителни комбинации и т.н. 

Нека, като за начало видим какво представляват футболните залози?

Футболните фенове по света са милиони. Една от особеностите на нашата любима игра –
това е абсолютната й непредсказуемост. Дори и тези отбори, които никой не разчита сериозно
на тях, могат изненадващо да победят.

Футболните залози всъщност се базират на много сложни спортни анализи и точно поради
тази причина много малко хора успяват често да познават крайния изход и да печелят. Всеки
един добър бетър трябва да има аналичтично мислене и постоянно да следи развитието на
футболните срещи – как играят отборите, какви са им недостатъците, предимствата, какво е
съотношението предимства/недостатъци между двата съперникови отбора, кои играчи играят
в момента, контузени играчи и т.н.

Както виждате прогнозирането на крайния изход на футболните събития не винаги е лесна
задача. Въпреки това футболните залагания са популярно забавление за бетърите. Днес с
развитието на интернет, футболните залози са се преместили в мрежата и на играещите им
остава само да намерят мястото, което предоставя найдобрата услуга. 

Популярни възможности при футболните залози

Залог за победител 
Залогът е класически и включва варианти за победа на всеки от противниковите отбори.

Залог за победител с добавяне на преднина (хендикап) 
В този случай победителя се определя въз основа на “коригиран” шанс (допълнителните
голове са в полза на аутсайдера) за резултата на мача. Спецификата на футбола обаче
(ниската резултатност) води до това, че постигането на равни коефициенти при залози за
хендикап, като правило, не се получава. Освен това, често се появява още и изготвен вариант
(хендикап Х), когато се “коригира” цяло число (+1) за сметка на точките за равен резултат.
Също така трябва да се обърне внимание и на увеличаването на коефициента на
фаворитите.

Нека още веднъж да насочим вниманието Ви към това, че тук е нужно или да се отнеме или
да се добави в зависимост от това на кой отбор сте заложили, но в никакъв случай не трябва
да вадите и добавяте едновременно.

Залог на “Двоен шанс” 
Тук залог се прави на два от три възможни изхода на футболната среща. Съответно залогът е

8.
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“Двоен шанс” и печели в случай, ако един от двата предвидени резултата се окаже верен. 

Струва ли си да се говори за това, че шансовете за победа на такъв залог значително се
увеличават. Обаче това увеличение изцяло се компенсира от намаляването на съответните
коефициенти.

Общ залог (Под/Над) 
Тук залогът се прави за това дали общият брой голове, отбелязани от двата отбора в един
мач, ще са повече или помалко. При това трябва да се помни, че към общият брой голове в
мача се добавят, като правило и тези голове, отбелязани в допълнителното време, но в
никакъв случай не се считат головете, отбелязани в дуспите след мача, които могат да бъдат и
5 и 10. Дописва се само един гол преднина на победителя.

Залози за победител през първото полувреме
В този случай отборътпобедител се определя след изтичането на първото полувреме.
Допълнителното време също се взема предвид.

Залог за победител в края на първото полувреме и за мача като цяло 
Тук едновременно трябва да се предвиди изхода както на първото полувреме, така и на целия
мач. Сложността на тази прогноза се компенсира с достатъчно високите коефициенти,
особено при “неочаквани” резултати.

Залог на точен резултат 
При този залог е необходимо точно да се предскаже какъв ще бъде крайният резултат от
футболния мач. Не е забранено също да се правят множество залози в рамките на един и
същи мач. Например, едновременно да се направят три от найвероятните залога за победа
на фаворита 1:0, 2:0 или 2:1.

Залог за победител на сезона (шампионати, лиги, турнири) 
Отборът, на който ще се прави такъв залог, трябва да се превърне в победител за съответния
сезон (първенство, лига, турнир).

Особеното при този тип залози е, че още преди началото на сезона, коефициентите могат да
се променят в рамките на самия сезон според промените в шанса на участниците за победа,
но въпреки това изплащането на печалбите в случай на победа се извършва в съответствие с
коефициентите към момента на залога.

