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1. INTRODUCERE
Salut, sunt Marius Cădar, fondatorul comunității PariuriX.com și autorul cărții
“Pariuri Sportive Fără Secrete”, singura carte tipărită în România, din acest
domeniu, în peste 3.000 de exemplare. Pe lângă această carte, care reprezintă
baza pariurilor sportive, am mai publicat câteva cărți electronice, iar aceasta este
una dintre ele.
Înainte de toate, trebuie să înțelegi ce înseamnă de fapt o strategie de pariuri sportive.
Toate au la bază o schemă de gestionare a banilor (money management) și de cele mai multe ori merg
combinate bine cu anumite tipuri de pariuri.

CE STRATEGII VOR FI PREZENTATE ÎN ACEST GHID?
Voi începe cu cele mai cunoscute strategii de pariuri din lume, unele din ele ﬁind folosite chiar de câteva
decenii. În această categorie, intră Martingale, Fibonacci, Labouchere, 1-3-2-6, Kelly Criterion,
D'Alembert, Easy Money, Arbitrage, Sistemul Outsider și Sistemul 4 Frank Belanger. Apoi voi continua cu
câteva strategii concepute și testate de membrii comunității PariuriX în secțiunea strategii de pariuri de
pe forum. Mă voi axa doar pe cele mai populare și pe cele mai eﬁciente, în fruntea listei aﬂându-se fără
îndoială Minutul Următorului Gol (MUG), strategie care a strâns sute de mii de vizualizări și mii de
comentarii. Îi aparține utilizatorului PetreMihai, unul dintre puținii pariori din comunitate care a reușit să
atragă atenția prin implicarea sa. Voi vorbi și despre alte strategii apreciate precum ”5 duble + 2 soliști”
sau ”Strategie Scor Corect Tenis”.
La ﬁecare strategie, voi prezenta puncte forte, puncte slabe, voi încerca să dau note pentru diferite
criterii. Aceste note trebuie luate doar ca punct de reper, ele putând ﬁ un pic subiective.
•

Ușurință de utilizare: cât de ușor este de utilizat respectiva strategie. 10 înseamnă că este
foarte ușor, iar cu cât nota este mai mică, cu atât este mai greu.

•

Buget necesar: cu cât bugetul necesar este mai mic, cu atât nota acordată este mai mare.

•

Cunoștințe pentru aplicare corectă: cu cât ai nevoie de cunoștințe mai bogate despre sport,
pariuri, statistică sau matematică pentru o utilizare corectă, cu atât nota este mai mică.

•

Nivel risc: cu cât strategia implică riscuri mai ridicate și cu cât există șanse mai mari să apară
probleme sau să pierzi întreaga bancă, cu atât nota este mai mică.

•

Eﬁciență pe termen lung: care sunt șansele ca strategia să îți aducă proﬁt pe termen lung,
desigur în cazul unei aplicări corecte.

•

Notă totală: media notelor.

CARE SUNT CELE MAI PROFITABILE STRATEGII DE PARIURI SPORTIVE?
Aceasta este întrebarea pe care ﬁecare parior și-o pune mai devreme sau mai târziu. Însă, o astfel de
întrebare naște multe răspunsuri care s-ar putea să nu ﬁe pe placul tuturor. În urma experienței

personale de peste 15 ani în domeniu și a peste 10
ani în online, am ajuns să cunosc toate strategiile
publicate până în prezent. Majoritatea au fost testate
atât de mine, cât și de colegii mei.
Ceva este sigur, nici o strategie de pariuri din lume
nu îți va asigura GARANTAT succesul doar prin
simpla formulă de gestionare a banilor. Chiar și cele
mai bune strategii, deși te pot ajuta în diverse situații
să scoți mai mult din pariurile tale, au și ele puncte
slabe. Nu există strategia ideală care să garanteze
100% proﬁt! Dacă găsești site-uri care promit așa
ceva (cel mai probabil contra-cost), trebuie să înțelegi că aceea este o MARE ȚEAPĂ! Dacă ar ﬁ existat o
strategie perfectă, atunci cu siguranță am ﬁ auzit de ea și ar ﬁ fost pasată de la persoană la persoană.
De asemenea, casele de pariuri ar ﬁ luat de mult măsuri pentru a o bloca, deci acestea sunt doar basme
și atât! Știm cu toții că se întâmplă ca unii jucători să ﬁe limitați pentru că joacă o anumită strategie, în
special sunt vizați cei care joacă Arbitraje.

DE CE ESTE BINE SĂ AVEM O STRATEGIE DACĂ EA NU NE GARANTEAZĂ PROFIT?
Pentru că ne permite să pariem într-un mod organizat, să ne maximizăm câștigurile pe termen lung și
să minimalizăm sumele pierdute. Astfel, un parior bun va scoate mai mult din pariurile sale decât de
obicei, în timp ce un parior slab va putea să își gestioneze mai bine pierderile, iar acestea vor ﬁ
substanțial mai mici, comparativ cu un stil de joc aleator.
La ﬁnalul acestui ghid, veți înțelege ce mult contează să ai conturi la mai multe case de pariuri online,
veți putea prinde mereu cele mai bune oferte și cote, să nu mai vorbim de faptul că se poate evita mai
bine limitarea, chiar dacă joci o strategie foarte proﬁtabilă. Vezi aici ce operatori vă recomand.
Un alt aspect important de știut înainte de a începe: o strategie poate ﬁ foarte eﬁcientă pentru un parior,
dar e posibil să nu meargă deloc pentru altul. Cum așa? Pentru că ﬁecare parior este unic în felul său și
trebuie să găsească acea strategie care i se potrivește cel mai bine stilului de joc.
Dacă tu ești specializat pe fotbal, nu te vei simți comod adoptând o strategie care funcționează bine pe
meciuri de hochei. Dacă ești bun în a evita surprizele, dar nu ești prea bun când vine vorba de a alege
câștigători la meciuri superechilibrate, atunci te vei simți mai comod bazându-te pe o strategie ce ia în
considerare cote mici, decât una care se bazează pe cote de peste 2.00. Iar exemplele pot continua.
Testează, testează și să nu îți ﬁe frică să adaptezi o strategie potrivită stilului tău! Trebuie să testezi mai
multe strategii pentru a o găsi pe cea potrivită ție, iar dacă nu reușești să o găsești pe cea ideală, poți
inventa una de la zero sau poți adapta una deja existentă la stilul tău de joc. O testezi și o îmbunătățești
până când aceasta este suﬁcient de eﬁcientă, încât să te ajute să scoți proﬁt constant din pariurile tale.
Partea bună este că poți testa o strategie în mod complet gratuit pe site-ul PariuriX. Tot ce trebuie să
faci este să deschizi un cont și să accesezi forumul ”Strategii pariuri sportive”. Aici poți deschide un
subiect nou special pentru strategia ta. Avantajul este acela că vei primi feedback de la pariori
experimentați, iar astfel îți va ﬁ mult mai ușor să depistezi punctele slabe și să îmbunătățești strategia.

Chiar dacă la început poți testa ﬁctiv strategia, ar ﬁ bine ulterior să o încerci pe bani reali, pentru că doar
așa vei vedea exact cât de bine funcționează în condiții reale de risc și stres. Recomand să începi cu
sume cât mai mici, pentru ca și pierderile să ﬁe cât mai reduse în cazul în care nu este suﬁcient de
eﬁcientă, încât să genereze proﬁt. Ai răbdare, disciplina joacă un rol cheie în succesul nostru.
Acest ghid vine ca o completare a ghidului de pariuri online și a ghidului în care vă explic în detaliu cum
se analizează corect un meci din principalele sporturi. Trebuie să înțelegi - mă repet cu faptul că nu
există o formulă magică, în speranța că într-un ﬁnal vei înțelege asta și vei realiza că ai de muncit și
trebuie să te implici pentru a câștiga constant la pariuri sportive.

