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Οι κανόνες, παγίδες και τα κόλπα που πρέπει να προσέχετε όταν παίζετε Στοίχηµα

Στοίχηµα στο ∆ιαδίκτυο ή στην ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Στοιχηµάτων);
Και οι δύο επιλογές έχουν τα θετικά τους, αλλά και τα αρνητικά τους.
Ο βασικότερος λόγος που θα επικαλεστεί κανείς, για να προτιµήσει το online
στοίχηµα είναι η δυνατότητα πονταρίσµατος σε ένα και µόνο αγώνα, χωρίς δηλαδή
να υποχρεούται να ποντάρει σε παρολί τριών ή και τεσσάρων αγώνων που τον
εξαναγκάζει η ΕΕΣ. Οι λόγοι είναι προφανείς. Παίζοντας για παράδειγµα τρεις
αγώνες µε απόδοση 2,00 ο καθένας, σε παρολί στην ΕΕΣ χρειάζεται να
επαληθευτούν και οι τρεις για να πληρωθούµε, πράγµα πολύ δυσκολότερο απ' ότι
αρχικά φαίνεται. Αν στοιχηµατίσουµε στους ίδιους αγώνες χωριστά στο διαδίκτυο και
στις ίδιες αποδόσεις µε τις προηγούµενες, αρκεί η επαλήθευση δύο σηµείων για να
έχουµε κέρδος. Βέβαια το κέρδος µας θα είναι αισθητά µικρότερο ακόµα κι αν
πιάσουµε και τα τρία σηµεία στα οποία στοιχηµατίσαµε, αλλά δεν παύει να είναι
κέρδος και αυτό είναι το ζητούµενο στο στοίχηµα.
Οι καλύτερες αποδόσεις που υπάρχουν στους «ιντερνετικούς» µπουκ είναι άλλος
ένας λόγος που τους κάνει πιο ελκυστικούς σε σχέση µε την ΕΕΣ. Υπάρχει όµως ένα
«αλλά» εδώ. Λόγω της αµεσότητας που έχει ο bookmaker στην προσφορά των
αποδόσεων, µπορεί πιο εύκολα να ρίξει µια απόδοση, ανάλογα µε τις εξελίξεις. Στην
ΕΕΣ αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και γι' αυτό ο κρατικός µπουκ σε τέτοιες
περιπτώσεις προτιµά τη φραγή του αγώνα. Γενικά πάντως η ΕΕΣ είναι πολύ πιο
«δυσκίνητη» σε ενηµέρωση αποδόσεων, γεγονός που ευνοεί τον διαβασµένο παίκτη.
Στα διάφορα σάιτ στο ίντερνετ µπορεί κανείς να βρει πληθώρα στοιχηµατικών
επιλογών. Γκολ χάντικαπ και ασιατικά, σκόρερς, ηµίχρονα και πληθώρα ειδικών
στοιχηµάτων προσφέρονται από την συντριπτική πλειοψηφία των µπουκ του
διαδικτύου δίνοντας ευκαιρίες στους παίκτες για κέρδη.
Μπορείτε να συνοµιλήσετε µε άλλους «συνασθενείς» σας στο φόρουµ του AcidBet
στη διεύθυνση http://www.acidbet,gr για να µάθετε περισσότερα και να ρωτήσετε τις
δικές τους απόψεις.
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Αποδόσεις και Πιθανότητες
Κάθε γεγονός, είτε είναι αγώνας, είτε ζαριά, είτε πονταρισιά σε ρουλέτα, έχει µία
πιθανότητα να συµβεί. Αυτή η πιθανότητα µπορεί να είναι αντικειµενική, να ορίζεται
δηλαδή απόλυτα από µαθηµατικό τύπο, είτε υποκειµενική, να διαµορφώνεται δηλαδή
από την εκτίµηση του διοργανωτή. Για παράδειγµα, η πιθανότητα εµφάνισης ενός
αριθµού στη ρίψη ενός ζαριού, είναι πάντοτε 16,666%, εφ' όσον βέβαια το ζάρι δεν
είναι «πειραγµένο». Αυτό προκύπτει από τον λόγο των ενδεχόµενων αποτελεσµάτων
της ρίψης προς το σύνολο των αποτελεσµάτων αυτής.
Το σύνολο των πιθανών αποτελεσµάτων σε κάθε ζαριά είναι φυσικά ΕΞΙ, όσες και οι
πλευρές ενός ζαριού. Άρα, η πιθανότητα είναι 1/6 δηλ. 16,666%. Θεωρητικά αν
ρίξουµε άπειρες φορές το ζάρι, θα έχουµε ισάριθµες εµφανίσεις του κάθε αριθµού
που περιέχει. Το ζάρι, όπως και το λόττο, το τζόκερ, η ρουλέτα, το µπλακ-τζακ και
άλλα παρεµφερή κατατάσσονται στα τεχνικά παιχνίδια.
Μη τεχνικό παιχνίδι, από τη πλευρά των πιθανοτήτων, είναι τα διάφορα αθλήµατα,
όπου η πιθανότητα έκβασής τους δεν είναι «αντικειµενικά» ορισµένη και µ' αυτά θα
ασχοληθούµε.
Ο bookmaker εδώ καθορίζει µε βάση τα δικά του κριτήρια την πιθανότητα έκβασης
ενός αγώνα. Και προσφέρει στους παίχτες µια συγκεκριµένη απόδοση στο ποσό που
θα ποντάρουνε, απόδοση που προκύπτει από την αντίστροφη τιµή της πιθανότητας,
δηλαδή: Απόδοση = 1/(πιθανότητα).