Залози за дуспа, изгонени, картони, засади и ъглови 
Повечето от водещите букмейкъри предлагат на своите клиенти възможността да залагат за
броя на ъгловите и засадите в мача, за това колко пъти съдията ще даде червен или жълт
картон, ще има ли изгонени, наказани и т.н. 

Предимства и недостатъци при залозите на живо

Един от найпопулярните видове залози сред спортните играчи са тези на живо. Това са
залози в реално време на едно или друго събитие – чудесен начин да получите голяма
порция адреналин и да опитате късмета си в печалбите. Поразумните играчи обаче не
обичат изцяло да разчитат на късмета си и ние смятаме, че вие сте от този тип хора, така че
подолу ще опишем преимуществата и недостатъците от залозите на живо, така че да правите
информиран избор.

Преимущества на Liveзалозите:
1. Основната полза от този вид залози са бързите доходи. Можете бързо да направите залога
си и много бързо да научите резултата от него. Доста играчи, целенасочено търсят
варианти за залози в последните 510 минути до края на играта.
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Този вариант е с голяма вероятност за печалба, но последната няма да е голяма, тъй
като залогът се прави на нисък коефициент. Тоест тук се залага на сигурността за
печалба, а не се гледа размера на печалбата. 

2. Този тип залози се характеризират с възможността едновременно да наблюдавате мача по
телевизията или в интернет и да правите играта само поинтересна.

3. Хубавото при лайфзалозите е, че имате възможността да “прекратите” неуспешния залог,
още преди мача да е завършил.

Недостатъци на Liveзалозите:
1. Основният недостатък на залозите на живо може да се нарече това, че те обикновено не са
много големи. Много букмейкъри не наблягат на този вид залагания и там има не повече от
20 такива залога за деня.

2. Като недостатък на залозите на живо може да се нарече и това, че повечето букмейкъри
при ниска сума на залога не предлагат особени печалби, но при посериозни суми
спечеленото може да е доста задоволително.

3. При много букмейкъри в раздела “Лайв залози” се наблюдава явлението ограничаване на
максималния залог. Тоест имате лимит на максималната сума, която можете да заложите
на провеждаща се в момента футболна среща. Това от своя страна е доста сериозно
стесняване на кръга от възможности за играча.

4. Другият сериозен недостатък на този тип залози – това е психологическата нагласа. Когато
се правят залози на живо, много полесно се поддаваме на изкушението. В такива ситуации
обикновено изключваме ума и включваме емоциите и пълния анализ на мача се
прекратява. Жаждата за наддаване в такъв случай е на първо място.

След, като разгледахме предимствата и недостатъците на Лайв футболните залози, нека Ви
запознаем с някои препоръки относно футолните залозите.

Никога не залагайте огромни суми на един изход. Риск винаги съществува и никога не
можете да бъдете сигурни на 100% в нещо. Подобре обаче е да направете няколко залога
на различни мачове.
Натрупайте опит, а след това играйте с реални пари в букмейкър. Подобре известно
време залагайте без пари в тетрадка например или в екселска таблица за да видите какво
е съотношението на познатите от вас резултати.
Печеленето от футболни залози – това не е лесен източник на печалба, а напротив,
много е сложен. Това е не просто работа, а сложна, рискова и аналитична работа.
Контролирайте емоциите си. Нервите и емоциите – това е Вашият враг при футболните
залагания. И е важно да се помни.
Обмисляйте всички детайли. Отчитайте всичко внимателно и претегляйте всичките си За
и Против, преди окончателно да направите залог.
Залагайте на живо разумно и се пазете от изненади. Ако не сте напълно уверени в
прогнозата си, изчакайте началото на мача и след това залагайте на живо, когато видите
транслацията.
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9. Съвети за залагане на тенис от Nostrabet
Залозите на тенис се радват на огромна популярност сред играчите, тъй като имат много
предимства, които е трудно да се намерят в някой друг спорт, освен ако не се вземат предвид
конните надбягвания. Така, че към днешна дата тенисът заема почетното второ място в
букмейкърските сайтове след футбола, но понякога в разгара на сезона броят на залозите
просто може да надвиши този на футболните.