VĂ RECOMAND SĂ JUCAȚI STRATEGIILE ONLINE!
Există mai multe motive pentru asta. Cel mai important este acela că off-line ai de plătit o taxă
suplimentară de 5% la plasarea ﬁecărui bilet. Asta ar putea da peste cap orice strategie, unde ﬁecare
procent contează. Multe strategii cu adevărat eﬁciente se bazează pe pariuri individuale, nu cred că vei
dori să te deplasezi de 10 ori pe zi la agenția de la colțul străzii, acel timp va trebui alocat pentru
analiză. De asemenea, sunt strategii care se bazează doar pe pariuri live sau pe anumite tipuri de pariuri
care nu pot ﬁ găsite off-line. Piața din România a suferit multe schimbări în ultima perioadă, este
important să știi unde poți paria legal și în siguranță. Mai jos aveți operatorii pe care îi recomand eu pe
PariuriX.com. Consider că la ora actuală sunt cele mai bune opțiuni, nu rămâne decât să vă deschideți
cont și să jucați acolo unde vă convine cel mai mult.

Deschide cont la NETBET

Deschide cont la BETFAIR

Deschide cont la SPORTINGBET

Deschide cont la BETANO

Deschide cont la UNIBET

2. Strategii faimoase la nivel mondial
Următoarele strategii sunt foarte cunoscute la nivel mondial, câteva dintre ele ﬁind utilizate la diferite
jocuri de noroc chiar de câteva secole. Unele dintre ele sunt mai eﬁciente, în timp ce altele arată bine la
prima vedere, însă implică destul de multe riscuri și cauzează destul de multe probleme. Unele sunt
destul de ușor de utilizat, dar sunt bune mai degrabă pe termen scurt, în timp ce altele pot ﬁ folosite cu
succes pe termen lung și nu sunt chiar pentru oricine. Cel mai bine este să începem să le prezentăm pe
ﬁecare în parte, pentru a vedea despre ce este vorba.

2.1 MARTINGALE
Ușurință de utilizare

9 / 10

Nivel risc

4 / 10

Buget necesar

4 / 10

Eficiență pe termen lung

5 / 10

Cunoștințe necesare

8 / 10

Notă totală

6.00

Cui se adresează? Pariorilor care au o bancă destul de consistentă, care se bazează pe cote de peste 2,
și care prind rar serii lungi de pariuri pierzătoare.
Martingale este o strategie foarte simplă, care implică dublarea mizei după ﬁecare pariu pierzător (1x,
2x, 4x, 8x etc). Atunci când nimerești un pariu câștigător, o iei de la capăt, jucând din nou miza inițială.
Mai jos voi prezenta un exemplu pentru a înțelege despre ce este vorba:
Nr. Pariu

Miză

Cotă

Stare pariu

1

1u

2.40

Pierzător

2

2u

2.00

Pierzător

3

4u

2.20

Pierzător

4

8u

2.10

Pierzător

5

16u

2.30

Câștigător

Suma totală investită a fost de 31 unități, și am câștigat 36.8 unități (proﬁt de 5.8u) deși din cinci pariuri
de cotă 2.00 – 2.40 mi-a ieșit unul singur. Astfel se poate face proﬁt chiar dacă ai mai puține pariuri
câștigătoare decât pierzătoare.
Pentru o aplicare corectă, trebuie să stabilești un buget clar din start și numărul de pași pe care vrei să
îi acoperi. Dacă, de exemplu, ai un buget de 1,000 RON și vrei ca acesta să acopere 5 pași, atunci
mizele pot ﬁ ceva de genul: 30 – 60 – 120 – 240 – 480 (total 930RON).

CONCLUZII:
•

Un pariu câștigător nu aduce un proﬁt foarte mare, raportat la banca pe care o utilizezi și la
riscul pe care trebuie să ți-l asumi de cele mai multe ori, dar, dacă reușești să câștigi constant la
primii 3 pași, poate ﬁ o strategie proﬁtabilă.

•

Trebuie să ai o bancă foarte consistentă, ai putea pierde tot ce ai câștigat într-un timp scurt,
pentru că miza urcă foarte repede, ﬁind nevoit să dublezi mereu banii.

•

Vei face proﬁt la ﬁecare pariu câștigător, indiferent de numărul de pariuri pierzătoare prinse
anterior, atât timp cât nu ajungi să pierzi întreaga bancă. De exemplu, la o strategie Martingale
pe 5 pași, o serie de 5 pariuri pierzătoare va duce la pierderea totală a banilor.

•

Nu porni de la ideea că nu ai cum să prinzi atât de multe pariuri pierzătoare la rând, deoarece
atunci când vei începe să te joci vei vedea că de fapt astfel de situații apar mult mai des decât ai
crede inițial. Trebuie să te gândești dacă atunci când ajungi la ultimul pas vei mai avea curajul de
a paria o sumă atât de mare, cu riscul de a pierde întreaga bancă de pariuri.

•

Casele de pariuri pot alege să te limiteze dacă utilizezi această strategie. Ai grijă ca miza
necesară următorului pariu să o poți juca și aceasta să nu depășească limita impusă de
operator, pentru că atunci ai o problemă mare. Încearcă să joci la mai multe case de pariuri
simultan, pentru a evita aceste limitări. Mai sus, în ghid, ai recomandările mele.

•

Strategia poate ﬁ eﬁcientă pe termen scurt, însă pe termen lung aproape orice parior se ”arde”
mai devreme sau mai târziu, și partea proastă e că sunt pariori care continuă să dubleze,
ajungând să piardă sume colosale. Așadar, atenție mare cu această strategie considerată în
mod eronat de foarte mulți jucători ca ﬁind sigură.

2.2 FIBONACCI
Ușurință de utilizare

8 / 10

Nivel risc

7 / 10

Buget necesar

5 / 10

Eficiență pe termen lung

7 / 10

Cunoștințe necesare

7 / 10

Notă totală

6.80

Cui se adresează? Pariorilor care au o bancă consistentă, care se bazează pe cote de peste 3, și care
prind rar serii lungi de pariuri pierzătoare. Cred că merge bine pentru cei care joacă pe surprize sau
joacă tipuri de pariuri mai riscante.
Strategia constă în creșterea constantă a mizei după un pariu pierzător conform șirului lui Fibonacci,
acolo unde următorul număr este egal cu suma precedentelor două. Atunci când nimerești un pariu
câștigător, ai două opțiuni: ori o iei de la capăt pariind din nou miza inițială, ori scazi miza cu o treaptă.
De regulă, alegerea se face în funcție de buget. Detalii mai jos.
Șirul lui Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 etc.
Nr. Pariu