Στο κλασικό παράδειγµα του ζαριού δηλαδή, η απόδοση να έρθει ένας
οποιοσδήποτε αριθµός είναι 1/(16,666%) = 6
Εάν λοιπόν συµµετέχετε σε τεχνικό παιχνίδι και η απόδοση που σας δίνουν δεν είναι
ίση µε την αντίστροφη τιµή της πιθανότητας, απλά σας κλέβουν! Και αυτό ακριβώς
συµβαίνει από τους απανταχού διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών. Η απόδοση που
προσφέρουν είναι πάντοτε µικρότερη, λίγο ή πολύ, από την σωστή, το λεγόµενο και
fair odd. Αυτό το κάνουν διότι πρέπει να έχουν και ένα κέρδος. Ο τρόπος λοιπόν να
εξασφαλίσουν αυτό το κέρδος, είναι η µείωση της απόδοσης. Και η µαγική λέξη που
κρύβεται πίσω απ' το κέρδος του bookmaker είναι η γνωστή σε όλους ΓΚΑΝΙΟΤΑ.
Στο AcidBet στη διεύθυνση http://www.acidbet,gr µπορείτε να υπολογίσετε το κάθε
σας δελτίο και να το αποθηκεύσετε, ώστε να ξέρετε τι παίζετε και τι κερδίζετε!
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Γκανιότα
Είπαµε λοιπόν ότι ο τρόπος κέρδους ενός διοργανωτή τυχερών παιχνιδιών είναι η
µείωση της απόδοσης, σε σχέση µε την µαθηµατικά σωστή. Ορίζεται δηλαδή ένα
µέγεθος, η γνωστή γκανιότα, σαν ποσοστό κέρδους του διοργανωτή. Το ποσοστό
αυτό κέρδους ποικίλει µε το παιχνίδι και τους κανόνες του.
Ας δούµε λοιπόν τη γκανιότα πρώτα µαθηµατικά. Θα χρησιµοποιήσουµε ένα άλλο
παράδειγµα, αυτό της ρίψης ενός νοµίσµατος αυτή τη φορά, λόγω απλοποίησης των
πράξεων. Η πιθανότητα να έρθει κορόνα ή γράµµατα είναι φυσικά 50%, αφού έχουµε
ένα ενδεχόµενο αποτέλεσµα από δύο πιθανά. Άρα, η δίκαιη απόδοση δεν είναι άλλη
από 2. Εάν λοιπόν ρίχνατε ένα νόµισµα και ποντάρατε πάντα το ίδιο ποσό µε
απόδοση 2, σε βάθος χρόνου, ούτε θα χάνατε ούτε θα κερδίζατε. Βραχυχρόνια
µπορεί να βρισκόσασταν χαµένοι ή κερδισµένοι, αλλά µακροχρόνια θα είχατε τα ίδια
χρήµατα µε αυτά που αρχίσατε.
Ας υποθέσουµε ότι ο διοργανωτής του παιχνιδιού δίνει απόδοση να έρθει κόρωνα ή
γράµµατα ίση µε 1,80 αντί για την δίκαιη απόδοση 2, που όπως είδαµε, µακροχρόνια
δεν δίνει κέρδος σε κανέναν. ∆ίνοντας µειωµένη απόδοση λοιπόν 1,80, το
αναµενόµενο κέρδος (ΑΚ) για τον παίχτη που ποντάρει ένα ποσό Α είναι ΑΚ = 50% x
(0,8 x Α) - 50% x Α αφού εάν κερδίσει θα πάρει πίσω καθαρά (1,80-1) x Α = (0,8 x Α)
και αν χάσει, θα δώσει Α. Εποµένως, το αναµενόµενο κέρδος γίνεται ΑΚ = -50% x
(0,2 x Α) = -10% x Α δηλαδή αρνητικό! ∆ηλαδή, ΚΑΘΕ φορά που ποντάρουµε σε ένα
τέτοιο στοίχηµα, κατά µέσο όρο, χάνουµε το 10% της µίζας µας. Σε µεγάλο αριθµό
στοιχηµάτων, θα δούµε πράγµατι να έχουµε χάσει το 10% του συνολικού ποσού που
θα έχουµε ποντάρει. ΑΥΤΗ είναι η γκανιότα λοιπόν. Αυτό το µαγικό 10% για τον
bookie, που του εξασφαλίζει σίγουρο κέρδος µακροχρόνια.
Στην συντριπτική πλειοψηφία των στοιχηµατικών sites, θα δείτε έναν ορισµό της
γκανιότας τελείως λανθασµένο, έναν ορισµό χωρίς νόηµα. Λένε λοιπόν: Ας
υποθέσουµε ότι ένας αγώνας βγαίνει µε αποδόσεις 1,80-3,10-3,50 για 1, Χ και 2
αντίστοιχα. Εάν αντιστρέψουµε τις αποδόσεις και τις προσθέσουµε, θα βγει
(1/1,80) + (1/3,10) + (1/3,50) = 116%
και άρα η γκανιότα είναι 16%. Το σωστό είναι ότι η γκανιότα είναι
1 - (1/116%) = 13,8%
Στο παράδειγµα µε τη ρίψη του νοµίσµατος µε απόδοση 1,80, κατά αυτούς η
γκανιότα είναι
(1/1,80) + (1/1,80) = 111% δηλαδή 11%, ενώ το σωστό είναι
1 - (1/111%) = 10%
Αφού λοιπόν δείξαµε πώς υπολογίζεται η γκανιότα σωστά, ας δούµε και δυο
πραγµατάκια σε µεγαλύτερο βάθος. Ας κάνουµε πάλι τον απαραίτητο διαχωρισµό
ανάµεσα σε τεχνικά και µη παιχνίδια. Στα πρώτα, όπως στη ρίψη ζαριού και
νοµίσµατος, η γκανιότα είναι το ποσοστό της µίζας σου που χάνεις κατά µέσο όρο
κάθε φορά που ποντάρεις. Ο bookmaker δηλαδή σου προσφέρει µειωµένη απόδοση
σε σχέση µε την µαθηµατικά δίκαιη, µε αποτέλεσµα να σου τρώει το κεφάλαιο λίγολίγο. Τα 100 ευρώ που ποντάρεις δηλαδή µε γκανιότα 10%, αξίζουν 90.
