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Legia Warszawa odpadnie w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi
Mistrzów? Bukmacherzy już wiedzą
Już w tym tygodniu polskie zespoły rozpoczną walkę w europejskich pucharach. Legia Warszawa
powalczy o Ligę Mistrzów, a Śląsk Wrocław i Pogoń Szczecin o Ligę Konferencji. Ich szanse na sukces
i awans do rozgrywek przeanalizowali analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce.
Jako pierwsza rywalizację zacznie drużyna ze stolicy. W środę, 7 lipca, zagra mecz I rundy kwalifikacji
do Ligi Mistrzów z mistrzem Norwegii - FK Bodo/Glimt. Według ekspertów STS stołeczni piłkarze będą
musieli uznać wyższość Norwegów. Kurs na takie wydarzenie wynosi 2.30, co oznacza, że na każde
postawione 100 zł można wygrać 202,40 zł (po odliczeniu 12% podatku od gier). Entuzjaści, chcący
postawić na zwycięstwo Legii, mogą z kolei liczyć na 277,20 zł (kurs 3.15).
Następnego dnia, w środę 8 lipca, spotkanie I rundy eliminacji Ligi Konferencji rozegra Śląsk Wrocław.
Jego rywalem będzie estoński klub Paide Linnameeskond. W tym przypadku analitycy STS są
większymi optymistami. Według nich ze zwycięstwa będą cieszyć się Dolnoślązacy. Kurs na takie
rozstrzygnięcie to 1.51, dające wygraną 132,88. Pesymiści, wieszczący porażkę Śląska, mogą wygrać
435,60 zł za każde postawione 100 zł (kurs 4.95).
Dwa tygodnie później, 22 lipca, w szranki z chorwackim zespołem NK Osijek stanie Pogoń Szczecin.
Zdaniem ekspertów STS będzie to najbardziej wyrównany mecz wśród pojedynków z udziałem polskich
drużyn. W roli faworyta widzą oni jednak NK Osijek. Stawiając na nich, można wygrać 211,20 zł za
każde 100 zł (kurs 2.40). Na obstawieniu zwycięstwa polskiej ekipy można zyskać 255,20 zł (kurs 2.90).
Jeśli chodzi o finalny awans polskich zespołów do fazy grupowej, przewidywania nie napawają
optymizmem. Według STS żaden z polskich zespołów nie przebrnie eliminacji. Jeśli stanie się inaczej,
na postawieniu na takie wydarzenie będzie można sporo zarobić. Kurs na to, że Legia zakwalifikuje się
do fazy grupowej Ligi Mistrzów wynosi 8.61, co oznacza, że stawiając 100 zł, wygrać można 757,68 zł.
Za optymistyczne założenie, że Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław i Pogoń Szczecin zagrają w fazie
grupowej Ligi Konferencji, można wygrać kolejno: 577,28 zł, 1320 zł i 2200 zł.
Więcej informacji 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, 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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