Miză

Cotă

Stare pariu

1

1u

3.10

Pierzător

2

1u

3.70

Pierzător

3

2u

3.00

Pierzător

4

3u

3.50

Pierzător

5

5u

3.30

Câștigător

În exemplul de mai sus am investit 12u și am câștigat 16.50 (proﬁt de 4.50u), deși am prins doar un
pariu câștigător din 5. Spre deosebire de Martingale, Fibonacci se bazează pe cote mai mari, ce sunt
evident mai greu de prins, dar, pe de altă parte, creșterea mizelor nu este la fel de bruscă, ceea ce
înseamnă că un buget consistent permite să plasezi mult mai multe pariuri, iar astfel și riscurile să
falimentezi sunt mai reduse. Mulți pariori aleg să utilizeze Fibonacci la pariuri pe rezultate de egalitate,
dar este alegerea ta pentru ce fel de pariuri optezi, atât timp cât cotele sunt de peste 3. Poți merge pe
rezultate pauză ﬁnal, număr de goluri sau pe 1x2, la meciuri unde cotele pot reprezenta pariuri de
valoare. Depinde de sportul pe care îl urmărești și de competițiile pe care le cunoști.
O discuție interesantă o reprezintă miza plasată după ce prinzi un pariu câștigător. Unii pariori spun că
miza ar trebui luată de la capăt, în timp ce alții recomandă să scazi o singură treaptă. În cazul
exemplului de mai sus, pariorii din prima categorie ar pune următorul pariu pe 1 unitate, în timp ce cei

din a doua categorie l-ar pune pe 3 unități (echivalentul pasului 4, cu o treaptă mai jos decât pasul 5,
care a fost câștigător). Varianta 1 aduce pe termen lung câștiguri mai mici, dar implică riscuri reduse, în
timp ce varianta 2 aduce câștiguri mai consistente, dar mizele pot ajunge la un moment dat foarte
mari. Personal, recomand să optezi pentru prima variantă când ai un buget mai mic, iar pentru a doua
când bugetul este mai consistent.
Important este să ai din start un buget clar, să stabilești numărul maxim de pariuri pe care acesta le
poate suporta și să calculezi șirul de mize. De exemplu, dacă șirul ”1, 1, 2, 3, 5, 8, 13” este prea mic
pentru tine, îl poți înmulți cu 3 și obții ceva de genul: ”3, 3, 6, 9, 15, 24, 39”.

2.3 EASY MONEY
Ușurință de utilizare

9 / 10

Nivel risc

4 / 10

Buget necesar

9 / 10

Eficiență pe termen lung

8 / 10

Cunoștințe necesare

7 / 10

Notă totală

7.40

Cui se adresează? Pariorilor cu o bancă redusă, care se bazează în special pe cote foarte mici și care
sunt capabili să evite surprizele.
Easy Money este una din strategiile cele mai ușor de folosit. Ea implică parierea unei sume stabilite
inițial pe o cotă mică (de obicei de 1.05 - 1.20), iar câștigul total trebuie jucat în sistem all-in (însă nu
mereu, detalii mai jos). Hai să îți arăt un exemplu de ”Easy Money” pornind de la 10 RON.
Nr. Pariu

Miză

Cotă

Stare pariu

Sumă câștigată

1

10 RON

1.20

Câștigător

12RON

2

12 RON

1.10

Câștigător

13.2RON

3

13.2 RON

1.20

Câștigător

15.84RON

4

15.84 RON

1.16

Câștigător

18.37RON

5

18.37 RON

1.12

Câștigător

20.57RON

IMPORTANT! Nu se poate juca off-line, deoarece de multe ori se joacă pe cote cu câștiguri de până în
5% și astfel off-line ai merge în gaură din start, chiar dacă ai câștiga toate pariurile.
Strategia este foarte bună pentru cei cu un buget redus, pentru că poți porni de la o sumă mică și o poți
transforma în câteva zile sau săptămâni într-o sumă destul de mare, jucând doar cote mici. De
exemplu, dacă începi cu 10 RON și prinzi o serie de 20 pariuri câștigătoare la rând la cota medie de
1.15, ajungi să faci 164 RON. Sunt pariori care prind chiar și 30-40 pariuri corecte consecutiv, însă ia în
considerare că un singur pariu greșit duce la pierderea întregului câștig obținut anterior. Și poate ﬁ
foarte frustrant ca după ce ai prins 20 de pariuri corecte, totul să se ducă pe Apa Sâmbetei din cauza
unei singure ”gherle”.
Pentru ca această strategie să ﬁe eﬁcientă pentru tine, recomand în primul rând să nu ﬁi calic. Dacă ai
un buget mai mare, împarte-l în mai multe părți, și începe Easy Money cu o singură parte (de exemplu
un sfert din banca totală). Planiﬁcă un număr realist de pariuri, să zicem maxim 20-30. Am auzit de

pariori care își făceau planuri cu 90 de pariuri, ceea ce este exagerat de mult și aproape imposibil de
atins. Când ai atins suma stabilită, pune banii deoparte și începe de la capăt; poți începe acum cu o
miză mai mare, pentru că ai pus deja ceva deoparte. Sau dacă planiﬁci să mergi pe un număr mare de
pariuri, atunci ai putea ca după ﬁecare 10 pariuri câștigătoare să pui câte 25% din câștig deoparte,
pentru a nu rămâne cu mâna goală din cauza unei surprize. Dacă ai făcut 200 RON din 10 RON, nu
porni de la ideea că ”joc all-in, pentru că de fapt pierd doar 10 RON”. Ai investit timp și efort pentru a
face acei bani, îi ai în mână, deci această mentalitate este foarte greșită. Tu pierzi 200 RON, nu 10RON,
deci tratează situația ca atare.
Deși vei paria doar pe cote mici, nu alege meciuri la întâmplare. Analizează ﬁecare pont în parte și
pariază doar pe acele meciuri unde șansele ca o surpriză să aibă loc sunt destul de mici. Dacă, de
exemplu, o echipă a fost implicată în ultima vreme în rezultate surprinzătoare, atunci evit-o! De
asemenea, ai mare grijă la pariurile live, deoarece aici apar mult mai multe surprize și sunt mult mai
multe ponturi de cote mici care nu ies. Chiar și de 1.01 - 1.05! Easy Money este una dintre strategiile
mele preferate, dar trebuie utilizată cu mare grijă!
Ca și sfat, merge foarte bine la fotbal pe număr de goluri, în special pe live, unde aștept să crească cota
la peste 0,5 și pariez după primele minute, când deja văd și cum se mișcă echipele în teren. Pe
soccerkeep.com mă uit să văd cam în ce minute se dau procentual cele mai multe goluri, astfel știu
când pot să aștept să crească o cotă, pentru că aici, de la 1,10 la 1,15, este o diferență uriașă. NU JUCA
doar după cote, cum o fac mulți, vei pierde pe termen lung.
Și ncă ceva: eu am adaptat puțin strategia, astfel încât treptat micșorez miza, pentru ca după 10 pariuri
să îmi recuperez banca de la care am pornit, iar când ajung să pierd, am din nou bani pentru o nouă
serie. Câștigul se micșorează puțin, dar vei vedea, pe termen lung este important să ﬁi în joc, să nu ﬁi
falimentar.

2.4 ARBITRAGE
Ușurință de utilizare

4 / 10

Nivel risc

5 / 10

Buget necesar

3 / 10

Eficiență pe termen lung

5 / 10

Cunoștințe necesare

10 / 10

Notă totală

5.40

Cui se adresează? Pariorilor cu o bancă foarte consistentă, care au mult timp la dispoziție și care sunt
în căutarea unui câștig sigur, chiar dacă nu este foarte consistent.
Arbitrage este singura strategie de pariuri care garantează proﬁt 100% sigur în teorie, dar ea a început
să ﬁe extrem de greu de utilizat după introducerea licențierii obligatorii în România și implică riscuri
destul de mari. Strategia constă în găsirea acelor pariuri unde cotele diferă destul de mult de la agenție
la agenție, astfel încât, pariind pe toate rezultatele posibile ale unui pariu, obții proﬁt garantat, indiferent
de rezultatul ﬁnal al pariului. Astfel de pariuri poartă numele de “sure bets" sau pariuri sigure.
Hai să luăm ca exemplu un meci unde trei agenții diferite oferă următoarele cote:
Casă de pariuri

1

x

2

Unibet

2.35

4.00

2.70

Sportingbet

1.90

4.60

3.10

Netbet

2.20

3.60

3.15

Dacă pariezi la Unibet 443.1 RON pe o victorie a gazdelor, la Sportingbet 226.4 RON pe o remiză, și 330
RON la Netbet pe o victorie a oaspeților, vei obține indiferent de rezultatul ﬁnal un proﬁt 40 RON!
Sunt însă câteva probleme foarte importante care trebuie evidențiate:
•

Plasarea de sure bets este interzisă! Casele de pariuri online nu agreează această practică și vor
limita pariorii care fac arbitrage. Nu porni de la ideea că operatorii de pariuri nu au de unde să
știe ce faci pe alte site-uri, deoarece de fapt ei știu! Sau cel puțin își dau seama.