Τι γίνεται σε ένα καζίνο για παράδειγµα µε τη γκανιότα? Η ευρωπαϊκή ρουλέτα έχει
γκανιότα εάν παίζεις κόκκινο-µαύρο ίση µε 2,7%. Τα κέρδη δηλαδή του καζίνο
µακροχρόνια, θα είναι ο συνολικός τζίρος που έγινε σε αυτό το στοίχηµα επί 2,7%.
Το αναµενόµενο κέρδος για τον παίκτη είναι αρνητικό (και ίσο µε το ποσό
πονταρίσµατος Α επί 2,7%) και εποµένως είναι δεδοµένο ότι η ρουλέτα ∆ΕΝ
κερδίζεται µακροχρόνια. Εκεί η γκανιότα είναι θανατηφόρα.
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Τι γίνεται όµως στο αθλητικό στοίχηµα; Εκεί το παιχνίδι που προσφέρεται, δεν είναι
τεχνικό και η πιθανότητες έκβασης καθορίζονται υποκειµενικά από τον book.
Εποµένως, η µαθηµατική ανάλυση σε αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να είναι
ακριβής. Όταν ένας αγώνας, έχει απόδοση στον άσσο 1,90 και εγώ σαν παίκτης
προσωπικά, θεωρώ σωστή την απόδοση αυτή, τότε ουσιαστικά ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΓΚΑΝΙΟΤΑ. Η γκανιότα στο ποδόσφαιρο και στα άλλα αθλήµατα δεν έχει την ίδια
επίδραση όπως στα τεχνικά τυχερά παιχνίδια. Είναι θέµα εκτίµησης του καθενός. Αν
εγώ θεωρώ σούπερ την απόδοση 1,50 σε ένα σηµείο ενός µατς, τότε δεν µε
ενδιαφέρει η γκανιότα! Το µόνο για το οποίο θα µπορούσα να γκρινιάξω, είναι ότι µε
µικρότερη γκανιότα θα είχα µεγαλύτερη απόδοση στο σηµείο που επιλέγω, το οποίο
όµως το έχω ήδη σε απόδοση µεγαλύτερη απ' αυτή που ΕΓΩ εκτιµώ.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι είναι άχρηστη η γκανιότα για τον bookmaker. Οι
µαθηµατικές αρχές του τζόγου, στο ποδόσφαιρο δεν ισχύουν επακριβώς, όπως στη
ρουλέτα που αναφέραµε. Είναι απλά γενικοί οδηγοί, γενικές κατευθύνσεις που
πρέπει να ακολουθούµε, αλλά όχι µε µαθηµατικά αυστηρό τρόπο. Ο bookmaker
λοιπόν, κερδίζει και από τη γκανιότα, διότι έχει απέναντί του τη µάζα των παικτών
που παίζουν καθηµερινά, παίζουν πολλά παιχνίδια µαζί και οδηγούνται µε ακρίβεια
στη χρεοκοπία. Η γκανιότα δεν είναι τόσο για τον επιλεκτικό παίκτη, όσο για τη µάζα.
Η µάζα παίζει κατά κορών φαβορί και για να θησαυρίσει ο κάθε bookmaker απλά
περιµένει να σπάσουν 2-3 καυτά φαβορί κάθε Σαββατοκύριακο. Μόνο γι' αυτά ρωτάει
και αγωνιά, αφού εκεί θα έχει δεχτεί χοντρό παιχνίδι. Και από το σπάσιµο των φαβορί
θησαυρίζει, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
Στα στατιστικά και προγνωστικά του AcidBet στη διεύθυνση http://www.acidbet,gr
µπορείτε να δείτε τη γκανιότα, και γυρίζοντας πίσω στο Ιστορικό να δείτε πώς οι
books (έλληνες και ξένοι) την αύξησαν για να έχουν µεγαλύτερα κέρδη….
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Μονά Αποδεκτά, Value Bets και "Αχαστα"
Στο ποδόσφαιρο και τα λοιπά αθλήµατα, τα πράγµατα είναι διαφορετικά σε σχέση µε
το καζίνο και τη ρουλέτα. Εδώ τα µαθηµατικά δεν εφαρµόζονται ακριβώς, παρά µόνο
λειτουργούν ως πολύτιµοι βοηθοί που µας καθοδηγούν ως προς κάποιες βασικές
αρχές.
Πρώτο πράγµα που θα πρέπει να έχετε στο µυαλό σας είναι ότι ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΑΧΑΣΤΑ. Όλα χάνονται και όλα κερδίζονται. Ο σίγουρος τρόπος για να είσαι µόνιµα
στο κουβά, είναι να παίζεις φαβορί, µε αποδόσεις του στιλ 1,10 και 1,20. Εκεί η
γκανιότα σου τρώει το κεφάλαιο και είναι δυσβάσταχτη. Πρέπει να κερδίσεις 5 µατς
του 1,20 ώστε να έχεις την πολυτέλεια να χάσεις ένα.