В поредната ни статия ще разгледаме предимствата и недостатъците от тенис залозите,
видовете залози и ще Ви дадем някои ценни съвети за това, как правилно да залагате,
разглеждайки някои изпитани в практиката стратегии. 

Предимства от залозите на тенис

Сезонност в тениса практически няма и мачове се провеждат през цялата година, като
между турнирите има малки паузи. Така, че това е един от малкото спортове, където можете
постоянно да следите статистиката и да правите залагания.

Форма на съперниците: В този вид спорт много полесно е проследяването на физическото
състояние на съперниците в срещата и работата тук е много помалко, тъй като се
занимаваме само с двама спортиста. Например, ако се вземат спортове, като футбол, хокей
на лед и всеки друг отборен спорт, там трябва да се следи формата на всички играчи.
Следенето на силата на съперниците също е полесно, тъй като съществуват международни
оценки, по които може бързо да се ориентирате.

Няма равенства: тук има само два изхода, което увеличава шансовете Ви за победа.

Съдийството: съдийските грешки тук практически са сведени до минимум за разлика от
футбола, хокея и другите отборни спортове. Така, че на вашите прогнози, базирани на точни
анализи, не могат да попречат несправедливи решения на съдията.

Залози на живо: в този вид спорт е много удобно да залагате по време на мача и това
наистина може да се прави редовно. 

Недостатъци от залозите на тенис

Метеорологичните условия могат да изиграят жестока шега и резултатите от срещата да
бъдат просто непредвидими. Тъй като всички мачове се провеждат на открити кортове,
времето тук играе важна роля. Например, поради дъжд мачът може да се отложи и при
тенисистите да се появи допълнителна възможност да се възстановят напълно и да покажат
съвсем нова и неочаквана игра.

Психическата нагласа в тениса на корт – това е такъв вид спорт, където веднага е лесно да
се разбере в какво настроение е състезателя и с каква мотивация започва той срещата. И тук
разбира се резултатът от мача може да зависи от различни фактори, отнасящи се до личния
живот на самия спортист. В отборните спортове това не е толкова проблемно, тъй като ако
един футболист например има проблеми от личен характер, то това няма силно да
рефлектира върху резултатите на целия отбор.

Тук в тениса обаче тези фактори се отразяват директно и затова е много важно да се следят
новините. Например на Новак Джокович му се е родил син и на фона на това събитие той ще

9.
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играе на 100%, но Станислас Вавринка се развежда с жена си и тук той няма да играе с
пълния си капацитет. 

Видове залози на тенис

Изход от играта – кой ще спечели: популярна форма на залагане, както и найпростата, като
особено в тениса има голяма вероятност вашата прогноза да се укаже успешна, тъй като тук
няма равенства и вероятността за печалба се увеличава с до 50%, докато при колективните
спортове – само с 33%.

Общо геймове – необходимо е да се предвиди броя на геймовете в мача или сета, също има
подобни залози само че вече за всички грешки, общо спирания и т.н. Основаната същност на
този тип залог – това е да се прогнозира ще бъдат ли геймовете на мача повече или помалко
от определено число. Например за трисетовите мачове това число обикновено е в диапазона
20.5 – 22.5.

Точен резултат – можете да залагате на точен резултат на мача или за конкретен сет, като
това е найрискованият вид залог, тъй като дори и найводещите тенисисти могат да загубят в
няколко сета, а след това да спечелят, а това е трудно да се предскаже.

Хендикап – тук трябва да познаете с колко повече или помалко точки ще спечели един или
друг спортист. Ако дадете преднина на фаворита, то такъв хендикап се нарича минусов, но
ако е за аутсайдера – това е плюсов хендикап. Хендикапът +3.5 говори за това, че аутсайдера
не трябва да губи повече от три гейма, а хендикап от 3.5 означава, че вашият фаворит
трябва да спечели не помалко от 4 гейма.

