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Warszawa, 10 czerwca 2014 roku

Tak typują kibice wyniki Mistrzostw Świata w Brazylii
Wśród kibiców tupujących Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii,
zdecydowana większość (34%) obstawia końcowy triumf gospodarzy. 29%
kibiców poprzez swoje zakłady zdecydowanie opowiedziało się za Neymarem
jako zawodnikiem, który będzie najlepszym strzelcem mistrzostw. Według
analityków STS faworytem do końcowego zwycięstwa jest również gospodarz
turnieju, a największe szanse na zdobycie korony króla strzelców ma Leo Messi.
Zwycięstwo w turnieju
Według grających w STS kibiców to Brazylia zdobędzie mistrzostwo. W tę drużynę
wierzy 34% grających. Równo rozłożyły się proporcje wśród obstawiających
zwycięstwa pozostałych faworytów turnieju. Na Hiszpanię oraz Niemcy postawiło
po 8% spośród grających, a Argentynę jako zwycięzcę turnieju widzi następne 7%.
Graczom, którzy postawią 100 złotych na gospodarzy czyli faworytów turnieju, STS
wypłaci 375 złotych w przypadku końcowego triumfu „canarinhos”. Dla tych, którzy
typują Argentynę do zwycięstwa i się nie pomylą, bukmacher przygotował 500
złotych w przypadku postawienia 100 złotych. Niżej stoją notowania Niemców oraz
obrońców tytułu Hiszpanów. W ich przypadku za każde postawione 100 złotych
można wygrać odpowiednio 650 złotych oraz 700 złotych. Najniższe kursy na
zwycięstwo w turnieju przyjmowane są na Honduras. Na uczestników zakładów
sportowych, którzy trafnie postawią 100 złotych na zwycięstwo tej drużyny będzie
czekała niemała fortuna, bo aż 250 000 złotych.
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Korona króla strzelców
Kibice wskazali Neymara jako tego, który sięgnie po tytuł najlepszego strzelca
turnieju. Brazylijczyk zebrał 29% głosów w postaci kuponów wśród wszystkich
typujących króla strzelców mistrzostw. Leo Messiego jako triumfatora tej
klasyfikacji typuje w swoich zakładach 17% kibiców. Na Cristiano Ronaldo postawiło
11% grających. Kibice uważają również Urugwajczyka Luisa Suareza oraz Belga
Romelu Lukaku za potencjalnych wygranych w końcowej klasyfikacji. Na obu
postawiło po 6% typujących.
STS jako faworyta do korony króla strzelców, w przeciwieństwie do obstawiających
kibiców, upatruje w Leo Messim. Argentyńczyk grający na kontynencie z którego
pochodzi, będzie miał duże wsparcie fanów ze swojego kraju. Jego drużyna jest
typowana do końcowego zwycięstwa, co uprawdopodobnia możliwość spędzenia
większej liczby minut na boisku, a w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo
strzelenia gola. To stawia go w dużo lepszej pozycji wyjściowej niż Cristiano
Ronaldo, którego drużyna narodowa nie znajduje się w gronie najczęściej
wymienianych do zdobycia mistrzostwa. Za każde 100 złotych postawione na
Argentyńczyka do wygrania jest 800 złotych. Za taką samą kwotę postawioną na
Portugalczyka, w przypadku jego zwycięstwa można otrzymać 1500 złotych. Dwóch
najlepszych piłkarzy ostatnich lat według FIFA, rozdziela faworyt gospodarzy do
korony króla strzelców – Neymar. Kwota jaką można otrzymać po postawieniu 100
złotych w przypadku jego zwycięstwa wynosi 1200 złotych.
Niekonwencjonalne zakłady
Poza standardowymi zakładami sportowymi na zbliżające się mistrzostwa, STS
przygotował kilka niekonwencjonalnych propozycji dla graczy. Z bukmacherem
można się także założyć np. o to czy padnie gol zza połowy boiska lub czy zawodnik
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z pola stanie podczas meczu na bramce. Do oferty zakładów weszły takie punkty
jak np. czy któryś z piłkarzy zostanie złapany na dopingu czy ktoś z kibiców
wbiegnie na boisko, a jeżeli tak, to czy będzie to naga kobieta czy może sławny z
takich akcji - Jimmy Jump. Za „uczestnictwo” znanego Katalończyka w
tegorocznym mundialu, STS wypłaci 1000 złotych w przypadku każdorazowo
postawionych 100 złotych. Tym, którzy dopatrzą się nagiej fanki piłki nożnej na
murawie któregoś z boisk w Brazylii podczas tegorocznych mistrzostw, STS wypłaci
1600 złotych za każde postawione wcześniej 100 złotych.
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