Τώρα, παίζοντας µονά αποδεκτά, έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Ο
επιλεκτικός παίκτης που διαλέγει ένα-ένα τα παιχνίδια του και όχι από το σωρό και
επιπλέον τα παίζει µονά αποδεκτά, δεν πολυσκοτίζεται για τη γκανιότα. Παίζοντας
πολλά παιχνίδια µαζί, οι Έλληνες έχουµε την κακή αυτή συνήθεια, τα πιθανά σου
κέρδη αυξάνονται ∆ΥΣΑΝΑΛΟΓΑ µε τις πιθανότητες να χάσεις. Εάν προσθέτοντας
άλλα 3 παιχνίδια στο παρολί σου αυξάνεις κατά 10 το πιθανό σου κέρδος, οι
πιθανότητες να χάσεις αυξάνονται, για παράδειγµα, κατά 12 (εξαρτάται από τη
γκανιότα). Αυτό συµβαίνει διότι η γκανιότα πολλαπλασιάζεται για κάθε παιχνίδι που
προσθέτεις. Με γκανιότα για ένα παιχνίδι 10%, η τετράδα έχει συνολική γκανιότα
34,4%!!! Εάν και δεν ισχύει ακριβώς εδώ ότι τα 100 ευρώ αξίζουν µόνο 66, εντούτοις
παίρνουµε µια ιδέα που είναι σχετικά κοντά στη πραγµατικότητα, έχουµε µια εικόνα
του τι γίνεται.
Γενικώς, πρέπει να κυνηγάτε αποδόσεις που κατά την προσωπική σας άποψη
αξίζουν σε σχέση µε τις πιθανότητες που δίνονται. Εάν ένα µατς του 1,80 ο book το
δίνει 1,90, τότε ίσως να αξίζει το ρίσκο. ∆ιαβάστε και ειδήσεις, ίσως κάποιες απουσίες
παικτών να παίξουν τον ρόλο τους και πράξτε ανάλογα, ώστε να έχετε ένα value bet.
Value bet δεν είναι τίποτε άλλο παρά το στοίχηµα όπου η απόδοση του book είναι
µεγαλύτερη από την "σωστή". Αλλά αυτό είναι σχετικό, διότι εισέρχεται η προσωπική
κρίση του καθενός.
Το AcidBet στη διεύθυνση http://www.acidbet,gr σας δείχνει πάντα ποιοι αγώνες
µπορούν να παιχτούν στην ΕΕΣ ως Μονά Αποδεκτά, και στο Φόρουµ σας
ενηµερώνουν οι χρήστες ποια είναι τα «Αχαστα» που χάνονται, για να έχετε πάντα το
κεφάλι σας ήσυχο.
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Money Management
Μη παίζετε κάθε µέρα. Για να µην σε επηρεάζει η γκανιότα, πρέπει να παίζεις
επιλεκτικά και να παίζεις µονά παιχνίδια. Και επιλεκτικό παιχνίδι κάθε µέρα είναι
δύσκολο να γίνει. Επίσης, µην αλλάζετε απότοµα τη µίζα που παίζετε. Παίζοντας µε
περίπου σταθερή µίζα, ρισκάρεις λιγότερο διότι εάν µετά από ένα ταµείο ανεβάσεις
στο διπλάσιο πχ τη µίζα σου στην ίδια απόδοση, θα βρεθείς να είσαι µείον στο
ταµείο. Γενικώς το money management στο ποδοσφαιρικό στοίχηµα είναι µια πολύ
σχετική έννοια. ∆εν υπάρχει σαφής µαθηµατική επεξήγηση, αλλά ισχύει ο γενικός
κανόνας του ότι η µίζα πρέπει να έρχεται σε αναλογία µε τη κάβα σου και το ρίσκο
σου. Την αναλογία την καθορίζει ο καθένας µόνος από το στιλ παιχνιδιού που
ακολουθεί, το σύστηµα που παίζει, την συχνότητα παιχνιδιού του, καθώς και από το
τι στόχους έχει µακροχρόνια.
Όλα τα παραπάνω όµως, εάν και είναι σωστά, δεν είναι και απόλυτα. Ο καθένας έχει
το σύστηµά του, τις οµάδες και τις αποδόσεις που γουστάρει να παίζει. Όλα είναι
σχετικά λοιπόν. Όλα τα παραπάνω αποτελούν έναν οδηγό, από τον οποίο όµως
ακόµη κι εγώ παρεκκλίνω.
Πάντα πρέπει να ηρεµείτε λίγο και να µην προσπαθείτε µε την 1η ευκαιρία να
ρεφάρετε. ∆ιαβάστε κάτι διαφορετικό στο www.sportips.gr.
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Handicap
Ένας αρκετά διαδεδοµένος τρόπος στοιχηµατισµού στους κατά κόσµων µπουκ είναι
το χάντικαπ. Είναι µε απλά λόγια το «πλεονέκτηµα» των γκολ (ή των πόντων, αν
πρόκειται για µπάσκετ) που δίνει ο µπουκ στην θεωρητικά η/και πρακτικά
ασθενέστερη οµάδα.
Ας δούµε το χάντικαπ µέσα από ένα παράδειγµα:
Έστω ότι κάποιος oddsmaker για τον αγώνα ΑΕΚ - Λάρισα δίνει 1,50 στον άσσο,
3,70 στο Χ και 6,50 στο διπλό. Φαβορί για νίκη φυσικά η ΑΕΚ, αλλά η απόδοση του
1,50 για να αποφέρει µεγάλα κέρδη πρέπει να «φορτωθεί» πολύ. Έτσι λοιπόν ο
διοργανωτής του στοιχήµατος προσφέρει µια εναλλακτική λύση για όποιον θέλει να
ρισκάρει λίγο παραπάνω. Θέτει ως φανταστικό δεδοµένο ότι ο αγώνας ξεκινά, όχι
από 0:0 αλλά από 0:1, «χαρίζει» δηλαδή ένα γκολ στη Λάρισα. και µε βάση αυτό το
αρχικό σκορ µας καλεί να στοιχηµατίσουµε. Έτσι για να επαληθευτεί ο άσσος πρέπει
η ΑΕΚ να νικήσει µε 2 γκολ διαφορά και άνω. Νίκη της ΑΕΚ µε 1 γκολ διαφορά
αντιστοιχεί στο Χ και κάθε άλλο αποτέλεσµα (ισοπαλία ή νίκη της Λάρισας)
αντιστοιχεί στο διπλό.