•

Este greu de găsit pariuri sigure, cel puțin manual. Există aplicații și site-uri care fac asta, dar ele
nu acoperă decât maxim o treime din agențiile licențiate la noi în țară.

•

Prea puține case de pariuri. Înainte de licențiere, era ușor de găsit sure bets, pentru că puteam
paria la zeci sau sute de operatori, dar acum posibilitățile sunt limitate.

•

Trebuie un buget enorm. Nu faptul că faci un proﬁt de 1-5% la un pariu este o problemă, ci faptul
că trebuie să ai sume consistente de bani pe măcar vreo 10 site-uri diferite.

•

Pot apărea situații neașteptate. Cotele pe un pariu se pot schimba înainte să apuci să îl pui, sau
poate o agenție nu îți permite să plasezi suma dorită din cauza unor limitări pentru un meci sau
pentru o ligă, nu neapărat limitare pe contul tău.

Părerea mea este să nu te complici, pentru că în momentul de față Arbitrage implică mai mult minusuri
decât plusuri. Cam toți pariori din România care fac asta sunt limitați rapid și caută să facă conturi pe
bunica, sora etc. Riști să rămâi cu conturile limitate/blocate și, în cazuri extreme, închise, iar banii vor ﬁ
virați la ONJN. Am prezentat totuși strategia pentru că ea este foarte cunoscută și mulți întreabă de ea.
Pentru mai multe detalii, consultă numeroasele articole de pe PariuriX.com.

2.5 D’ALEMBERT
Ușurință de utilizare

8 / 10

Nivel risc

7 / 10

Buget necesar

8 / 10

Eficiență pe termen lung

3 / 10

Cunoștințe necesare

7 / 10

Notă totală

6.60

Cui se adresează? Pariorilor care se bazează în special pe o cotă medie de 2, care nu vor să schimbe
mult mizele de la pariu la pariu și care știu că au rezultate destul de oscilante.
Strategia se bazează pe o progresie negativă: miza trebuie mărită după un pariu pierzător și trebuie
micșorată după un pariu câștigător. Jean le Rond D'Alembert, inventatorul strategiei, a pornit de la ideea
că, după un număr mai mare de încercări, două rezultate cu șanse egale de reușite vor ieși de un număr
aproximativ egal de ori. De aceea, după ce a ieșit un rezultat, scad șansele ca același rezultat să se
repete. De exemplu, dăm cu banul cap/pajură. Dacă prima dată pică pajură, conform D’Alembert, cresc
șansele ca a doua oară să pice cap. Fiecare parior are libertatea de a decide cu cât oscilează miza de la
pariu la pariu. Mai jos, poți vedea un exemplu pornind de la o miză inițială de 10u, și o schimbare de 1u
după ﬁecare pariu pierzător/câștigător.

Nr. Pariu

Miză

Cotă

Stare pariu

Proﬁt

1

10U

2.00

Pierzător

-10

2

11U

2.00

Pierzător

-11

3

12U

2.00

Câștigător

+12

4

11U

2.00

Pierzător

-11

5

12U

2.00

Câștigător

+12

6

11U

2.00

Câștigător

+11

Personal, nu sunt foarte impresionat de această strategie, pentru că nu sunt de acord cu ideea de bază
a inventatorului. Consider că un pariu nu poate ﬁ inﬂuențat de rezultatul pariurilor anterioare. Dacă ai
dat de patru ori pajură, la următorul pariu ai tot șanse de 50% cu 50% să nimerești pajură, deoarece nu
există un factor direct care în acel moment să schimbe aceste probabilități. Dar, dacă nu ești de acord
cu mine și consideri că strategia este bună, te invit să o încerci. Partea bună este că mizele nu
oscilează la fel de mult ca la Martingale sau Fibonacci, iar atunci și riscul de a pierde întreaga bancă
este destul de mic. Plus că strategia este ușor de folosit și nu ai nevoie neapărat de un buget foarte
consistent.
Cei care nu cred în această strategie au inventat Contra D’Alembert, o strategie opusă, bazată pe o
progresie pozitivă: după un pariu câștigător, miza trebuie mărită, iar după unul pierzător, ea trebuie
micșorată. Aceștia au pornit de la ideea că orice parior are mai devreme sau mai târziu serii de
rezultate identice, iar astfel pot scoate mai mult din seriile pozitive și pot minimiza pierderile cauzate de
seriile negative. Dar și aici rezultatele tale sunt inﬂuențate mult de momentele în care prinzi pariuri
câștigătoare și pierzătoare.

2.6 CRITERIUL LUI KELLY
Ușurință de utilizare

6 / 10

Nivel risc

9 / 10

Buget necesar

10 / 10

Eficiență pe termen lung

9 / 10

Cunoștințe necesare

6 / 10

Notă totală

8.00

Cui se adresează? Pariorilor cu ceva experiență, care au cunoștințe solide de statistică și probabilități
matematice, care sunt în căutarea mizei ideale pentru ﬁecare pariu în parte.
Rolul este acela de a calcula miza ideală (procentul din bancă) pentru ﬁecare pariu în parte, în funcție
de cotă și probabilitatea ca pariul să ﬁe câștigător, probabilitate ce trebuie decisă de către parior.
Criteriul lui Kelly are următoarea formulă:
Procent bancă mizat = (bp-q)/b , acolo unde:
•

b = cota decimală – 1

•

p = probabilitatea ca pariul să ﬁe câștigător

•

q = probabilitatea ca pariul să ﬁe pierzător

Exemplu: Ai găsit un pariu unde cota este de 2.00, iar tu consideri că șansele ca pariul să ﬁe câștigător
sunt de 55%. Atunci vei avea următoarele valori:
•

b= 1.00 (2.00 – 1.00)

•

p = 0.55 (55%)

•

q = 0.45 (1.00 – 0.55)

