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W co grać, aby jak najmniej przegrać?
Próba klasyfikacji systemów gry
w zakładach bukmacherskich
Streszczenie: W opracowaniu próbowano udowodnić, że jakakolwiek strategia gry w zakładach bukmacherskich jest nieopłacalna dla graczy, a zyski z tej rozrywki czerpią jedynie
firmy organizujące te zakłady. Dla realizacji postawionego zadania wykorzystano informacje
o kursach meczów piłkarskich z 6 ostatnich lat w wybranych krajach europejskich. W badaniu
posłużono się m.in. analizą korelacji i analizą skupień oraz regresją logistyczną. W toku przeprowadzonych analiz okazało się, że jedynie tzw. progresja z nieograniczoną, maksymalną
stawką zakładu jest w stanie przynieść dodatnią stopę zwrotu z gry, ale wymaga ona zaangażowania bardzo dużego kapitału (niekiedy rzędu kilku milionów złotych).
Słowa kluczowe: sportowe zakłady bukmacherskie, analiza skupień, regresja logistyczna.

1. Wstęp
Zakłady bukmacherskie oparte na typowaniu wyników sportowych zyskują w ostatnim czasie coraz większą popularność w pewnych kręgach społeczeństwa. Wpływ
na to miało wiele elementów: upowszechnienie Internetu, bogata oferta, a przede
wszystkim chęć szybkiego i łatwego bogacenia się przez graczy. Działa tu bowiem
pewna iluzja polegająca na zbytniej pewności swojej wiedzy na ten temat i wierze
w przewidywalność tych zdarzeń [Dzik 2004, s. 578]. Choć w przypadku wydarzeń sportowych nie działa czysto losowy przypadek, to rywalizacja ta polega mimo
wszystko na konfrontacji ludzkich zachowań, a te, jak wiadomo, są często nieprzewidywalne.

2. Cel i zakres pracy
Głównym celem artykułu jest próba porównania ze sobą kilku różnych rodzajów
systemów gry w bukmacherskich zakładach sportowych. Do analizy wybrano następujące strategie: a) na gospodarza (oznaczane przez bukmacherów jako 1), czyli
typowanie zwycięstwa gospodarza spotkania, b) na remis (X) – typowanie remisu
w zdarzeniu, c) na gości (2) – typowanie zwycięstwa gości spotkania, d) na faworyta
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– typowanie zwycięstwa tej drużyny, która ma największe szanse wygranej (co wynika z ustalonych przez bukmachera kursów), e) na średniego – typowanie takiego
zdarzenia, którego prawdopodobieństwo realizacji nie jest ani najwyższe, ani najniższe, f) na słabego – typowanie zwycięstwa tej drużyny, która ma najmniejsze szanse
wygranej, g) 1X – typowanie zwycięstwa gospodarzy lub remisu (wygrana gracza
następuje, gdy zajdzie jedno z tych zdarzeń), h) X2 – typowanie zwycięstwa gości
lub remisu (jak wyżej), i) 12 – typowanie zwycięstwa gospodarzy lub gości (jak
wyżej), j) progresja na remisy – typowanie remisu w zdarzeniu, ale w taki sposób,
że jeżeli nie wygra się w danym przypadku, w kolejnym podwaja się stawkę, jaką
zagrało się ostatnio1, k) zakład akumulacyjny „na dwóch faworytów” – typowanie
zwycięstwa drużyn, które są uznawane za faworytów w dwóch oddzielnych spotkaniach. Wówczas stawka, jaką można wygrać, jest iloczynem pojedynczych kursów,
ale wygrana następuje tylko wtedy, gdy oba te zdarzenia zajdą jednocześnie.
Hipoteza, jaka przyświecała podjętemu opracowaniu, zakłada, że żaden z wybranych systemów gry na dłuższą metę nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci zysków dla graczy (stąd tak przewrotny tytuł artykułu), a działalność taka jest
opłacalna jedynie dla firm prowadzących zakłady sportowe (stąd tak duża liczba
takich placówek).
W badaniu wykorzystano kilka metod statystycznych. Po pierwsze, przeprowadzono symulacje gry w zakładach bukmacherskich na rzeczywistych danych pochodzących ze strony internetowej betexplorer.com, prowadzącej niezwykle obszerne
archiwum kursów bukmacherskich. Po drugie, przy wykorzystaniu analizy korelacji
próbowano znaleźć czynniki mogące podpowiadać graczom, na co zwrócić uwagę
przy wyborze zdarzenia, które chce się obstawiać. Po trzecie, dokonano klasyfikacji
wybranych strategii gry z wykorzystaniem hierarchicznej analizy skupień. Na koniec zastosowano regresję logistyczną, aby odkryć, jakie zdarzenia mają największe
szanse wystąpienia. Wszystkie te metody miały służyć jako narzędzie do zrealizowania celu badawczego i zweryfikowania postawionej hipotezy.
W analizie oparto się na danych dotyczących kursów meczów piłkarskich odbywających się w 6 krajach: Polsce, Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech w latach 2005–2011. Dyscyplina ta i wybrane państwa zapewniły największą
wiarygodność przeprowadzonej analizy, chodziło bowiem o jak najmniejsze ryzyko manipulowania wynikami zdarzeń, co niekiedy ma miejsce w mniej popularnych dyscyplinach i bardziej egzotycznych zakątkach świata, kończąc się nierzadko
aresztowaniem nawet samych zawodników podejrzanych o tzw. ustawianie wyników [Hughes, Pfanner 2009].

