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Supranumit si sportul rege, fotbalul este unul dintre cele mai apreciate sporturi la momentul
actual. Fiind o adevarata industrie, fotbalul atrage an de an milioane de pariori dornici sa-si
incerce norocul si sa obtina castiguri financiare. Casele de pariuri acorda o atentie sporita
acestui sport, oferind o paleta foarte diversificata de optiuni, de la pariurile pe rezultatul final,
pana la numarul de goluri marcate, cartonase sau puncte de penalizare.

Fotbalul este, fara doar si poate, cel mai complex sport din perspectiva posibilitatilor de
pariere dar si a castigurilor insemnate, fiind mereu in topul preferintelor, caselor de pariuri. Sa
trecem, asadar, in revista cateva dintre principalele avantaje si dezavantaje ale pariurilor din
nisa fotbalului.

AVANTAJE

Informatii usor de accesat

Fiind cel mai popular sport la nivel mondial, fotbalul este un subiect intens dezbatut in presa
online si offline, mass-media, in grupul de prieteni, etc., ceea ce face ca informatiile din aceasta
nisa sa fie usor de gasit si accesat. Cu atat mai mult cu cat ne referim la campionatele mondiale
si meciurile de mare interes, datele despre joc, istoricul echipelor si alte informatii importante in
elaborarea strategiilor, sunt doar la un click distanta. Asadar, verifica aceste case de pariuri
online
, inspira-te din
pronosticurile
analizate
de specialisti si alege o miza cu reale sanse de castig.

Oferta de pariuri foarte variata
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In competitiile de top, precum Campionatul Mondial, Liga Campionilor,Campionatul European,
casele de pariuri pun la dispozitia pariorilor peste 100 de variante de pariere pre-meci. Pe langa
pariurile clasice a caror miza este castigarea meciului de o anumita echipa, numarul de goluri
etc., agentiile de pariuri ofera si optiuni mai neconventionale ce mizeaza, spre exemplu, pe un
anume jucator care va marca in primele 10 minute de meci.

Sport de echipa

Acesta este un avantaj semnificativ al fotbalului in detrimentul tenisului, spre exemplu. Chiar
daca un jucator este intr-o forma mai proasta, acest minus poate fi compensat printr-un efort
colectiv al echipei iar rezultatul sa fie conform cu pronosticurile initiale. In cazul sporturilor
individuale, indispozitia sportivului va conduce inevitabil la pierderea jocului.

DEZAVANTAJE

Numar redus de “value bets”

Aceste “pariuri de valoare” au o probabilitate reala de castig mai mare decat probabilitatea
reflectata de cota oferita de casa de pariuri, ceea ce asigura profituri substantiale. Datorita
popularitatii acestui sport, casele de pariuri analizeaza constant cotele oferite de catre
competitie, ceea ce reduce semnificativ sansele ca printre ele sa se strecoare un “value bet”.

Conditiile meteo influenteaza desfasurarea unui meci
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Daca la majoritatea sporturilor, conditiile meteo nu au un impact atat de mare asupra
performantei sportivilor, in cazul fotbalului acestea influenteaza radical modul in care va
decurge jocul. Gazonul ud si alunecos, vantul puternic, pot face ca jocul sa nu decurga asa cum
l-ai anticipat.

Arbitrajul impredictibil

In cazul fotbalului, arbitrii au un cuvant greu de spus. Acestia influenteaza semnificativ soarta
unui meci, fiind imposibil sa nu aiba o doza de subiectivitate in interpretarea evenimentelor
din timpul jocului. Situatii precum: anularea unui gol pe motiv de offside sau fault in atac,
acordarea eronata a unui penalty etc., impun decizii spontane din parte arbitrilor care pot sa
dea peste cap pronosticurile facute in avans.

Acestea sunt cateva dintre avantajele si dezavantajele pariurilor la fotbal de care e bine sa ti
cont inainte de a-ti gandi planul si strategia de actiune. De asemenea, alege sa fii cat mai
cerebral cand plasezi un pariu, detaseaza-te de preferintele tale personale si ia in calcul datele
reale. Cu siguranta pariurile pe meciurile de fotbal vor ramane in continuare in topul
preferintelor, insa poti incerca sa pariezi si pe alte sporturi, pentru a-ti extinde putin perceptia si,
de ce nu, pentru a-ti antrena gandirea strategica, diferita de la caz la caz.
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