Înlocuind aceste valori în formula de mai sus, ajungem să avem: (bp-q) / b = (1 * 0.55 – 0.45) / 1 = 0.10.
Acel 0.10 reprezintă 10% din bancă. Deci dacă tu ai o bancă de 1,000 RON, miza pe acest pariu trebuie
să ﬁe de 100 RON.
Când vine vorba de stabilirea mizei pe ﬁecare pariu în parte, criteriul lui Kelly este fără îndoială una din
cele mai bune strategii și chiar poate aduce rezultate bune pe termen lung. Există o singură problemă,
faptul că tu ești cel care trebuie să stabilești probabilitatea de câștig a ﬁecărui pariu în parte. Dacă nu
calculezi corect aceste probabilități, atunci nici rezultatele nu vor ﬁ pe măsură. De aceea, această
strategie este recomandată în special pariorilor cu experiență, care au un model ceva mai complex de
analiză a ponturilor. Într-un fel, este de înțeles: cu cât o strategie este mai bună, cu atât trebuie să ai și
cunoștințe mai solide pentru a o implementa cu succes.
Dacă ești un începător în pariurile online, atunci recomand în primul rând să arunci un ochi peste acest
ghid, pentru că vei învăța să alegi cele mai bune ponturi. De asemenea, există un mod de a veriﬁca dacă
reușești să calculezi corect probabilitățile de câștig ale pariurilor pe care le joci sau dacă supraevaluezi/
subestimezi șansele reale. Este vorba de metoda de simulare Monte Carlo, care trebuie implementată
în Excel. Nu este ceva destinat începătorilor și, probabil, nu te vei descurca singur, dar, din fericire, am și
pentru asta un ghid care te va ajuta să te descurci fără prea mari probleme. Îl poți găsi aici: https://
pariurix.com/cum-sa-analizezi-rezultatele-pariurilor-tale-utilizand-metoda-de-simulare-monte-carlo.html

2.7 LABOUCHERE
Ușurință de utilizare

8 / 10

Nivel risc

7 / 10

Buget necesar

7 / 10

Eficiență pe termen lung

3 / 10

Cunoștințe necesare

7 / 10

Notă totală

6.40

Cui se adresează? Celor care sunt în căutarea unei strategii simple, care să îi ajute să decidă miza
următorului pariu, fără a trebui să urmeze prea multe reguli.
Este necesar să alegi un șir de numere aleatorii cuprinse între 1 și 9, care nu trebuie neapărat să ﬁe în
ordine. Miza primului pariu va ﬁ egală cu suma primului și ultimului număr din șir. Dacă pariul este
câștigător, elimini cele două numere din șir, iar miza următorului pariu va ﬁ egală cu suma primelor
două numere din noul șir. Dacă un pariu este pierzător, atunci suma mizată pe precedentul pariu va ﬁ
trecută în șir. Când reușim să ștergem toate numerele din șir, atunci considerăm că l-am încheiat și o
luăm de la capăt. Pare complicat? Nu este. Dacă nu ai folosit niciodată strategii sau sisteme, ai putea
întâmpina diﬁcultăți la început. Vei vedea că multe strategii aparent complicate în realitate sunt ușor de
calculat și implementat.
Cel mai bine este să vedem un exemplu pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba. Luăm ca
exemplu șirul: 1, 3, 6, 4, 7, 8.

Nr. Pariu

Miza pariu

Stare pariu

Noul șir de numere

1

9 (1 + 8)

Câștigător

3, 6, 4, 7

2

10 (3 + 7)

Pierzător

3, 6, 4, 7, 10

3

13 (3 + 10)

Pierzător

3, 6, 4, 7, 10, 13

4

16 (3 + 13)

Câștigător

6, 4, 7, 10

5

16 (6+ 10)

Câștigător

4, 7

7

11 (4+ 7)

Câștigător

șir încheiat

Mizele de mai sus sunt exprimate în unități, iar o unitate poate ﬁ egală cu cât vrei tu. Dacă o unitate
este egală cu 10 RON, atunci miza primului pariu din tabel este de 90 RON. Ideea de bază a acestei
strategii este acea că miza practic se va mări pe măsură ce prinzi pariuri pierzătoare și se va micșora
pe parcurs, după ce prinzi pariuri câștigătoare, deci vorbim despre o progresie negativă.
Personal, nu consider că această strategie este foarte eﬁcientă pe termen lung, mai ales că cifrele sunt
decise aleatoriu. Singurul ei avantaj este acela că ne ajută să decidem într-un mod simplu miza
următorului pariu, însă fără argumente logice, cum este la sistemul lui Kelly. În ﬁnal, depindem mult de
momentele în care prindem pariuri câștigătoare sau pierzătoare, totul ținând mai degrabă de noroc
decât de strategia în sine. Poate nu am stat eu să o analizez și să o testez suﬁcient de mult, dar vă
aștept pe forum, la discuții.
Există și strategia Reversed Labouchere, care este un sistem de progresie pozitiv. De data aceasta, vom
adăuga câștigurile noastre în șirul de numere și vom elimina mizele plasate din șir atunci când avem un
pariu pierzător. Deci este chiar invers ca la Labouchere. Dar nici aceasta nu este mai eﬁcientă pe
termen lung, părerea mea, poate la tine va funcționa mai bine.

2.8 SISTEMUL 1-3-2-6
Ușurință de utilizare

8 / 10

Nivel risc

7 / 10

Buget necesar

8 / 10

Eficiență pe termen lung

3 / 10

Cunoștințe necesare

6 / 10

Notă totală

6.20

Cui se adresează? Pariorilor cu un buget redus, care nu vor să își asume riscuri mari și care știu că pot
prinde des patru pariuri câștigătoare la rând de cote ~2.00 ﬁecare.
Este un sistem de progresie pozitiv, folosit în special la jocuri de cazino, precum ruletă sau blackjack,
dar care poate ﬁ utilizat și la pariuri sportive. Pariurile ar trebui plasate în special pe cote de aproximativ
2.00. Strategia are la bază obiectivul de a prinde patru pariuri câștigătoare consecutive, iar numele ei nu
este deloc întâmplător, pentru că mizele ce trebuiesc pariate sunt în ordine: 1, 3, 2, 6. Asta înseamnă că
primul pariu trebuie pus pe o unitate, iar dacă este câștigător, atunci următorul pariu este pus pe 3
unități, și tot așa. Dacă un pariu este pierzător, atunci sistemul trebuie luat de la capăt. Să luăm un
exemplu:
Nr. Pariu

Miza pariu

Cotă

Stare pariu

Proﬁt

1

1u

2.00

Câștigător

1u

2

3u

2.00

Câștigător

3u

3

2u

2.00

Pierzător

-2u

4

1u

2.00

Câștigător

1u

5

3u

2.00

Câștigător

3u

6

2u

2.00

Câștigător

2u

7

6u

2.00

Câștigător

6u

Există următoarele scenarii, luând în considerare o cotă ﬁxă de 2.00 și o probabilitate ideală de câștig
de 50%:
•

Pierzi primul pariu (50%) – ai pierdut 1u.

•

Câștigi primul pariu, dar îl pierzi pe al doilea (25%) - ai pierdut 2u.

•

Câștigi primele două pariuri, dar îl pierzi pe al treilea (12.5%) - ai făcut proﬁt de 2u.

•

Câștigi primele trei pariuri, dar îl pierzi pe al patrulea (6.25%) - dai pe 0.

•

Câștigi toate cele patru pariuri (6.25%) - faci proﬁt de 12u.