Тайбрейк – трябва да предвидите дали в мача ще има тайбрейк или не. 

Кои са найчесто срещаните и основните стратегии при залозите на тенис?

Всички основни стратегии в тениса се основават на лайвзалозите, тъй като това е един от
малкото спортове, където събитията в мача могат драстично да се променят в рамките на
няколко минути, което съответно рефлектира и върху изхода на мача, което пък променя и
коефициентите. Така, че при лайвзалаганията ще гледате истинския мач, реалните външни
условия и физическото състояние на съперника и така поточно ще можете да съставяте
своите прогнози.

Залог за победа на фаворита в гейм – смисълът на тази стратегия е да гледате в реално
време мача, като желателно е в първите 34 гейма да анализирате реалните условия за мача
и да изчакате появата на силен играч.

Тази стратегия е добра за продължителна основа и коефициентите тук са ниски, но
вероятността за печалба е почти 100%. И найважното разбира се е, че можете да подберете
мачове за залагане, но найдобре е те да бъдат с явни фаворити.

Форма – Тази стратегия се прилага ако фаворита не е във форма, поради умора от
предишния тежък мач или просто е краят на сезона и такива мачове обезателно трябва да се
залагат в реално време. В крайна сметка се очаква максимално високия коефициент на
фаворита. Например в началото на мача коефициента е 1.15, а след загуба в първите два
сета, букмейкъра вече подава коефициент 3.0 за същия този тенисист и точно тогава трябва
да заложите на неговата победа за сет, тъй като той поне един сет ще спечели.

Против фаворита – в основата на тази стратегия стои това, да се чака удобното време,
когато в гейма можете да заложите срещу фаворита. Например при игра 3:0 тук послабия
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съперник взема гейм и резултатът става 3:1, а това му дава стимул да играе още подобре и
да спечели мача.
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10. Как да залагаме на конни надбягвания?
За първите залози в света се считат именно конните надбягвания и от тях между другото
стартират и букмейкърите. Те първоначално започват да приемат залози от надбягванията с
коне и едва на покъсен етап постепенно се откриват разнообразни залагания и на други
спортове. За родно място на конните състезания се счита Англия и популярността в тази
страна на този тип състезания към днешна дата е много висока, а годишният генериран
оборот от тези събития е около 15 млрд. долара.

За голямата популярност на конните надбягвания в цял свят говори и това, че на годишна
база се приемат залози за повече от 100 млрд. долара. Интереса към този тип надбягвания се
дължи точно на тяхната непредсказуемост. Именно за това на тях ще посветим цяла отделна
статия и ще ви запознаем с това какво представляват конните залагания, на какво да
обръщаме внимание при залозите и какво да следим. 

Особености на конните надбягвания

Характерна особеност на залозите на конни надбягвания е това, че няколко минути след
залога може да се разбере резултата, а не трябва да се чака повече от час за края на мача
(футбол, хокей и др). Провежданите по света конни надбягвания са много кратки и почивките
между тях също са малки. Това от своя страна се е превърнал в решаващ фактор за играчите,
залагащи на този тип състезания, тъй като на него не му се налага да чака дълго за да получи
атрактивни възможности за залози и да разбере дали печели или не.

Също така бетърите с интерес наблюдават тези надбягвания, особено когато е направен
залог на аутсайдера, а успешният му финал е достатъчен да покрие загубите от предишните
залози.

Преди да се втурнем обаче в големите залагания е необходимо да вземем предвид
някои особености, които са важни:

Коня, на който ще залагаме, трябва да е отпочинал, особено ако преди малко е участвал в
друго състезание.
Много е важно теглото на коня да е в рамките на нормата, тъй като тежкият кон потрудно
ще набира скорост от останалите. Когато пък се провежда спринт състезание, доста ценна
е пъргавостта на коня и неговата издръжливост, особено ако трябва да се измине дълго
разстояние.
Жокеят, яздещ коня трябва да има необходимата опитност, която да му позволи да
спечели, дори и в тежките състезания, а в такъв случай теглото му също играе решаваща
роля.
Следете статистиката, на базата на която ще можете да прогнозирате възможния изход от
събитията в състезанието: имал ли е конят някакви проблеми в предишни състезания
(контузии и т.н.), как се е чувствал и т.н.

