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Warszawa, 29 kwietnia 2015 r.

Wybory prezydenckie 2015 – jak typują Polacy u bukmacherów

Gracze STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, obstawiają Bronisława
Komorowskiego jako faworyta do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Na wygraną
tego kandydata postawiło już 65,91% obstawiających. Klienci STS typują, że Bronisław
Komorowski zdobędzie więcej niż 43,5% w pierwszej turze, natomiast jego główny
przeciwnik Andrzej Duda nie przekroczy progu 34,5%. Patrząc na typy klientów STS, druga
tura wyborów jest nieunikniona (95% przyjętych kuponów na „TAK”). W punktach STS
przyjmowane są również zakłady na frekwencję w tegorocznych wyborach – 63%
obstawiających uważa, że będzie ona wyższa niż 49,5%.

Kto wygra wybory?
Zdecydowanym faworytem wśród grających, jest dotychczasowy prezydent Bronisław
Komorowski – na jego zwycięstwo postawiło już 65,91% klientów STS. Wygraną tego
kandydata typują również bukmacherzy – niski kurs – 1.10 – oznacza, że ma on duże szanse
na reelekcję. Główny kontrkandydat Bronisława Komorowskiego wydaje się mieć niewielkie
szanse na ostateczną wygraną – Andrzeja Dudę, jako nowego prezydenta obstawia 16,92%
typujących w punktach STS. Kurs na kandydata PiS wynosi 5.00, co oznacza, że również
zdaniem bukmacherów ma on mniejsze szanse na zwycięstwo. Stosunkowo duże, bo aż
7,84% poparcie zdobył wśród grających Janusz Korwin – Mikke. Jednakże wysoki kurs –
75.00 daje mu niewielkie szanse na ostateczną wygraną. Bardzo nisko typujący oceniają
szanse Magdaleny Ogórek – na zwycięstwo tej kandydatki stawia zaledwie 1,00%
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obstawiających. Graczy nie zachęca nawet prognozowana wysoka wygrana – kurs na w tym
przypadku wynosi 125, co oznacza, że gdyby jednak wyborcy zadecydowali, że prezydentem
zostanie kandydatka SLD, za każde postawione 100 złotych można wzbogacić się o 11 000

złotych.
Dane z dn. 29.04.2015

Wynik procentowy w I turze
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Obstawiający wybory w punktach STS typują, że Bronisław Komorowski zdobędzie więcej niż
43,5% w pierwszej turze. W ten sposób typuje 66,29% graczy. Innego zdania są jednak
bukmacherzy – kurs na wynik niższy niż 43,5% wynosi 1.90, a na wyższy – 1.70, co oznacza,
że jest większe prawdopodobieństwo, że podany próg procentowy nie zostanie
przekroczony. W punktach STS, przyjmowane są również zakłady, czy Andrzej Duda uzyska
powyżej 34,5% głosów. - wynik niższy niż podany typuje 92,59% graczy. Szansy na uzyskanie
więcej niż 7% głosów nie ma także, zdaniem 96,69% klientów STS, Magdalena Ogórek.
Podobnie typują również bukmacherzy - kurs na wynik poniżej 7% wynosi 1.30, natomiast na
wyższy niż podany to 2.90.

Kto lepszy w I turze?
W punktach STS, można również założyć się o to, kto uzyska wyższy wynik w pierwszej turze.
Najwięcej kuponów przyjęto na zakład „Kto lepszy? - Palikot – Kukiz” - 96% typujących jest
zdania, że ten pojedynek wygra Paweł Kukiz. Ciekawie zapowiada się starcie Magdaleny
Ogórek z Januszem Korwinem – Mikke. W tym przypadku typujący nie są już tak
jednomyślni, jednak większość (53% obstawiających), uważa, że lepszy wynik osiągnie Janusz
Korwin - Mikke. Ma on także większe szanse zdaniem bukmacherów. Kurs na tego kandydata
w wynosi 1.57, a na Magdalenę Ogórek – 2.10.

Czy będzie II tura?
Zarówno zdaniem bukmacherów, a także większości obstawiających w punktach STS, druga
tura wyborów jest nieunikniona. Kurs na „TAK” wynosi 1.12, a na „NIE” - 4.55, co oznacza,
że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do starcia pomiędzy dwoma
najlepszymi kandydatami. Podobnego zdania są także klienci STS – w zakładzie dotyczącym
drugiej tury wyborów na „TAK” postawiło już 95,18% typujących. Obstawiający drugą, dużo
bardziej ryzykowną opcję, mają jednak dużo więcej do zyskania – gdyby jednak druga tura się
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nie odbyła, przy obecnym kursie, za każde postawione 100 złotych mogą oni wzbogacić się o
400, 40 złotych.

Frekwencja przekroczy 50%?
Bukmacherzy STS, przygotowali również zakład dotyczący frekwencji w czasie wyborów
prezydenckich. Analitycy przewidują, że najprawdopodobniej będzie ona nieco wyższa niż
49,5%. Takiego zdania są również typujący w punktach STS. Na opcje „więcej niż 49,5%”
postawiło 63% graczy, natomiast 26% jest zdania, że frekwencja przekroczy próg 51,5%.
Jedynie 10% obstawia, że będzie ona wyższa niż 53,5%

Szczegółową ofertę z kursami na Wybory Prezydenckie 2015 znajdziecie Państwo
na www.sts.pl.
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