Dacă pui 10.000 de pariuri și procentele de mai sus se respectă ca la carte, atunci dai ﬁx pe 0, deci, pe
termen lung, strategia nu aduce niciun avantaj. Și asta fără a mai ține de cont de faptul că nu vei găsi
cote de 2.00 la o probabilitate de câștig de 50%, din cauza marjei de proﬁt oprite de agenție. Practic,
strategia este proﬁtabilă doar dacă prinzi multe serii de câte patru pariuri câștigătoare la rând, dar asta
ține mai degrabă de noroc. Nu consider această strategie ca ﬁind foarte eﬁcientă pe termen lung, dar
să zicem că te ajută să pariezi într-un mod controlat și o poți utiliza chiar dacă ai un buget redus, plus
că riscurile asumate nu sunt foarte mari.
Ar mai ﬁ ceva de spus la astfel de strategii: se pot adapta și astfel pot deveni proﬁtabile. Depinde de
stilul tău de joc și de modul în care gândești tot sistemul. Din ce am citit, pentru unii pariori s-a dovedit
a ﬁ chiar foarte eﬁcient.
2.9 SISTEMUL OUTSIDER
Ușurință de utilizare

7 / 10

Nivel risc

7 / 10

Buget necesar

7 / 10

Eficiență pe termen lung

8 / 10

Cunoștințe necesare

6 / 10

Notă totală

7.00

Cui se adresează? Pariorilor care obișnuiesc să parieze pe cote mari și care se descurcă bine cu
calculele matematice.
Trebuie stabilit din start un proﬁt pe care vrem să îl obținem din următorul pariu. În funcție de acest
proﬁt dorit și în funcție de cota pariului pe care îl jucăm, trebuie să calculăm miza.
În cazul în care pariul este pierzător, trebuie să ajustăm din nou calculele, astfel încât un pariu
câștigător să ne ajute să scoatem proﬁtul dorit, luând în considerare inclusiv banii pierduți pe pariurile
greșite. Să luăm un exemplu clar. Presupunem că la ﬁecare pariu câștigător dorim să obținem un proﬁt
de 10 RON:

•

Pas 1: Găsim un pariu de cotă 3.00. Pentru a obține un proﬁt de 10 RON, punem pariul pe 5
RON. Dacă acesta este câștigător, obținem proﬁtul dorit de 10 RON (5 * 3 – 5). Dar presupunem
că nu este câștigător și trecem la pasul 2.

•

Pas 2: Găsim un pariu de cotă 3.50. Vrem să obținem proﬁtul propus inițial de 10 RON, la care se
adaugă și cei 5 RON pierduți pe pariul precedent. Asta înseamnă că trebuie să obținem un proﬁt
total de 15 RON, deci punem pariul pe 6 RON (6 * 3.5 – 6 = 15). Dar presupunem că și acesta
este pierzător, așa că trecem la pasul 3.

•

Pas 3: Găsim un pariu de cotă 3.00. Vrem să obținem proﬁtul propus inițial de 10 RON, la care se
adaugă și cei 11 RON pierduți pe precedentele două pariuri. Asta înseamnă că punem pariul pe
10.50 RON. De data aceasta, el este câștigător, ceea ce înseamnă că luăm 31.50 RON, deci
recuperăm cei 21.5 RON mizați pe cele trei pariuri, plus facem proﬁtul propus inițial.

Strategia este un pic mai complicată decât Martingale, Fibonacci și altele prezentate mai sus, în special
dacă obișnuiești să te încurci când vine vorba de calcule matematice. Ea poate ﬁ în schimb destul de
utilă pentru cei care obișnuiesc să mizeze pe cote mai mari, iar mizele nu cresc foarte mult.
Totuși, dacă o folosești pe cote nu foarte mari (2.00 – 3.00) și prinzi o serie mai lungă de pariuri
pierzătoare, miza următorului pariu poate ajunge să ﬁe destul de consistentă. Iar dacă obișnuiești să
joci cote cu adevărat mari (să zicem peste 5.00), atunci, deși mizele nu cresc brusc, există riscul să
prinzi serii foarte lungi de pariuri pierzătoare, iar aceste creșteri de miză tot se vor simți.
Totuși, per total, strategia este mai bună decât altele prezentate mai sus și merită testată. Ea poate ﬁ
utilizată fără probleme și pe cote mai mici de 2.00, dar problema este că, după câteva pariuri
pierzătoare, mizele vor începe să crească într-un ritm amețitor, așa că ai grijă cum îți faci calculele. Este
important să înțelegi că și tipurile de pariuri și modul cum le alegi joacă un factor important.
2.10 SISTEMUL 4 FRANK BELANGER
Ușurință de utilizare

8 / 10

Nivel risc

6 / 10

Buget necesar

5 / 10

Eficiență pe termen lung

6 / 10

Cunoștințe necesare

8 / 10

Notă totală

6.20

Cui se adresează? Pariorilor care de obicei pariază pe cote mai mari de 1.93 și care nu obișnuiesc să
prindă serii foarte lungi de pariuri pierzătoare.
Frank Belanger a publicat în 2005 o carte ce conține 22 de sisteme de pariuri care au rolul de a ajuta
pariorii să scoată mai mult din pariurile lor.
Cel mai eﬁcient sistem dintre toate este cel care eventual avea să îi poartă și numele, deoarece acesta
promite proﬁt chiar și cu numai 36% de pariuri câștigătoare, cu cote de peste 1.93. Ideea de bază este
aceea că după un pariu pierzător miza trebuie crescută conform următorului șir: 1U, 2U, 3U, 5U, 8U,
14U, 23U şi 39U. În momentul în care se obține proﬁt, șirul trebuie luat de la capăt, pariind din nou o
miză de 1U. Dacă un pariu este câștigător, dar pariorul nu ajunge pe plus, atunci se continuă cu miza
anterioară pariului câștigător. Să luăm un exemplu, unde o unitate o considerăm a ﬁ 10 RON.
Nr. Pariu

Miza pariu

Cotă

Stare pariu

Proﬁt pariu

Proﬁt total

1

10 RON

2.00

Pierzător

-10RON

-10 RON

2

20 RON

2.20

Pierzător

-20RON

-30 RON

3

30 RON

1.95

Câștigător

+28.5RON

-1.5 RON

4

20 RON

2.00

Pierzător

-20RON

-21.5 RON

5

30 RON

2.50

Pierzător

-30RON

-51.5 RON

6

50 RON

2.50

Câștigător

+75.5RON

+24 RON

Iar acum, că am ajuns în sfârșit pe plus, reîncepem de la o miză de 10 RON. Este ca un fel de
Martingale, dar mizele nu cresc la fel de brusc. Chiar și așa, tot este necesară o bancă foarte
consistentă, iar proﬁtul obținut de pe urma unui pariu câștigător este destul de mic comparativ cu
banca deținută. Faptul că se promite proﬁt cu doar 36% de pariuri câștigătoare, nu mi se pare chiar
corect. Dacă am o bancă de 100u și prind întâi 16 pariuri câștigătoare la rând, apoi dau de opt pariuri
pierzătoare la rând, am rămas fără toți banii, deși am de două ori mai multe pariuri câștigătoare decât
pierzătoare. Ce-i drept, scenariul propus de mine este destul de improbabil, însă ideea este că
depindem mult și de alți factori.
Oricum, Frank Belanger, inventatorul strategiei, avea tendința de a cam exagera, ținând cont că în cartea
sa promitea câștiguri sigure, ceea ce clar nu este cazul, iar între timp a mai scris cărți cu nume
pompoase precum ”How To Easily Make $150,000” - tradus: “Cum să faci ușor 150.000 dolari”.
Strategia prezentată mai sus este o alternativă bună la Martingale, care ne permite să acoperim mai
mulți pași, deci riscul este un pic mai redus, astfel încât ai putea să o încerci.

Acestea au fost strategiile și sistemele cunoscute la nivel mondial de majoritatea pariorilor de succes.
Ține cont de ce îți spun, ﬁecare parior de succes din lume și-a adaptat propria strategie în timp, chiar
dacă la bază se pot regăsi gestiuni ale banilor care seamănă cu ce am prezentat până acum. În
experiența mea de peste 15 ani în domeniu, am testat multe dintre ele și le-am adaptat. Ați ﬁ surprinși să
vedeți că în realitate este nevoie de mai multe tipuri de pariuri, de mai multe strategii și de mai mulți
factori. Nu vreau să vă speriați, dar, dacă ar ﬁ ușor, toți am face bani nu-i așa? Trebuie să înțelegieți că în
spatele unui succes nu stau paginile de Facebook sau site-urile care vă promit ponturi câștigătoare.
Desigur, o comunitate precum PariuriX.com este esențială pentru succes, dar trebuie să știi cum să te
integrezi și să te implici pentru a beneﬁcia la maxim de ce are această comunitate de oferit.