Τι γίνεται όµως µε τις αποδόσεις; Φυσικά και αλλάζουν. Ο άσσος προσφέρεται όχι
πλέον στο 1,50 αλλά γύρω στο 2,00 µε 2,10, το Χ γύρω στο 3,80 και το διπλό
περίπου στο 2,40. Έτσι αν πιστεύουµε ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει άνετα, συµφέρει να
στοιχηµατίσουµε στον άσσο µε χάντικαπ 0:1, παρά στον απλό άσσο. Αν πάλι
περιµένουµε ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει µεν, αλλά οριακά, η επιλογή του Χ στο ίδιο
χάντικαπ είναι µια εξαιρετική λύση.
Κάτι ανάλογο γίνεται και στο µπάσκετ. Εκεί το χάντικαπ εκφράζεται µε πόντους υπέρ
της θεωρητικά η/και πρακτικά αδύναµης οµάδας. Είναι το γνωστό «πλεονέκτηµα»
που εφαρµόζει στο µπασκετικό κουπόνι της η Ελληνική Εταιρία Στοιχηµάτων.
Ακόµα δεν έγινε κατανοητό; Οι φίλοι στο Forum του AcidBet στη διεύθυνση
http://www.acidbet,gr περιµένουν να σου λύσουν online όλες τις απορίες.
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Asian Handicap και Είδη
Τo Asian Handicap είναι µια παραλλαγή του χάντικαπ που παρουσιάσαµε πιο πριν
και αποτελεί ίσως το πιο ευνοϊκό από πλευράς όρων για τον παίκτη είδος
στοιχηµατισµού από τα ευρέως διαδεδοµένα που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς ο
παίκτης έχει να διαλέξει ανάµεσα σε δύο σηµεία (1 και 2) και όχι τρία (1,Χ και 2) ενώ
η γκανιότα σε πολλές περιπτώσεις είναι αισθητά µικρότερη.
Τι γίνεται όµως σε περίπτωση ισοπαλίας; Ανάλογα µε το είδος του ασιατικού
χάντικαπ, η ισοπαλία «περιέχεται» σε ποικίλες δόσεις µέσα σε ένα εκ των δύο άλλων
σηµείων, µε επίπτωση στις αποδόσεις του άσσου και του διπλού.
Υπάρχουν αρκετά είδη ασιατικών χάντικαπ και θα τα δούµε αναλυτικά αµέσως τώρα:
(0:0) ή level ball έχουµε σε περιπτώσεις όπου κατά τον bookmaker δεν υπάρχει
ξεκάθαρο φαβορί. Τότε για παράδειγµα, αντί για 1Χ2 (µε αποδόσεις π.χ. 2.60-3.102.50) µπορείτε να επιλέξετε στο ασιατικό την γηπεδούχο (1.95) ή την φιλοξενούµενη
(1.90). Αν η οµάδα που διαλέξατε κερδίσει, πληρώνεστε την ανάλογη απόδοση. Αν
χάσει, φυσικά κουβάς. Σε περίπτωση ισοπαλίας παίρνετε πίσω το ποντάρισµα σας.
Το level ball είναι δηλαδή µια πιο ρισκαδόρικη επιλογή από τη διπλή ευκαιρία και µια
πιο συντηρητική από την απλή επιλογή ενός εκ των άσσου ή διπλού. Με άλλα λόγια
ο παίκτης που ποντάρει σε αυτό το ασιατικό, θυσιάζει το 2.50 για το χαµηλότερο 1.90
µε αντάλλαγµα να µην πάει το ποντάρισµα του χαµένο σε περίπτωση ισοπαλίας.
Έτσι, για να χάσει ο παίκτης πρέπει η πρόβλεψη του να πέσει εντελώς έξω.
Το να προτιµήσει κανείς την κάλυψη στο level ball (ή αλλιώς DNB= Draw No Bet)
από το ξερό σηµείο που προσφέρεται σε καλύτερη απόδοση, έχει να κάνει καθαρά
µε το πόσο ρίσκο είναι διατεθειµένος να πάρει ο παίκτης και πόσο πιθανή θεωρεί την
ισοπαλία στο συγκεκριµένο παιχνίδι. Το level ball αν δεν προσφέρεται από τον
µπουκ, µπορείτε να το φτιάξετε µόνοι σας, ποντάροντας τόσα χρήµατα στην
ισοπαλία, ώστε αν έρθει να σας αποδώσει τόσα χρήµατα, όσα ξοδέψατε στο βασικό
σας σηµείο και στο Χ.
Το (0:1/2) και (1/2:0) line είναι ουσιαστικά η γνωστή µας διπλή ευκαιρία, µε τη
διαφορά ότι συνήθως η γκανιότα είναι µικρότερη και έχουµε καλύτερες αποδόσεις.
Ποντάροντας στον άσσο του χάντικαπ 0:1/2 ουσιαστικά ποντάρουµε ότι η
γηπεδούχος οµάδα θα κερδίσει, ενώ αντίστοιχα αν ποντάρουµε στο διπλό θεωρούµε
ότι το µατς θα έρθει Χ ή διπλό.
