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Warszawa, 22 stycznia 2014 roku

Polskie szanse medalowe na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi
według bukmacherów
W podanym we wtorek składzie reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Soczi
znalazło się 56 sportowców. Szef misji olimpijskiej, Apoloniusz Tajner, widzi aż 12
szans medalowych. Analitycy firmy STS szczegółowo przeanalizowali szanse polskich
sportowców. Według bukmachera Polscy zdobędą trzy lub cztery medale, w tym jeden
złoty. Istnieje także duże prawdopodobieństwo, że Justyna Kowalczyk zostanie
multimedalistką.
Klasyfikacja medalowa
Analitycy STS w przeciwieństwie do Apoloniusza Tajnera są realistami w przewidywaniu
polskich szans medalowych. Oceniają, że reprezentacja wróci do kraju z trzema lub
czterema medalami. Za każde 100 złotych postawione na zdobycie trzech medali i mniej,
a także czterech medali i więcej, można wygrać po 180 złotych (kurs 1.80). Jednocześnie
za obstawienie, że Polacy staną na podium trzy razy lub więcej do wygrania jest 140
złotych (kurs 1.40), a jeśli uplasują się w pierwszej trójce cztery razy lub mniej – 150
złotych (kurs 1.50). Gdyby Apoloniusz Tajner ostrożnie wytypował w STS za 100 złotych, że
Polacy zdobędą 7 medali lub więcej, mógłby wygrać 625 złotych.
Jedocześnie w ocenie bukmacherów STS mamy realną szansę na jeden złoty medal. Za 100
złotych postawione, że reprezentacja wróci do kraju z przynajmniej jednym krążkiem z
najcenniejszego kruszcu można wygrać 140 złotych (kurs 1.40). W przypadku przynajmniej
dwóch złotych medali szanse wyraźnie spadają i do wygrania jest 205 złotych (kurs 2.05).
W generalnej klasyfikacji medalowej zdecydowanym faworytem jest reprezentacja
Norwegii. Za każde 100 złotych postawione na Skandynawów można wygrać 225 złotych
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(kurs 2.25). Jedynym krajem, który może im zagrozić w walce o zwycięstwo jest USA (kurs
3.75). O trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej powinny powalczyć reprezentacje:
Niemiec (kurs 5.00), Kanady (kurs 6.00) oraz Rosji (kurs 6.75).
Multimedaliści w kadrze
Ze startami Justyny Kowalczyk w Soczi wiążemy największe nadzieje. Gwiazda polskich
biegów narciarskich jest murowaną faworytką do zdobycia przynajmniej jednego medalu –
STS za każde 100 złotych wypłaci jedynie 105 złotoch (kurs 1.05). Polka ma także duże
szanse na zdobycie dwóch medali, jeżeli jej się to uda do wygrania w STS jest 185 złotych
za 100 złotych (kurs 1.85), w przeciwnym przypadku 170 złotych (kurs 1.70). Dużo mniejsze
szanse na dwa medale ma Kamil Stoch. Analitycy STS przygotowali na taką możliwość kurs
3.20, czyli do wygrania jest 320 złotych za każde postawione 100 złotych. Za to bardzo
realne jest zdobycie jednego medalu przez polskiego skoczka, można wygrać 180 złotych
za postawione 100 złotych (kurs 1.80).
Polskie nadzieje
Z pozostałych polskich sportowców STS największe szanse na medal przyznaje:
- drużynie łyżwiarek szybkich, kurs 1.80
- drużynie łyżwiarzy szybkich, kurs 2.25
- drużynie skoczków, kurs 2.50
Nadzieje będziemy także wiązać ze startami:
- Zbigniewa Bródki (łyżwiarstwo szybkie), kurs 3.75
- Krystyny Pałki (biathlon), kurs 5.00
Polacy, którzy w ocenie bukmachera przy dobrej dyspozycji dnia i odrobinie szczęścia
mogą włączyć się do walki od medale to także:
- Karolina Riemen-Żerebecka (ski cross), kurs 6.00
- Weronika Nowakowska-Ziemniak (biathlon), kurs 6.00
- sztafeta biathlonistek, kurs 6.25
- Katarzyna Bachleda-Curuś (łyżwiarstwo szybkie), kurs 6.75
- Konrad Niedźwiedzki (łyżwiarstwo szybkie), kurs 6.75
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Analitycy STS mniejsze szanse widzą w startach:
- Moniki Hojnisz (biathlon), kurs 7.50
- Luizy Złotkwoskiej (łyżwiarstwo szybkie), kurs 7.50
- Jana Ziobro (skoki narciarskie), kurs 8.00
- Piotra Żyły (skoki narciarskie), kurs 10.00
- Macieja Kota (skoki narciarskie), kurs 12.00
Pełna oferta na www.sts.pl
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