Warszawa, 22 lipca 2020 r.

Cracovia – Lechia Gdańsk. Kto zwycięży w Pucharze Tysiąca Drużyn?
W niedzielę zostały rozegrane ostatnie mecze PKO Ekstraklasy 2019/20. Sezon zakończy nietypowo
mecz o Puchar Polski między Cracovią oraz Lechią Gdańsk. Finał odbędzie się w piątek 24 lipca o
godz. 20:00. Kto zostanie zwycięzcą tego wyjątkowego spotkania?
Analitycy STS upatrują zwycięzców w drużynie Cracovii. Za każde 100 zł postawione na zwycięstwo
zespołu Michała Probierza, w przypadku zwycięstwa Pasów gracz może liczyć na wygraną w wysokości
220 zł (kurs 2.50). Jeśli spotkanie zakończy się w regulaminowym czasie remisem za każde 100 złotych
postawione na taki rezultat gracz otrzyma 286 zł (kurs 3.25). Zwycięstwo Lechii Gdańsk przy
stuzłotowym zakładzie pozwoli cieszyć się z wygranej w wysokości 255,20 zł (kurs 2.90)
Patrząc na poprzednie mecze obu drużyn, faworytem nie tylko wśród bukmacherów wydają się Pasy.
Zespół Probierza okazywał się lepszy od Lechii Gdańsk w pięciu ostatnich spotkaniach. W minionym
sezonie PKO Ekstraklasy najpierw wygrał u siebie 1:0. W czerwcu zwyciężył w Gdańsku 3:1, a już w
lipcu w grupie mistrzowskiej 3:0. To jednak Lechia zakończyła sezon w lidze na wyższym miejscu. Dzięki
zwycięstwie nad Śląskiem w ostatniej kolejce gdańszczanie uplasowali się na czwartej pozycji, a
Cracovia na siódmej.
Co ciekawe, dla Cracovii będzie to dopiero pierwszy występ w finale Pucharu Polski w 114-letniej
historii istnienia klubu. Pasy dotychczas pięciokrotnie zostawały za to mistrzem kraju. Dla obrońców
tytułu zdobywców pucharu polski będzie to natomiast 3 finał w historii. Przed rokiem zespół Piotra
Stokowca w meczu o trofeum wygrał z Jagiellonią Białystok 1:0, powtarzając sukces klubu z 1983 roku.
***
STS jest największą firmą bukmacherską w Pols ce, która działa również na skalę międzynarodową.
Spółka prowadzi działalność na rynkach europejskich, usługi są dostępne w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Islandii, Luksemburgu, Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Słowacji, Malcie
i Łotwie. 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 Pol ski w
piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha
Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek oraz PGE Kielce, a także Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS
angażuje się także we wsparcie 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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