(0:1) ή (0:2) Στα lines αυτά, οι οµάδες που είναι αουτσάιντερ προσφέρονται µε ένα
ακέραιο πλεονέκτηµα τερµάτων. Αν για παράδειγµα µια φιλοξενούµενη οµάδα έχει
πλεονέκτηµα ενός γκολ (0:1) και την επιλέξετε, θα πληρωθείτε την απόδοση που
προσφέρεται αν κερδίσει ή πάρει ισοπαλία, θα χάσετε αν ηττηθεί µε διαφορά
µεγαλύτερη ενός γκολ, ενώ θα πάρετε πίσω το ποντάρισµα σας αν χάσει ακριβώς µε
τόσα γκολ όσο είναι και το πλεονέκτηµα της. Αντιθέτως, αν επιλέξετε την οµάδα µε
ένα γκολ µειονέκτηµα, θα πληρωθείτε αν κερδίσει µε περισσότερα από ένα γκολ
διαφορά και θα πάρετε τα χρήµατα σας πίσω αν κερδίσει ακριβώς µε ένα γκολ. Αν
δεν κερδίσει, φυσικά χάνετε. Παρόµοιος είναι ο τρόπος που λειτουργεί και το
πλεονέκτηµα δύο τερµάτων (0:2).
Το line 0:1 ή 1:0, θα το βρείτε συνήθως σε παιχνίδια που η το φαβορί είναι της τάξης
1.40-1.60. Αν κάποιος βλέπει πολύ πιθανό το φαβορί να κερδίζει µε καθαρό σκορ,
µπορεί να ρισκάρει αντί π.χ. για το 1.45 του άσσου, να πληρωθεί 1.90 αν η οµάδα
αυτή κερδίσει µε πάνω από ένα γκολ διαφορά, παίρνοντας το ρίσκο όµως πως αν
κερδίσει ακριβώς µε ένα γκολ διαφορά απλά θα πάρει πίσω το ποντάρισµα του αντί
να πληρωθεί το 1.45. Από την άλλη, µπορεί κανείς στο line αυτό να ποντάρει σε ένα
www.sportips.gr - www.acidbet.gr
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αουτσάιντερ που εκτιµά πως µπορεί να τα καταφέρει να µη χάσει, αλλά να
προτιµήσει το ασιατικό 0:1 αντί για τη διπλή ευκαιρία, ώστε σε περίπτωση που αυτό
το αουτσάιντερ χάσει στο γκολ να πάρει τουλάχιστον τα λεφτά του πίσω.
(0:1 ½) ή (0:2 ½) Εδώ ανήκουν οι περιπτώσεις όπου η µια οµάδα είναι
αδιαφιλονίκητο φαβορί (π.χ. Arsenal 0:1 ½ Fulham) ή ακλόνητο φαβορί (π.χ.
Ολυµπιακός 0:2 ½ Πανιώνιος). Εδώ ο παίκτης µπορεί να επιλέξει το φαβορί αν
πιστεύει ότι θα κερδίσει πολύ καθαρά και να πληρωθεί αποδόσεις του τύπου 1.801.90 για µια καθαρή νίκη αντί για 1.10-1.25 που ενδεχοµένως να πληρώνει ο άσος.
Στην περίπτωση του 0:1 ½ το φαβορί για να πληρώσει χρειάζεται νίκη µε δύο ή
περισσότερα γκολ διαφορά, ενώ στην περίπτωση του 0:2 ½ (πιο σπάνια περίπτωση)
χρειάζεται νίκη µε τρία και πλέον τέρµατα διαφορά. Αντιθέτως, αν επιλέξετε το
αουτσάιντερ, σηµαίνει ότι πιστεύετε ότι θα υπερασπίσει το πλεονέκτηµα που του
προσφέρεται χάνοντας µε διαφορά µικρότερη από το χάντικαπ.
Από εκεί και πέρα έχουµε και τα λεγόµενα quarter lines, δηλαδή lines της µορφής
(0:?) , (0:?), (0:1 ?), (0:1 ?), (2 ?), κλπ. Τα lines αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά
συνδυασµοί των προηγούµενων που αναλύσαµε παραπάνω. Στην πραγµατικότητα,
ποντάροντας Χ ευρώ σε ένα quarter line, ποντάρεις ουσιαστικά τα µισά στο αµέσως
προηγούµενο line και τα άλλα µισά στο αµέσως επόµενο. Για να γίνει αυτό πιο
κατανοητό, ας δούµε δύο παραδείγµατα:
i) Στο αγώνα Zenit-ΑΕΚ µε line (0: ?), αν παίξεις 100 ευρώ στην ΑΕΚ +3/4 σε
απόδοση 2.00, τότε ουσιαστικά το µισό σου ποντάρισµα πάει στο ΑΕΚ +1/2 (διπλή
ευκαιρία Χ2 ουσιαστικά) και το άλλο µισό στο ΑΕΚ +1. Εποµένως:
Αν η ΑΕΚ πάρει Χ2, παίρνεις 100 x 2.00 = 200 ευρώ.
Αν η ΑΕΚ χάσει στο γκολ παίρνεις πίσω το µισό σου ποντάρισµα (αυτό στο +1, αφού
αυτό στο +1/2 το χάνεις), δηλαδή 50 ευρώ επιστροφή. Σε αντίθετη περίπτωση που
κάποιος έχει ποντάρει στη Zenit και αυτή κερδίσει µε ένα γκολ διαφορά, γίνεται το
αντίστροφο: πληρώνεται το µισό ποντάρισµα του επί την απόδοση και παίρνει και το
άλλο µισό πίσω.
Αν η ΑΕΚ χάσει µε πάνω από ένα γκολ διαφορά, χάνεις τα 100 ευρώ.
ii) Παροµοίως, το line 0:? είναι συνδυασµός του 0:0 και του 0:½. Ουσιαστικά αν ο
παίκτης ποντάρει 100 Euro στο Rangers-Porto (0:?) και επιλέξει την Porto +1/4 στο
1.85, σηµαίνει ότι ποντάρει 50 Euro στο Rangers-Porto (0:0) και άλλα 50 Euro στο
Rangers-Porto (0:½).
