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Oscary 2021 - bukmacherzy typują faworytów
Analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, wskazują, że Oscary w tym roku trafią do
Carey Mulligan - w kategorii najlepsza aktorka oraz Chadwicka Bosemana - w kategorii najlepszy
aktor. Wśród reżyserów faworytem do statuetki jest Chloe Zhao nominowana za film Nomadland.
Ten sam tytuł ma też zdaniem STS największą szansę na zwycięstwo w kategorii najlepszy film.
Z kolei klienci bukmachera mają inne zdanie.
Najlepszy film
Według analityków STS murowanym faworytem do zwycięstwa jest Nomadland z kursem 1.15.
Drugi w kolejce jest Proces Siódemki z Chicago (kurs 5.00), a podium zamyka Minari (kurs 15.00). Gracz,
który na wygraną któregoś z tych filmów postawi 100 zł, może wygrać odpowiednio: 101,20 zł, 440 zł
i 1 320 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Spośród nominowanych mniejsze szanse mają Obiecująca.
Młoda. Kobieta (kurs 18.00), następnie Mank (kurs 30.00) oraz Judas and the Black Messiah (kurs
35.00). Bukmacherzy najmniejsze szanse dają filmowi Ojciec (kurs 75.00) oraz Sound Of Metal (kurs
100.00) - obstawienie jednego z tych filmów za 100 zł w przypadku ich zwycięstwa będzie się wiązać
z wygraną kolejno 6 600 zł oraz 8 800 zł.
Najlepsza aktorka
Bukmacherzy STS typują, że faworytką do statuetki jest Carey Mulligan za rolę w Obiecująca. Młoda.
Kobieta – kurs 2.25. Po piętach depcze jej Viola Davis (Ma Rainey: Matka bluesa) z kursem 2.25.
Kolejna według analityków jest Frances McDormand (Nomadland) - kurs 4.50. Andra Day (The United
States vs. Billie Holiday) zajmuje czwartą lokatę – kurs 6.00, Stawkę zamyka Vanessa Kirby (Cząstki
kobiety) z kursem 15.00 Prawidłowe wskazanie tej aktorki jako zdobywczyni Oscara będzie oznaczać
wygraną w wysokości 1 320 zł w przypadku stawki wynoszącej 100 zł.
Najlepszy aktor
Zdaniem analityków STS Akademia przyzna Oscara pośmiertnie Chadwickowi Bosemanowi (Ma
Rainey: Matka bluesa). Kurs to jedynie 1.08. Następną lokatę zajmuje Anthony Hopkins (Ojciec) – kurs
5.00. Riz Ahmed występujący w The Sound of Metal jest na trzecim miejscu – kurs 15.00. Dwie ostatnie
pozycje z identycznym kursem 25.00 zajmują Steven Yeun (Minari) oraz Gary Oldman (Mank). Każdy,
kto trafnie postawi 100 złotych na tych aktorów, może wygrać 2 200 złotych.
Najlepszy reżyser
Murowaną kandydatką do statuetki - według ekspertów STS - jest Chloe Zhao (Nomadland). Kurs
wynosi zaledwie 1.05. Innym nominowym bukmacherzy nie dają większych szans. Kurs na to, że
statuetkę dostanie David Fincher (Mank) wynosi 10.00, Lee Isaac Chung (Minari) - 18.00, Emerald
Fennell (Obiecująca. Młoda. Kobieta) - 20.00, Thomas Vinterberg (Na rauszu) - 25.00. Po obstawieniu
100 zł na tych reżyserów można wygrać kolejno: 92,40 zł, 880 zł, 1584 zł, 1760 zł i 2200 zł.

Najlepsze zdjęcia
W tym roku wśród nominowanych w kategorii najlepsze zdjęcia znalazł się Polak Dariusz Wolski za
pracę przy filmie Nowiny ze świata. Bukmacherzy plasują go jednak w środku stawki walczących
o statuetkę. Kurs na jego zwycięstwo wynosi 15.00. To znaczy, że stawiając 100 zł na jego zwycięstwo,
można wygrać 1320 zł. Faworytem jest Nomadland z kursem 1.30, za nim Mank z kursem 3.50.
Najmniejsze szanse mają Judas and the Black Messiah - kurs 18.00 oraz Proces siódemki z Chicago kurs 20.00.
Typy klientów STS
W kategorii najlepszy film klienci STS typują zgodnie z przewidywaniami analityków - aż 87% z nich
postawiło na Nomadland i aż 96% na jego reżyserkę - Chloe Zhao - w kategorii najlepszy reżyser. Do
większych roszad dochodzi z kolei w kategorii najlepszy aktor i najlepsza aktorka. W tej pierwszej
kategorii najwięcej klientów (38%) STS stawia na Frances McDormand, druga w kolejności jest Viola
Davis (30%). Typowana do zwycięstwa przez bukmacherów Carey Mulligan dopiero zamyka podium stawia na nią tylko 14% graczy. W przypadku najlepszego aktora, znaczna większość klientów STS (aż
87%) uważa, że w tej kategorii kolejnego Oscara zgarnie Anthony Hopkins, a nie Chadwick Boseman,
jak twierdzą eksperci. Jeśli chodzi o najlepsze zdjęcia, blisko 40% z graczy stawia na Polaka Dariusza
Wolskiego i Nowiny ze świata.
W pozostałych kategoriach według STS statuetkę zdobędą:
- Najlepsza aktorka drugoplanowa - Yuh-Jung Youn (Minari) - kurs 1.25
- Najlepszy aktor drugoplanowy - Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) - kurs 1.05
- Najlepszy film międzynarodowy - Na rauszu (Dania) - kurs 1.10
- Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny - Czego nauczyła mnie ośmiornica - kurs 1.20
- Najlepszy pełnometrażowy film animowany - Co w duszy gra - kurs 1.02
- Najlepszy scenariusz oryginalny - Obiecująca. Młoda. Kobieta - kurs 1.25
- Najlepszy scenariusz adaptowany - Nomadland - kurs 1.25
- Najlepsza charakteryzacja - Ma Rainey: Matka bluesa - kurs 1.25
- Najlepsza muzyka - Co w duszy gra - kurs 1.10
- Najlepsza piosenka - Speak Now - Pewnej nocy w Miami… - kurs 1.65
- Najlepszy dźwięk - Sound of Metal - kurs 1.05
- Najlepsze efekty specjalne - Tenet - kurs 1.25
- Najlepsza scenografia - Mank - kurs 1.20
- Najlepsza kostiumy - Ma Rainey: Matka bluesa - kurs 1.20
- Najlepszy krótkometrażowy film aktorski - The Letter Room - kurs 1.60
- Najlepszy krótkometrażowy film animowany - Jakby coś, kocham was - kurs 1.30
- Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny - Piosenka dla Latashy - kurs 1.40

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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