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Cei mai mulți văd pariurile sportive ca pe un hobby, dar să nu ne păcălim,
toată lumea vrea să câștige, așa că, fie că vrei să te distrezi, fie că vrei să
faci un profit consistent, sunt câțiva pași pe care trebuie să îi respecți.

1. Ai nevoie de un cont separat, doar pentru pariuri

Să ai totul organizat nu este ceva ce trebuie aplicat doar în pariere, ci în general – însă
dezorganizarea sau lipsa structurării costă repede și costă scump. Așa că începe prin a avea
un cont bancar dedicat, un card special doar pentru asta.
Alimentează pentru minimum jumătate de sezon, deși cea mai bună opțiune ar fi pentru
tot anul și nu pentru 5-6 pariuri.
Ca să știi ce îți trebuie în cont ia ca referință un bilet de-al tău obișnuit și multiplică-l cu
o sută.
Dacă ești la început și nu ești foarte sigur cât ar trebui să pui pe un bilet, atunci încarcă
suma pe care ți-ai propus să o utilizezi pentru un sezon întreg și apoi fiecare bilet ar trebui să fie
1,2-3% din această sumă (încarci 2000 de lei, înseamnă că un singur pariu ar trebui să fie 20,
40 sau 60 de lei).

2. Deschide conturi la 5-6 case de pariuri online
Evident că poți începe cu un cont, dar dacă tot vrei să faci lucrurile bine de la început, ideal ar
fi să ai multiple conturi, pentru că deseori apar cote mai bune pe doar o ”piață” și trebuie să poți
profita.

Expertul de pariere Constantin Mazilescu expert de pariere, al cărui profil îl poți vedea aici,
explică: ”Toate casele de pariuri te întâmpină cu bonusuri oferă bonusuri de bun venit, cum o
poți să o afli și de pe mightytips .

3. Pariuri bine gândite
Pare simplu, dar mulți uită lucruri important e cum ar fi să îți alegi cu grijă anumite echipe sau
jucători pe care să pariezi sau să NU pariezi. Ai cei mai bogați sportivi ca exemplu, de ce nu
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ai fi printre cei care profită de munca lor pe teren.
1 sau 2 % din suma totală a contului e corect în cele mai multe situații, însă dacă
încrederea într-un anumit este afectată pozitiv sau negativ nu ezita să ajustezi la 3% sau, din
contră, la 0,5%.
Nu miza pe echipa favorită pentru că cel mai adesea vei acționa subiectiv.

4. Program de pariere bine organizat
Să pariezi la întâmplare, pe orice meci, e ceva ce vezi zilnic la ceilalți – în schimb tu aruncă o
privire peste programul meciurilor din săptămâna care urmează, bifează-le pe cele care ți par
atrăgătoare.

Renunță la orice pariu, dacă ai temeri sau măcar înjumătățește miza.

5. Nu ”spirala” – ai pierdut, mergi mai departe, nu dubla!
Orice pariu trebuie să fie bine pregătit – nici nu insist pe o evidență -, dar chiar și așa multe
dintre ele vor fi pierzătoare: nu încerca să recuperezi suma pierdută ”la nervi” cu un alt pariu, cu
o sumă mult mai mare. Pregătirea sigur va fi mai scurtă, daca nu inexistentă.

6. Uită de pariere când ai ”consumat” ceva
Una dintre cele mai evidente reguli care este cel mai des încălcată – nu paria dacă ai
consumat alcool.
Să bravezi la petrecere, arătându-le tu prietenilor cât de tare ești, e genul de metodă
rapidă să pierzi bani
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în jos

Ai o pasă proastă, fă o pauză de câteva zile și nu intra în acea spirală care duce doar

7. Studiază sisteme de pariere
Cine îți prezintă un sistem de pariere infailibil este un escroc – așa ceva nu există!

Dar sunt sisteme care te pot ajuta constant să fii în profit, atât timp cât ești disciplinat și le
utilizezi după un studiu atent.
Testează orice sistem pentru o perioadă de o săptămână sau mai mult, pariind bani
virtuali – abia apoi trage o concluzie
Nu uita să folosești website-urile care compară cotele, pentru a o alege pe cea mai
bună – nu degeaba ți-ai făcut conturi multiple, nu?
Sisteme de pariere: Fibonacci, Labouchere, Easy Money sau Criteriul lui Kelly,
D'Alembert, 4 Frank Belanger, Reverse Martingale, etc.

8. Evoluția cotelor oferă indicii clare
Nu contează mereu cine crezi tu că va câștiga, dacă apare o cotă care merită speculată
Un meci FCSB – Voluntari s-ar putea să îți ofere o cotă deosebit de mare pe victoria
oaspeților, chiar dacă tu crezi că FCSB va învinge. Dacă s-au plasat multe pariuri pe FCSB,
casele de pariuri încearcă să compenseze – dacă așa stau lucrurile, trebuie să îți iasă un astfel
de bet o dată din 6-7 încercări, pe cote de 8-9.
Când apar modificări bruște de cotă, de obicei casele au mirosit o informație și asta te
poate ajuta să iei o decizie – urmărește website-uri ca flashscore.ro, care îți oferă în
permanență evoluția cotelor.
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