Αν η Πόρτο κερδίσει, πληρώνεται 100 ευρώ x 1.85 = 185 ευρώ.
Αν το µατς έρθει Χ, πληρώνεται το µισό του ποντάρισµα (αυτό του Porto +1/2,
δηλαδή 50 ευρώ Χ 1.85 = 92.5) και παίρνει πίσω το άλλο µισό (αυτό του Porto 0:0,
δηλαδή 50 ευρώ Χ 1.00 = 50 ευρώ), συνολικά δηλαδή παίρνει 142.5 ευρώ.
Αν κερδίσει η Rangers... τότε κουβάς.
Ακόµα δεν έγινε κατανοητό; Οι φίλοι στο Forum του AcidBet στη διεύθυνση
http://www.acidbet,gr περιµένουν να σου λύσουν online όλες τις απορίες.
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Over / Under
Το over και το under ήταν µέχρι πριν λίγους µήνες ένας άγνωστος όρος για τον
Έλληνα παίκτη του στοιχήµατος. Από τότε που η Ελληνική Εταιρία Στοιχηµάτων τα
ενέταξε στο κουπόνι της έγιναν ευρέως γνωστά και προτιµούνται όλο κι από
περισσότερο κόσµο.
Το βασικό πλεονέκτηµα των over και under είναι ίδιο µε αυτό των asian χάντικαπ.
Έχουµε να διαλέξουµε ανάµεσα σε δύο σηµεία και όχι σε τρία. Αυτό µειώνει το ρίσκο,
αλλά παράλληλα και τις αποδόσεις. Είναι πάντως µια καλή λύση για αγώνες µεταξύ
οµάδων που έχουν µεγάλη διαφορά δυναµικότητας και οι αποδόσεις του άσσου (ή
του διπλού) είναι εξαιρετικά χαµηλές.
Ένα άλλο πλεονέκτηµα αυτού του είδους στοιχηµατισµού, είναι ότι δεν επηρεάζεται
από εκπλήξεις. Αν για παράδειγµα έχουµε επιλέξει το over 2,5 γκολ για τον αγώνα
Σέλτικ - Φόλκερκ και η Φόλκερκ κάνει την έκπληξη, το πιθανότερο είναι να έχουµε
κερδίσει το στοίχηµα (η Σέλτικ σχεδόν πάντα σκοράρει εντός έδρας πάνω από ένα
γκολ), την ώρα που άλλοι θα ωρύονται που έχασαν τον «άχαστο» άσσο σε πολύ
χαµηλότερη απόδοση απ' αυτή που επιλέξαµε εµείς παίζοντας over.
Υπάρχει όµως και η άλλη όψη. Στο προηγούµενο παράδειγµα, έχοντας ποντάρει στο
over η Σέλτικ να πετύχει δύο γκολ και µέχρι το τέλος να επαναπαύεται σ' αυτά χωρίς
να επιδιώκει τρίτο, προσέχοντας περισσότερο την άµυνά της.
Καταλαβαίνουµε λοιπόν, ότι το over και το under χρειάζονται και κάπως περισσότερη
τύχη σε σχέση µε τον στοιχηµατισµό σε 1Χ2.
∆είτε τα Over/Under που δίνει η ΕΕΣ κατευθείαν από το AcidBet στη διεύθυνση
http://www.acidbet,gr και υπολόγισε τι θα κερδίσεις αν ποντάρεις σε αυτά!
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Ανταλλακτήρια Στοιχηµάτων
Ήρθαν εδώ και µερικά χρόνια για να αλλάξουν τη ζωή των παικτών του στοιχήµατος.
Τα ανταλλακτήρια βασίζονται στην εξής απλή λογική: ∆εν υπάρχει bookmaker που
βγάζει αποδόσεις, αλλά µια πλατφόρµα όπου παίκτες από όλο τον κόσµο παίζουν
στοίχηµα µεταξύ τους σε αποδόσεις που οι ίδιοι προσφέρουν ή ζητάνε.
Το ανταλλακτήριο φροντίζει να υπάρχουν διαθέσιµα όσο το δυνατόν περισσότερα
παιχνίδια και αγορές για να παίζουν µεταξύ τους οι παίκτες και εγγυάται για τις
ασφαλείς συναλλαγές δεσµεύοντας τα χρήµατα που παίζονται, ώστε να µπορεί να
παίξει κανείς µε σιγουριά στοίχηµα µε έναν άνθρωπο από την άλλη άκρη του
κόσµου. Για την υπηρεσία αυτή, το ανταλλακτήριο λαµβάνει µια προµήθεια (έως το
πολύ 5%) από το καθαρό κέρδος του παίκτη που κερδίζει κάποιο στοίχηµα.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η διαφορά σε σχέση µε τους παραδοσιακούς bookmakers
είναι η σχεδόν παντελής έλλειψη γκανιότας. Όσο περισσότεροι είναι οι παίκτες που
ποντάρουν σε κάποιον αγώνα και όσο περισσότερα τα ποσά που παίζονται, τόσο
µικρότερη είναι η και η γκανιότα που πιθανό να δηµιουργηθεί από την προσφορά και
τη ζήτηση. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η γκανιότα είναι µηδενική.
Φυσικά το άλλο πλεονέκτηµα που προσφέρουν τα ανταλλακτήρια είναι η δυνατότητα
να ορίζει ο καθένας µόνος του τις αποδόσεις που θέλει για οποιοδήποτε σηµείο. Αν
όµως ζητήσει µια εξωπραγµατική απόδοση, το πιο πιθανό είναι αυτή να µη ζητηθεί
µέχρι την έναρξη του γεγονότος, οπότε το ποσόν που έχει πονταριστεί επιστρέφει
στον λογαριασµό του παίκτη.