3. Strategii de top propuse de utilizatorii PariuriX
Dacă mai sus am vorbit despre strategii cunoscute la nivel mondial, unele mai bune, iar altele mai puțin
bune, a venit momentul să vă prezint câteva din strategiile “inventate” chiar de utilizatorii PariuriX - de
peste 10 ani adunăm cei mai buni pariori din domeniu.
Pe forumul nostru de discuții, există o secțiune numită ”Strategii pariuri sportive”, unde oricine poate
posta propria strategie, iar alți utilizatori o testează, scriu recenzii și oferă feedback. Acest mod de
lucru este beneﬁc pentru toată lumea, pentru că unele sisteme și strategii au ajuns să ﬁe proﬁtabile.
Mai jos voi scoate în evidență doar strategiile cele mai populare, adică cele despre care s-a discutat cel
mai mult și care au avut cel mai mare succes. Dacă ai la rândul tău o strategie care funcționează bine

pentru tine, nu ezita să îi deschizi un subiect, pentru a vedea ce părere au despre ea ceilalți pariori. În
acest fel, îți va ﬁ mai simplu să o îmbunătățești și să obții rezultate mai bune.

3.1 MINUTUL URMĂTORULUI GOL (PETREMIHAI)
Ușurință de utilizare

8 / 10

Nivel risc

9 / 10

Buget necesar

6 / 10

Eficiență pe termen lung

9 / 10

Cunoștințe necesare

8 / 10

Notă totală

8.00

Cui se adresează? Celor cu mult timp liber, care pariază în special live, care au un buget consistent și
sunt interesați mai degrabă de un câștig sigur pe termen lung.
Strategia ”Minutul următorului gol”, cunoscută simplu și ca MUG, a fost publicată și adusă în atenția
pariorilor de către utilizatorul petremihai și a ajuns să ﬁe de departe cea mai de succes strategie de pe
site-ul nostru. Pe forum, sunt nu mai puțin de patru subiecte de discuții, ele strângând în total în jur de
un milion de vizualizări și 10.000 de mesaje. Sunt mulți utilizatori care au ajuns să parieze utilizând doar
această strategie. O parte dintre cei care o folosesc susțin că reușesc să câștige constant bani din
pariuri cu ajutorul ei.
Dar în ce constă strategia mai exact? Trebuie să alegi un meci unde te aștepți la goluri și să pariezi că în
următorul interval de timp se va marca. În cazul în care în acel interval nu se dă un gol, pariezi din nou
pe următorul interval, mărind miza în așa fel încât, indiferent de momentul în care se înscrie, să obții
același proﬁt. În momentul în care se marchează un gol, te bucuri de proﬁtul acumulat și renunți la
meciul respectiv (deși sunt partide unde este bine să faci și excepții, dar nu foarte des).
Această strategie se poate juca doar la casele de pariuri online. De fapt, nu este singura care poate ﬁ
proﬁtabilă doar dacă este jucată online, așa cum am menționat și la începutul acestui ghid, unde v-am
recomandat principalii operatori la care merită să jucați. Veți înțelege în cele ce urmează de ce nu poate
ﬁ jucată oriunde și oricum această strategie.
Să luăm ca exemplu un meci cu pariuri pe intervale de 10 minute, unde ai ca țintă generarea unui proﬁt
de 15 RON:
Miză totală

Miză interval

Cotă

Câștig

Proﬁt

Interval gol

Gol marcat

6RON

6RON

3.50

21RON

15RON

00:00 – 09:59

NU

14.4RON

8.4RON

3.50

29.4RON

15RON

10:00 – 19:59

NU

26.2RON

11.8RON

3.50

41.3RON

15.1RON

20:00 – 29:59

NU

42.7RON

16.5RON

3.50

57.8RON

15.1RON

30:00 – 39:59

NU

66.8RON

24.1RON

3.40

81.9RON

15.1RON

40:00 – 49:59

NU

100.00RON

33.2RON

3.40

112.9RON

12.9RON

50:00 – 59:59

DA

În momentul în care s-a marcat golul, ne oprim din pariat și trecem la alt meci. Strategia a fost gândită
inițial pentru intervale de 10 minute la Bet365, dar de când această agenție a ieșit de piața din România,
strategia MUG este un pic mai greu de utilizat (dar încă se poate). Poți pe intervale de 10 minute la
Betano (intră acum pe site-ul agenției), sau se poate utiliza o variantă adaptată pe intervale de 15

minute la Unibet (deschide un cont acum). De fapt primul interval de pariere este de o jumătate de oră
(00:00 – 29:59), iar următoarele două intervale de 15 minute (30:00 – 45:00 și 45:01 – 60:00). Dacă ai
pariat la Unibet și nu s-a marcat nici un gol până în minutul 60, atunci este recomandat să renunți la
acel meci și să accepți pierderile, și asta pentru că din acel moment singura variantă de pariere rămasă
este cea de peste 0,5 goluri până la ﬁnal, care nu prea se merită. Să luăm un exemplu cu pariuri pe
intervale de 15 minute:
Miză totală

Miză interval

Cotă

Câștig

Proﬁt

Interval gol

Gol marcat

2 RON

2 RON

1.75

3.50

1.50

00:00 – 29:59

NU

4.92 RON

2.92 RON

2.20

6.42

1.50

30:00 – 45:00

NU

10.50 RON

5.58 RON

2.15

12.00

1.50

45.01 – 59:59

DA

Indiferent că pariezi pe intervale de 10 sau 15 minute, strategia are câteva avantaje vizibile:
•

proﬁt relativ sigur ținând cont că ai nevoie de un singur gol marcat

•

control total asupra mizelor jucate spre deosebire de pariul ”over 0.5” unde pui toată suma o
singură dată, și apoi nu mai ai ce face.

•

pe termen lung, este foarte proﬁtabilă, dacă știi să alegi bine meciurile, știi când să renunți la un
meci și anticipezi când este bine să forțezi pariuri pe mai mult de un gol.

Există însă și dezavantaje sau riscuri:
•

consumă foarte mult timp.

•

rezultatele albe și golurile marcate după renunțarea la meci pot ﬁ destul de deranjante.

•

blocarea opțiunii exact când îți este lumea mai dragă.

•

scoaterea completă a opțiunii sau a meciului de la live.

•

alte situații neprevăzute (întrerupere curent sau conexiune la internet, căderea site-ului etc).