1
Wybór remisu nie jest konieczny, jednak to remisy mają najczęściej kursy powyżej 2,00, a tylko
taki kurs zapewni, że odzyskamy postawiony wcześniej kapitał i dodatkowo osiągniemy zysk.
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3. Rezultaty badawcze
Analizę skuteczności poszczególnych strategii gry rozpoczęto od sprawdzenia, jaką
stopę zwrotu można uzyskać, grając wybranym systemem podczas wszystkich meczów w danym roku2 i w danej lidze (tab. 1). Dodatkowo sprawdzono, jaki zysk można by osiągnąć, grając na wszystkie mecze z 6 sezonów i 6 lig (wiersz „ogółem”).
Jak widać z przytoczonych danych, jest tylko jedna strategia (progresja na remisy), która zapewnia zysk dla gracza, za to jest on bardzo wysoki (wynosi średnio
58,3%, gdyby typować wszystkie mecze z analizowanych lat i lig). Z czego wynika tak duża jej skuteczność, zostanie opisane w dalszej części opracowania, gdzie
jednocześnie zostaną pokazane wady tej strategii, bo nie jest ona mimo wszystko
złotym środkiem na zarabianie w nieskończoność.
Z innych strategii najgorzej prezentuje się metoda obstawiania najsłabszej drużyny (średnia strata na poziomie 16,0%). Nie opłaca się zatem wybierać najwyższych
kursów (typowych dla słabych zespołów), licząc, że drużyna skazana na porażkę
przypadkiem zwycięży, a my dzięki niej osiągniemy duży zysk. Podobnie rzecz ma
się w przypadku typowania gości danego meczu (średnia strata 15,0%). Drużyna,
która rozgrywa mecz u siebie, zazwyczaj ma bowiem większe szanse zwycięstwa,
gdyż przemawia za nią znajomość własnego boiska, doping kibiców, większa presja na osiągniecie dobrego wyniku itp. I właśnie taka strategia typowania drużyny
mającej osiągnąć zwycięstwo sprawdza się częściej, aczkolwiek stopa zwrotu też
jest ujemna. Ciekawe jest także porównanie strategii „na faworyta” oraz „na dwóch
faworytów”. W tym drugim przypadku, choć mnożąc oba kursy, można oczekiwać
większych zysków, to jednak często zdarza się tak, że spośród dwóch drużyn, które
obstawiliśmy, zwycięża tylko jedna, co nie zapewnia nam nawet zwrotu zainwestowanego kapitału.
Wracając do wspomnianej już strategii „progresja na remisy”, dokładne stopy
zwrotu z gry na poszczególne ligi oraz sezony zaprezentowano na rys. 1. Jak widać,
rzeczywiście strategia ta jest bardzo opłacalna, ale z kolei w 2010 r., typując mecze
w lidze angielskiej, na koniec sezonu osiągnęlibyśmy stratę – bagatela – 92,5% zainwestowanego kapitału. Dzieje się tak, ponieważ grając tą strategią, za każdym razem, gdy w danym spotkaniu nie wystąpi remis, w kolejnym meczu musimy podwajać stawkę, co czasami prowadzi do tak absurdalnych sytuacji, że niekiedy gracz,
chcąc odzyskać wcześniej zainwestowane pieniądze, musi wyłożyć nawet 10 mln
złotych! W dłuższej perspektywie, obstawiając następnie 20, 40, 80 mln złotych, za
którymś razem osiągnęlibyśmy zysk, ale firmy bukmacherskie, wiedząc, jak działa
ta strategia, nakładają limity w postaci ograniczenia maksymalnej stawki, jaką gracz
może obstawić na dane zdarzenie. Limit ten jest różny u różnych bukmacherów,
zależy też od rodzaju typowanego zdarzenia, ale najczęściej oscyluje wokół 10. potęgi minimalnej stawki [Pope, Peel 1989, s. 323-341]. Limity te służą ponadto jako
2

13-Szubert.indd 118

Podany w tabelach, na rysunkach oraz w opisie wyników rok oznacza końcowy rok sezonu.

