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Oscary 2021. Czy Polak zdobędzie nagrodę? Bukmacherzy oceniają
Oscary 2021 coraz bliżej. 15 marca Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do
tegorocznych nagród, wśród których nie zabrakło polskich akcentów. O statuetkę powalczy Dariusz
Wolski nominowany za zdjęcia do filmu “Nowiny ze świata” z Tomem Hanksem w roli głównej.
Analitycy STS oceniają, czy Polak ma szansę na nagrodę oraz kto ich zdaniem zatriumfuje
w najważniejszych kategoriach.
Najmocniejszy polski akcent
Najczęściej zadawanym pytaniem przez polskie media po ogłoszeniu nominacji jest to, czy statuetkę
w kategorii “Najlepsze zdjęcia” dostanie Polak Dariusz Wolski za pracę przy filmie “Nowiny ze świata”.
Zdaniem analityków STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, Polak zamyka podium
kandydatów do zwycięstwa w tej kategorii. Kurs na takie wydarzenie wynosi 3.50, co oznacza, że za
każde postawione 100 zł można wygrać 308 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Według STS większe
szanse na wygraną od Polaka mają Joshua James Richards za zdjęcia do “Nomadland” (kurs 1.75) oraz
Erik Messerschmidt za zdjęcia do “Mank” (kurs 2.25).
Najlepszy film
Zdaniem analityków STS zdecydowanie największe szanse na statuetkę w najważniejszej kategorii,
czyli “Najlepszy film”, ma “Nomadland”. Obraz w reżyserii Chloé Zhao już teraz może pochwalić się
licznymi nagrodami, w tym Złotym Globem w kategorii “Najlepszy dramat” oraz “Najlepszy reżyser”.
Kurs na zwycięstwo “Nomadland” wynosi 1.45. Drugi w kolejce do zwycięstwa jest “Proces Siódemki z
Chicago” z kursem 3.50.
Najlepsze aktorki
Gdyby werdykt zależał od specjalistów STS, laureatką w kategorii “Najlepsza aktorka” zostałaby Carey
Mulligan za rolę w “Obiecująca. Młoda. Kobieta” (kurs 1.50). Druga w kolejce do zwycięstwa jest
Frances McDormand za występ w “Nomadland” (kurs 2.50). Natomiast największe szanse w kategorii
“Najlepsza aktorka drugoplanowa” zdaniem analityków mają: Maria Bakalova za rolę w “Kolejny film
o Boracie” (kurs 2.00), Yuh-Jung Youn z “Minari” (kurs 2.50) oraz Olivia Colman za rolę w filmie “Ojciec”
(kurs 3.00).
Najlepsi aktorzy
W kategorii “Najlepszy aktor” nagroda z dużym prawdopodobieństwem zostanie przyznana zmarłemu
w sierpniu 2020 roku Chadwickowi Bosemanowi za rolę w “Ma Rainey: Matka bluesa”. Aktor w tym
roku został już pośmiertnie uhonorowany Złotym Globem. Kurs na jego zwycięstwo wynosi 1.05.
Faworytem do nagrody za rolę drugoplanową zdaniem STS jest Daniel Kaluuya za rolę w “Judas and
the Black Messiah”. Według bukmachera największe szanse mają jeszcze Leslie Odom Jr. - występ w
“Pewnej nocy w Miami…” - oraz Sacha Baron Cohen - rola w “Procesie Siódemki z Chicago”. W obu
przypadkach kursy wynoszą 5.00.

Najlepszy reżyser i scenariusz
W opinii specjalistów STS największe szanse na triumf w kategorii “Najlepszy reżyser” ma Chloe Zhao
za “Nomadland” (kurs 1.15), najmniejsze zaś Emerald Fennell - produkcja “Obiecująca. Młoda.
Kobieta” (kurs 20.00). Według STS laureatem w kategorii “Najlepszy scenariusz oryginalny” Akademia
ogłosi autora scenariusza “Procesu Siódemki z Chicago” (kurs 1.70) lub “Obiecującej. Młodej. Kobiety”
(kurs 2.30). Z kolei w przypadku najlepszego scenariusza adaptowanego zwyciężyć ma autor tekstu
do “Nomadland” (kurs 1.30) lub “Pewnej nocy w Miami…” (kurs 5.00).
Gala wręczenia nagród odbędzie się 25 kwietnia (26.04 w nocy czasu polskiego) tradycyjnie w Dolby
Theatre w Los Angeles.
Szczegółowe przewidywania analityków można znaleźć na stronie sts.pl
***
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka
prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie ma
swoją licencję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony
internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały
czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie
esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni
w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na
rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń
sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń
mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki
nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem
na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się
w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500
osób.
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