Ar ﬁ destul de multe de discutat pe baza acestei strategii, dar am decis aici să o prezint doar în mare, și
asta pentru că petremihai a creat un tutorial complet și actualizat, care este mult mai util decât ce aș
putea prezenta eu aici. Ce poate ﬁ mai clar decât un tutorial făcut de către cel care a venit cu strategia,
cel care o utilizează cel mai mult? Tutorialul poate ﬁ găsit la ACEST LINK, alături de tabele, exemple și
modele de analiză. Alte link-uri utile:
•

Strategia Minutul următorului gol cu intervale de 10 minute. Prezentare și întrebări

•

Strategia MUG - Minutul următorului gol cu intervale de 15 minute

•

Meciuri MUG - Propuneri și analize

•

Discuții Minutul Următorului Gol

3.2 STRATEGIA 5 DUBLE + 2 SOLIȘTI
Ușurință de utilizare

6 / 10

Nivel risc

9 / 10

Buget necesar

9 / 10

Eficiență pe termen lung

7 / 10

Cunoștințe necesare

6 / 10

Notă totală

7.40

Cui se adresează? În special celor care preferă să joace bilete cu mai multe meciuri, dar care nu aleg
partidele chiar la întâmplare.
Strategia a fost prezentată de anutzu10 în noiembrie 2015, iar în mai puțin de un an a strâns peste
100.000 de vizualizări și în jur de 1.500 de comentarii. Trebuie alese două baze (preferabil cote de ~2.00
la ﬁecare bază) și cinci meciuri la care să joci pronostic dublu. Cei mai mulți utilizatori ai comunității
PariuriX aleg să meargă pe victoria uneia dintre cele două echipe și pe pariul ”Ambele marchează”. Hai
să luăm un exemplu, ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba:
Soliști:
S.1) Sevilla vs Real Madrid - Real Madrid sa câștige @ 1.9 - baza (meci-ﬁx)
S.2) Barcelona vs Atletico Madrid - Barcelona sa câștige @ 2.0 - baza (meci-ﬁx)
Duble - Meci - Pronostic (1) // (2)
D.1) Inter vs Roma - 1 @ 2,2 // GG @ 1,9
D.2) Lyon vs PSG - 2 @ 2 // GG @ 2
D.3) Mainz vs Augsburg - 1 @ 2,3 // GG @ 1,80
D.4) CFR Cluj vs FC Petrolul - 2 @ 2,3 // GG @ 2,2
D.5) Man. Utd. vs Arsenal - 1 @ 2,15 // GG @ 2,1
La 5 duble există 32 de variante posibile, desfășurate după următoarea schemă:
V1: S.1 * S.2 * D.1 (1) * D.2 (1) * D.2 (1) * D.3 (1) * D.4 (1) * D.5 (1) = Cota ﬁnală (1.9 * 2 * 2.2 * 2 * 2,3 *
2,3 * 2,15) = 190
V2: S.1 * S.2 * D.1 (1) * D.2 (1) * D.2 (1) * D.3 (1) * D.4 (1) * D.5 (2) = Cota ﬁnală (1.9 * 2 * 2.2 * 2 * 2,3 *
2,3 * 2,1) = 185
………………
V32: S.1 * S.2 * D.1 (2) * D.2 (2) * D.2 (2) * D.3 (2) * D.4 (2) * D.5 (2) = Cota ﬁnală (1.9 * 2 * 1.9 * 2 * 1,8 *
2.2 * 2.1) = 120
Pentru a face ceva proﬁt, este necesar să iasă ambele baze, plus măcar două duble. Cu cât ies mai
multe variante, cu atât și câștigul este mai mare, dar ia în considerare faptul că, dacă te scoate una din
baze, atunci nu vei mai câștiga nimic, indiferent de câte variante ies. Poți juca strategia și fără baze, dar
atunci câștigurile vor ﬁ mult mai mici și trebuie să iasă mai multe duble pentru a se merita. Strategia
este destul de bună pentru cei cu un buget redus, care vor să câștige sume mari dintr-o singură lovitură,
și care caută o strategie pe termen scurt.

3.3 SCOR CORECT TENIS
Ușurință de utilizare

9 / 10

Nivel risc

6 / 10

Buget necesar

6 / 10

Eficiență pe termen lung

6 / 10

Cunoștințe necesare

10 / 10

Notă totală

7.40

Cui se adresează? Pariorilor care preferă în special pariurile pe ”sportul alb” și care se consideră destul
de norocoși, deoarece nu este nevoie de foarte multe cunoștințe sportive pentru o aplica.
Strategia a fost propusă de ntzul încă din 2012, iar de-a lungul timpului a strâns peste 3.200 de
comentarii și peste 180.000 de vizualizări. Pentru a accesa subiectul strategiei, este suﬁcient să dai
click pe acest link.
Se alege un meci live, care a început de aproximativ 5 game-uri. Te uiți la scorurile din acele game-uri,
iar dacă orice jucător care a servit nu a înregistrat un anumit scor (W-0, W-15, W-30, W-40), trebuie să
începi să joci progresiv pe acel scor.
Cota oferită este de regulă cuprinsă între 3.00 și 5.00, progresia nu va ﬁ una foarte bruscă, iar cu o
bancă decentă, poți susține fără probleme o serie de mai multe pariuri pierzătoare la rând.
Exemplu: Dacă în primele 5 game-uri nu a ieșit W-15, atunci vei paria în continuare doar pe acel rezultat
după cum urmează (luăm în considerare o cotă de 4.00 la ﬁecare pariu)

Game

Pariu

Miză

Cotă

Stare pariu

6

W - 15

1u

4.00

Pierzător

7

W - 15

1.5u

4.00

Pierzător

8

W - 15

2u

4.00

Pierzător

9

W - 15

2.5u

4.00

Pierzător

10

W - 15

3u

4.00

Pierzător

11

W - 15

4u

4.00

Câștigător

Conform tabelului de mai sus, la ﬁnal faci un proﬁt de 3u, chiar dacă ai avut un singur pariu câștigător
din șase. Mizele exacte pe care le joci le poți decide în funcție de cotele oferite și de situație. De
exemplu, ar trebui să ﬁi un pic mai precaut în ceea ce privește victoriile la zero. În momentul în care ai
un pariu câștigător, ar trebui să renunți la acel meci și să te reorientezi către o altă partidă.
Teoretic, orice scor ar trebui să iasă mai devreme sau mai târziu, iar strategia poate ﬁ destul de
proﬁtabilă, însă ai nevoie și de mult noroc. Pentru că, practic, depinzi strict de șansă; poți aplica
strategia chiar dacă nu te pricepi deloc la tenis, dar problema este că, dacă soarta nu este de partea ta,
iar un rezultat pur și simplu refuză să aibă loc, atunci vei pierde o sumă destul de importantă. Userul
ntzul susținea chiar în primul mesaj din topic că din câteva sute de meciuri jucate i s-a întâmplat de
doar vreo cinci ori ca scorul ales să nu iasă, dar probabil a avut și un pic de noroc.

3.4 ALTE STRATEGII
Pe forumul nostru de discuții, vei găsi și alte strategii ce merită încercate. Ți-am pregătit link-uri la
câteva dintre ele, iar pe o listă completă te invit să accesezi forumul nostru de discuții.
•

Strategie Lay Curse Cai

•

U 5.5 goluri Betfair

•

5 duble + 6 soliști

•

Strategie pe remize

•

Strategie 1-3, 2-3 goluri home / away

•

Tenis 40-40

•

Strategia pe numere loto ( Polonia Multi 1 20-80) ( 4 numere)

•

Strategie Betfair-Lay Draw & Back Correct Score

CASE DE PARIURI ONLINE RECOMANDATE DE MINE ȘI PARIURIX.COM

Deschide cont la NETBET

Deschide cont la BETFAIR

Deschide cont la SPORTINGBET

Deschide cont la BETANO

Deschide cont la UNIBET

Linkuri utile:
Pagina mea de Facebook
https://www.facebook.com/cadar.marius/
Toți operatorii licențiați de ONJN
https://pariurix.com/agentii
Ajutor pentru ﬁecare casă de pariuri în parte
https://pariurix.com/discutii/agentii-de-pariuri
Discuții despre legislație, taxe și impozite
https://pariurix.com/discutii/legislatia-privind-jocurile-de-noroc-si-pariurile-inclusiv-online-50572.html
Distribuie și ajută alți pariori! Mulțumesc!

Facebook

Google+

Descarcă Ghidul de pariuri online 2017

Twitter

Pinterest

Descarcă ghidul de analiză