∆ιάβασε περισσότερα στο www.sportips.gr
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Trading και Arbitrage
Trading σηµαίνει αγοράζω σε τιµή ευκαιρίας και πουλάω αργότερα πιο ακριβά
εξασφαλίζοντας σίγουρο κέρδος ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα! Ακούγεται
εύκολο, αλλά δεν είναι έτσι απλό.
Οι αποδόσεις στη στοιχηµατική αγορά είναι προϊόν αρκετών παραγόντων και
µεταβάλλονται συνεχώς, ειδικά στα ανταλλακτήρια. Αν λοιπόν µπορεί κάποιος να
προβλέψει σωστά προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν, µπορεί λοιπόν µέσω
αγοροπωλησίας αποδόσεων σε ένα ανταλλακτήριο να εξασφαλίσει κέρδη,
ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα και ορισµένες φορές ακόµα και την έκβαση του
αγώνα.
Φυσικά µια τέτοια στρατηγική χρειάζεται ταχύτητα και πολύ σωστή κρίση, αφού δεν
είναι εύκολο να προβλέψει κανείς την πτώση µιας απόδοσης και να την εκµεταλλευτεί
κάνοντας έγκαιρο trading. Με λίγη προσοχή και ταχύτητα όµως, µπορεί κανείς να
εξασφαλίσει καλά κέρδη, αρκεί να µην είναι άπληστος, γιατί τότε είναι εύκολο αυτή η
στρατηγική του trading να εξελιχθεί σε µπούµερανγκ.
Πολύ καλή δυνατότητα για trading παρέχουν τα παιχνίδια που προσφέρονται σε live
στοίχηµα (απαραίτητη προϋπόθεση να τα παρακολουθεί κανείς και όχι να τζογάρει
στα τυφλά) αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που πάνω στην απελπισία τους προτίθενται να
προσφέρουν µεγάλες αποδόσεις για ενδεχόµενα αουτσάιντερ που δεν είναι και τόσο
απίθανα (π.χ. για το να ισοφαρίσει µια οµάδα που πιέζει και χάνει µε ένα γκολ
δεκαπέντε λεπτά πριν το τέλος) ή δέχονται να ποντάρουν σε εξαιρετικά χαµηλές
αποδόσεις για να βγάλουν τα σπασµένα σε γεγονότα που δεν είναι δα και τόσο
σίγουρα (τρανά παραδείγµατα οι αγώνες µπάσκετ όπου έχουµε ανατροπές
προβαδισµάτων 4, 5 ή και παραπάνω πόντων στο τελευταίο λεπτό κλπ.)
Επίσης στο live betting µπορεί κανείς, αν το ευνοεί η εξέλιξη του αγώνα, να κλειδώσει
το κέρδος σε ένα στοίχηµα που έχει ήδη παίξει. Π.χ. αν έχει παίξει 1000 ευρώ στο
1.35 του άσσου στο Ολυµπιακός - Ρόζενµποργκ, µπορεί µε το που γίνει το 1-0 να
κοντράρει µε 1750 ευρώ τον άσο που στο µεταξύ θα έχει πέσει στο 1.10. Έτσι,
κλειδώνουµε καθαρό κέρδος 175 ευρώ ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα, και
δεν περιµένουµε να δούµε αν ο Ολυµπιακός θα κρατήσει τη νίκη (που δεν την
κράτησε τελικά).
Γενικά στο live betting µπορεί κανείς να κινηθεί µε διάφορες στρατηγικές για να
κλειδώσει σίγουρο κέρδος. Φυσικά και αυτή η τακτική εµπεριέχει ρίσκο αφού δεν
µπορεί να φτάσει κανείς στο σίγουρο κέρδος χωρίς προηγούµενα να ποντάρει στην
πορεία που θα πάρουν οι τιµές στην αγορά (δηλ. οι αποδόσεις).
Το arbitrage είναι µια χρηµατοοικονοµική ορολογία που έχει εφαρµογή και στο
στοίχηµα. Arbitrage σηµαίνει σίγουρος κέρδος χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο, σε
αντίθεση µε το trading όπου ρισκάρει κανείς στο ποια θα είναι η τάση της αγοράς.
Πως προκύπτει αυτό το κέρδος χωρίς ρίσκο; Μα από τις διαφορές στις αποδόσεις
ανάµεσα σε δύο ή παραπάνω εταιρίες; Αν π.χ. παίζει Ολυµπιακός - Εφές Πίλσεν και
µία εταιρία δίνει το παιχνίδι 1.70 - 2.05 ενώ µία άλλη 2.10 - 1.65, τότε όπως γίνεται
αντιληπτό µε το 2.05 της πρώτης και το 2.10 της δεύτερης έχουµε σίγουρο κέρδος.
Φυσικά για να βγάλει κανείς καλά χρήµατα µε τη µέθοδο του arbitrage, θα πρέπει να
είναι γρήγορος και να τα προλαβαίνει πριν διορθωθεί η αγορά, να επενδύει αρκετά
χρήµατα (αφού π.χ. ένα σίγουρο 3% θεωρείται πολύ καλό σαν arbitrage, οπότε
πρέπει να ποντάρει κανείς 10.000 ευρώ για να βγάλει 300 ή έστω 1.000 για να
βγάλει 30 ευρώ). Το τελευταίο γεγονός έχει και άλλη µία παράµετρο. Πρέπει ο
παίκτης να µπορεί να ποντάρει τα ανάλογα ποσά και στα δύο σηµεία και φυσικά
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πρέπει να υπολογίσει και τα έξοδα που προκύπτουν από το στοίχηµα (π.χ.
προµήθειες, έξοδα κατάθεσης ή ανάληψης κλπ).
∆ιάβασε περισσότερα στο www.sportips.gr
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