Няколко популярни стратегии при надбягванията с коне

Много от стратегиите за този тип залози са разработени за спортната борса на Betfair и
успешно се използват в нея. В зависимост от предстоящото събитие и анализа за него доста
често се използват залозите “За” или “Против” фаворита.

Друга често срещана стратегия сред играчите на букмейкърите е когато се залага на фаворит

10.
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и на кон, шансовете за победа на който са под средното. Сумите така се изчисляват, че един
от залозите да излезе на плюс. Друга категория играчи пък например залагат само на конете
със средна степен за победа, проучвайки добре статистическите данни.

И в двата случая обаче трябва много добро проучване на данните от статистиката и да се
вземат под внимание не само броя на победите в предишни състезания, но и теглото,
възрастта на коня, опитът на жокея, дължината на трасето, настилката и доста други фактори.
Шансовете за печалби се увеличават значително само ако анализът и проучванията са
направени внимателно. Ако обаче играчът не желае да прави необходимите проучвания
относно поведението на конете и т.н., то той само ще губи пари.

Другото нещо, на което искаме да обърнем внимание е това, че както във всеки друг спорт,
така и в този понякога се провеждат договорени гонки и това не бива да ви учудва. Все пак
там, където се въртят големите пари тези случаи се срещат. В тази връзка не бива да се
учудвате, ако при определено състезание се сблъскате с непредвиден резултат, въпреки че
добре и обстойно е направен анализа, а вина за това нямат лошите метеорологични условия,
грешки на жокея или поведението на коня.

Забелязването на подобни срещи е много трудно, тъй като за това знаят само определени
хора, които както се досещате няма да кажат на някой страничен човек за това.

Ако при следенето на коефициентите в букмейкъра, в който играете, забележите резки
спадове или увеличения за кратък период от време не бива да подминавате това, тъй като
може да е свързано с парични потоци, данни за състоянието на коня, здравето на жокея или
друго.

При подобни аномалии в коефициентите можете да отложите залозите за момент и да
изчакате поподходящо състезание за залагания. А такива всекидневно се повеждат много.
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11. Какво представлява азиатският хендикап
Чрез азиатския хендикап може да се изкарват добри доходи при залагания в популярните
букмейкъри. На пръв поглед това изглежда лесно, но всъщност не е точно така и на първо
място този термин трябва много добре да се разбира от играча и той да знае как да извлече
максимум ползи от него.

В този материал ще се опитаме точно да обясним какво представлява азиатския хендикап,
какви са неговите разновидности и в кои случаи подобни залози са найцелесъобразни.

Какво е това хендикап?

Благодарение на хендикапа, равновесието на силите между двата отбора може да се
изравни, което прави играта още поинтересна. Представете си, че единият от отборите е
съставен от 15годишни играчи, а другият от 13 годишни, кой според вас ще победи? Първият
отбор разбира се! За привличане на вниманието обаче, треньорите може да дадат на по
младите играчи примерно 5 гола преднина. Тоест, играта ще започне не с нулев резултат, а
0:5. Това означава, че за да победят 15 годишните играчи, трябва да вкарат 6 гола. В
зависимост от залога, на отбора може да му се даде преднина или да му бъде отнета такава.

Хендикапа в залозите е едно и също нещо: букмейкъра предлага на залагащите да добавят
положителен или отрицателен хендикап на един от съперниците. При положителния хендикап
се добавя определен брой голове на съперника, а при отрицателния се отнемат.

Какво представлява азиадския хендикап?

