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Warszawa, 9 kwietnia 2014 roku

Zwycięstwo w Eurowizji nie dla Polski
- przewidywania bukmacherów STS
Firma STS, legalny polski bukmacher, przeanalizowała szanse wykonawców w
zbliżającym się 59. Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbędzie się w Kopenhadze.
Według działu analiz STS największe szanse na zwycięstwo mają reprezentanci Armenii
- Aram MP3 z utworem „Not Alone”. Szanse polskich artystów na zajęcie pierwszego
miejsca zostały ocenione bardzo nisko. Za 100 złotych postawionych na utwór
Donatana i Cleo – „My Słowianie”, w przypadku jego zwycięstwa, można wygrać 6 000
złotych.

STS działa nie tylko w obszarze sportu, ale także ma swojej ofercie zakłady na
najważniejsze

wydarzenia

polityczne,

społeczne

oraz

kulturalne.

Wyspecjalizowany dział analiz firmy regularnie zbiera oraz weryfikuje bieżące
informacje na ich temat, by potem przygotować kursy dla graczy. W tym roku
jednym z takich wydarzeń jest 59. Konkurs Piosenki Eurowizji, na którym Polska
wystąpi po dwuletniej przerwie – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Armenia faworytem bukmacherów
Bukmacherzy największe szanse na wygraną przyznają Aram MP3 z Armenii z
piosenką „Not Alone”, za każde 100 złotych można wygrać 185 złotych (kurs 1.85).
Wśród faworytów znalazły się także Szwecja, do wygrania 500 złotych za każde
postawione 100 złotych (kurs 5), Norwegia (kurs 10), Dania (kurs 12) oraz Węgry i
Azerbejdżan (kurs 15). Najmniejsze prawdopodobieństwo zwycięstwa specjaliści z
STS dają Białorusi, Islandii, Litwie, Macedonii, Portugalii, San Marino, Szwajcarii
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oraz Łotwie. W przypadku zwycięstwa, któregoś z krajów zamykających listę
uczestników, za każde postawione 100 złotych można uzyskać aż 15 000 złotych.
Analitycy STS zestawili również w pary wybrane propozycje, przewidując, która z
nich zajmie wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji konkursu. Tutaj także
faworytem jest Armenia, która na tle najgroźniejszych konkurentów ma bardzo
dobre notowania. Zespół Aram MP3 w ocenie bukmachera powinien wyprzedzić
Sannę Nielsen ze Szwecji (jeśli tak się stanie, za każde postawione 100 złotych
można wygrać 130 złotych, a w przypadku wygranej reprezentantki Szwecji 295
złotych), Norwegię (odpowiednio 115 i 415 złotych do wygrania za postawione 100
złotych) oraz Danię (odpowiednio 110 i 500 złotych do wygrania za postawione 100
złotych). W innych ciekawych parach, Ukraina jest faworytem pojedynku z Rosją,
Włochy z Hiszpanią, a Francja powinna wyprzedzić Holandię.
Donatan i Cleo bez szans na zwycięstwo
Reprezentanci Polski w ocenie bukmacherów mają minimalne szanse na
zwycięstwo, za każde postawione 100 złotych można wygrać 6000 złotych (kurs 60).
Wykonawców piosenki „My Słowianie” wyprzedzają w zestawieniu szans m.in.
Azerbejdżan (kurs 15), Rumunia (kurs 20) i Austria (kurs 55). Podobnie sytuacja
wygląda w porównaniu szans na zajęcie wyższego miejsca w klasyfikacji końcowej.
W bezpośrednim pojedynku Donatan i Cleo zostaną najprawdopodobniej
wyprzedzeni przez wykonawców z Ukrainy, Rosji i Niemiec.
59. Konkurs Piosenki Eurowizji
W tym roku w Eurowizji bierze udział łącznie trzydziestu siedmiu wykonawców, z
których sześciu ma już zagwarantowany udział w finale konkursu. Swoje miejsce
mają już tam zapewnione gospodarz – Dania, która jest zwycięzcą z roku ubiegłego
oraz Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania, które należą do grona
największych płatników Europejskiej Unii Nadawców. Pozostałych trzydziestu jeden
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uczestników rozlosowano na dwa półfinały, w których powalczą o udział w finale.
Nasz kraj trafił do drugiego półfinału, który odbędzie się 8 maja (czwartek). Z
grona piętnastu propozycji dziesięć awansuje do finału, który odbędzie się dwa dni
później – 10 maja.
Pełna oferta na www.sts.pl
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