Warszawa, 24 lutego 2016 r.

Oscary 2016 – Mad Max: Na drodze gniewu i Zjawa największymi
faworytami bukmacherów

Analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, wskazują Mad Max: na drodze
gniewu oraz Zjawę jako głównych faworytów nadchodzących Oscarów. Film G. Millera
zdaniem bukmacherów ma największe szanse w sześciu kategoriach, a produkcja
wyreżyserowana przez A. G. Inarritu w czterech. Analitycy przewidują, że za najlepszą
aktorkę zostanie uznana B. Larson za rolę w Pokoju, a najlepszym aktorem Leonardo
DiCaprio za Zjawę, która jest też faworytem w kategorii najlepszy film.

Mad Max: na drodze gniewu czy Zjawa
Zdaniem analityków STS wygranymi oscarowej nocy będą filmy Mad Max: na drodze gniewu
oraz Zjawa. Film G. Millera według bukmacherów dostanie aż sześd statuetek za: scenografię,
montaż, montaż dźwięku, dźwięk, kostiumy i charakteryzację. To jednak Zjawa jest
faworytem w najważniejszych kategoriach: najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia, najlepszy
aktor pierwszoplanowy i przede wszystkim najlepszy film.

Najlepszy film
Analitycy przewidują, że Oscarem za najlepszy film zostanie nagrodzona Zjawa (kurs 1.55).
dla której największą konkurencję stanowi Spotlight (kurs 2.70). Najmniejsze szanse na
wygraną mają Most Szpiegów i Brooklyn. Kurs na te produkcje wynosi 150.00, czyli za każde
postawione 100 złotych można wygrad 13 200 złotych.

Najlepszy aktor i aktorka

Według bukmacherów „pewniakiem” do statuetki najlepszego aktora jest L. DiCaprio (kurs
1.02). Najmniejsze szanse w tej kategorii ma M. Damon za rolę M. Watneya w Marsjaninie
(kurs 70.00). W kategorii najlepsza aktorka również jest jedna faworytka – B. Larson za rolę w
Pokoju (kurs 1.05). Najwięcej można natomiast wygrad obstawiając w tej kategorii Ch.
Rampling (kurs 50.00), w razie wygranej - za każde postawione 100 zł na tę aktorkę - można
wzbogacid się o 4 400 złotych.

Złote Maliny
Oprócz Oscarów bukmacherzy przeprowadzili także analizę szans poszczególnych produkcji na
Złote Maliny. Najgorszym filmem zostaną najprawdopodobniej Piksele (kurs 1.70), ale duże
szanse ma również Pięddziesiąt twarzy Greya (kurs 2.30). Za rolę w tym drugim D. Johnson
również może liczyd na Złotą Malinę – przy kursie 1.85 można wygrad 162 złote groszy
stawiając 100 złotych. W kategorii najgorszy aktor bukmacherzy typują J. Deepa za rolę w
Bezwstydnym Moredacai.

W ofercie STS znajdują się zakłady na 24 kategorie oscarowe i 6 Złotych Malin. Szczegółową
ofertę z kursami Oscarów znajdziecie Paostwo na www.sts.pl.
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