Този тип футболни залагания е един от найновите. Тези залози са от голяма полза за
букмейкърите. Например, ако трябва да направите залог за изхода в борбата между Ювентус
– Болоня, то почти всеки залог би бил за победата на Ювентус, въпреки, че някой смятат
Болоня за силен клуб. Азиатският хендикап позволява на залагащите да смятат аутсайдера за
достатъчно силен, за да заложат на това, че например Болоня няма да отстъпи на “старата
госпожа” с повече от 1 гол.

Когато залагате на азиатски хендикап, от вероятните събития се премахва почти всичко. Вие
давате на един от съперниците някаква преднина и ако вашият клуб победи с добавения
хендикап, печалбата е за вас.

Нека обаче разгледаме разновидностите на азиадския хендикап

Азиадски хендикап 0:0 
В азиатския хендикап може да се намери вариант на шанса (0). Този тип залог наподобява
европейския и изплаща печалба на играча в случай на победа на отбора (минимум при 1 гол)
или връща заложената сума в случай на равенство. Това означава, че играчът залага на два
резултата срещу един — победа на отбора си или равен финал срещу отбора на противника.

В парично изражение това ще изглежда така: ако играят например Бавария и Шахтьор, а
играчът заложи 10 лв преднина (0) за Шахтьор при коефициент 1,85, то той ще спечели 18,5
лв в случай на победа на Шахтьор с някой от вариантите или ще си върне своите 10 лв, ако
клубовете завършат наравно. Ако обаче Бавария победи, залогът на играча пропада.

11.
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Азиадски хендикап 0:0,5 
Вариантът за азиатски хендикап (+0,5) дава условно предимство на отборааутсайдер.
Същият пример: ако играчът заложи 10 лв на Хендикап (+0,5) за победа на Шахтьор срещу
Бавария, то Шахтьор трябва да спечели или да завърши наравно, за да може играчът да
вземе печалба в пълен размер. За разлика от преднина (0), където при равенство, сумата на
залога на играча се връща, в този случай тя се изплаща в пълен размер. Вярно е, че този
Хендикап (+0,5) ще бъде понисък, от преднината (0), но шансовете за печалба са поголеми.

Азиадски хендикап 0:0,25 
Примерът за Хендикап (+0,25) изглежда по следния начин: ако играчът заложи 10 лв за
победа на Шахтьор с Хендикап (+0,25), то залогът ще бъде разделен на преднина (0) – 5 лв и
преднина (+0,5) – 5 лв с коефициент 1,80. Ако Бавария победи с всякакъв резултат – залогът
пропада. Ако обаче отборите завършат наравно, играчът си връща първата половина от залог,
т.е. 5 лв и печалба от втората половина на залога – 5 лв х 1,80 = 9 лв. Общата печалба в този
случай ще бъде – 4 лв (5+910).

Азиадски хендикап 0:0,75 
Ето още една поинтересна разновидност на азиатския хендикап – залози на (0,75). В този
случай отново се отчитат само 2 варианта. Ако поставим 10 лв Хендикап (+0,75) на Шахтьор
срещу Бавария при коефициент 1,60, имаме само три възможности за получаване на печалба
или не много голяма загуба.

Ако в нашия мач победи Шахтьор, играчът получава пълния обем на печалбата, т.е.16 лв.
Същата печалба ще бъде получена и при краен равен резултат. В случай на победа на
Бавария обаче с разлика от един гол, половината от залога се губи, а другата половина се
връща на играча т.е. загубата е само 50%. Ако Бавария спечели с разлика от 2 или повече
гола, играчът губи пълния размер на залога си.

Силно се надяваме тази статия да е успяла да отговори на въпроса Ви, какво аджеба е това
азиадски хендикап и как можем да извлечем ползи от този тип залози.

В крайна сметка може да се каже, че азиатският хендикеп е доста изгодна и интересна
стратегия за игра. Но за да я използвате е необходимо да се запознаете не само със самата
математика на Хендикапа, но и да разберете какво да очаквате от предстоящото събитие.
Освен това, азиатският хендикап може да се срещне не при всички букмейкъри и не във всеки
мач.

Благодарим на всички за отделеното време! 
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