Warszawa, 25 września 2016 r.

Znamy zwycięzcę III Mistrzostw Polski w zakładach bukmacherskich
na żywo
W minioną sobotę – 24 września – w Warszawie rozegrano trzecie Mistrzostwa
Polski w zakładach bukmacherskich na żywo. Pierwsze miejsce – zgarniając tym
samym główną nagrodę w wysokości 30.000 złotych – zajął Dawid Gołojuch. W
turnieju udział wzięło 30 najlepszych graczy z całej Polski, wyłonionych we
wcześniejszych eliminacjach. Zawodnicy w trakcie Mistrzostw obstawiali na
żywo wydarzenia sportowe za pośrednictwem strony www.sts.pl Organizatorem
zawodów jest największy legalny bukmacher w Polsce – STS. Turniej prowadził
Tomasz Smokowski.
Ranking 25 zakwalifikowanych zawodników powstał na podstawie osiąganych
wyników w obstawianiu na żywo. Dołączyło do nich pięciu najlepszych graczy z
zeszłego roku, w tym ubiegłoroczny mistrz Polski – Jarosław Kołodziej.
Bukmacherzy STS zadbali o specjalny panel zakładów, a zadaniem graczy było
maksymalne powiększenie puli przez trafne obstawianie realnych wydarzeń
sportowych na żywo.
Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego rynku. STS jest jedynym rodzimym
bukmacherem, który organizuje przedsięwzięcia typu Mistrzostw Polski w
obstawianiu na żywo. Systematycznie rozbudowujemy naszą ofertę, inwestujemy w
nowoczesne technologie i rozwiązania, które są innowacyjne w naszej branży.
Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji w Polsce i pełniejsze odpowiadanie
na potrzeby klientów – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Każdy gracz otrzymał 500 złotych, z których musiał zainwestować minimum 250
złotych. Jednocześnie warunkiem koniecznym do spełnienia było zawarcie w każdej
rundzie minimum 3 zakładów o kursie nie mniejszym niż 1.40.
I ETAP ROZGRYWKI
W pierwszym etapie rozgrywki liczył się zsumowany wynik wszystkich gracz z
danego stolika. Ta szóstka, która zdobyła najwięcej wygrywała tę fazę Mistrzostw.
Najlepszy okazał się stolik o numerze 4, zawodnicy zdobyli łącznie 3090 złotych.
Liderem był Paweł Kacprowicz, który posiadał na koncie 794 zł. Do drugiej fazy

przechodziło również po trzy osoby z pozostałych drużyn, które otrzymały najlepsze
wyniki.
II ETAP ROZGRYWKI
W drugiej fazie starło się 18 zawodników i każdy z nich przystąpił do niej ze stanem
konta, z którym zakończył pierwszą rundę. Tutaj już każdy grał wyłącznie na swój
wynik, do finału przeszła najlepsza szóstka, która po upływie regulaminowego
czasu, zgromadziła na swoich kontach największą sumę pieniędzy. Do finałowej
szóstki zakwalifikowali się:
1. Dominik Hordyjewicz – 833 zł
2. Dawid Gołojuch – 800 zł
3. Piotr Kraszewski – 644 zł
4. Stanisław Grabowski – 606 zł
5. Mateusz Gryglik – 549 zł
6. Paweł Kacprowicz – 540 zł
FINAŁ TURNIEJU
Po wyczerpującej walce tytuł III Mistrza Polski w obstawianiu na żywo trafił do
Dawida Gołojucha. Po finałowej rundzie – trwającej 90 minut – na jego koncie
znalazło się 1401 złotych – tak jak każdy zawodnik startował z kwotą 500 zł.
Udział w zawodach takich jak Mistrzostwa Polski wymaga przemyślanej strategii na
każdym etapie rozgrywki. Turniej jest tak skonstruowany, by zawodnik musiał
wykazać się sprytem i doskonałą wiedzą o sporcie. Na pierwszym etapie duże
znaczenie ma nie tylko wynik indywidualny, ale całej drużyny. W kolejnych rundach
każdy musi już jednak dbać o zdobycie jak najlepszej pozycji względem
pozostałych graczy. Tegoroczni finaliści okazali się doskonałymi zawodnikami i
strategami – podsumowuje Mateusz Juroszek.
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