2012-08-20 10:56:24

13-Szubert.indd 119

–8,6%

–1,8%

–0,4%

–1,4%

–4,2%

2007

2008

2009

2010

2011

–6,8%

–0,6%

–7,5%

–4,5%

–1,2%

Francja

Hiszpania

Niemcy

Polska

Włochy

–10,0%

–13,1%

–9,6%

–20,5%

–5,3%

–12,1%

–10,4%

–10,7%

–14,6%

–12,7%

–8,9%

–13,2%

–11,8%

Na
średniego

–25,4%

–17,3%

–5,3%

–11,9%

–15,7%

–18,9%

–8,1%

–16,8%

–17,1%

–22,0%

–14,4%

–17,6%

–16,0%

Na
słabego

–5,3%

–5,4%

–8,4%

–4,8%

–8,3%

–0,9%

–2,2%

–2,9%

–3,8%

–6,9%

–6,1%

–10,8%

–5,4%

Na
gospodarza

–12,0%

–14,2%

–9,9%

–18,0%

–5,1%

–10,4%

–10,3%

–9,5%

–14,9%

–13,2%

–9,8%

–11,0%

–11,5%

Na
remisy

–19,9%

–15,8%

–4,9%

–9,7%

–14,5%

–23,2%

–10,3%

–17,6%

–13,5%

–15,7%

–16,7%

–15,9%

–15,0%

Na gości

–6,7%

–7,9%

–8,7%

–8,3%

–7,5%

–4,7%

–4,8%

–4,5%

–8,4%

–8,4%

–7,8%

–9,4%

–7,2%

Na 1X

–14,7%

–15,3%

–7,7%

–14,5%

–8,6%

–14,8%

–10,8%

–13,4%

–12,5%

–13,4%

–12,4%

–12,9%

–12,6%

Na X2

–7,0%

–7,8%

–7,2%

–4,9%

–10,0%

–6,5%

–6,0%

–6,8%

–4,7%

–6,8%

–9,3%

–9,5%

–7,2%

Na X12

47,5%

70,9%

71,6%

72,7%

53,5%

40,8%

62,6%

43,2%

68,1%

60,4%

60,9%

54,6%

+58,3%

Progresja

Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zdarzeń sportowych podawanych przez serwis Betexplorer.com.
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Tabela 1. Porównanie stóp zwrotu z gry w zakładach bukmacherskich według różnych strategii
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zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem poniesienia olbrzymich strat, które mogą
spotkać nałogowych graczy, nieumiejących samemu stawiać sobie takich ograniczeń
[Goodie 2005, s. 481-502].

Rys. 1. Stopy zwrotu otrzymywane z gry w zakładach bukmacherskich strategią
„progresja na remisy”
Źródło: jak w tab. 1.

Rys. 2. Stopy zwrotu otrzymywane z gry w zakładach bukmacherskich strategią „progresja na remisy”
z ograniczeniem maksymalnej stawki do 1000 zł
Źródło: jak w tab. 1.
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Rysunek 2 pokazuje z kolei, jak wyglądałyby stopy zwrotu w przypadku zmodyfikowanej wersji „progresji na remisy”, z maksymalną stawką 1000 zł. W takim
przypadku oczekiwany zysk graczy jest już ujemny (wynosi –4,8%), a tylko w 1/3
przypadków można było liczyć na zwrot kapitału. Największy z nich to 31,8% w lidze hiszpańskiej w 2010 r., największa strata wystąpiła w lidze niemieckiej w 2009 r.
(–41,0%). Widać więc, że progresja na remisy w takiej bardziej realistycznej formie
nie jest już tak opłacalna, ale za to wahania stóp zwrotu nie są aż tak duże i potencjalna strata gracza (gdy przerwie progresję w jakimś niekorzystnym momencie) nie
będzie tak olbrzymia jak w wersji bez nałożonego limitu.

Rys. 3. Klasyfikacja systemów gry w zakładach bukmacherskich według uzyskiwanych stóp zwrotu
Źródło: jak w tab. 1.

Po dokonaniu krótkiej charakterystyki wybranych strategii i porównaniu stóp
zwrotu otrzymywanych z gry w poszczególnych latach i ligach, dokonano następnie
klasyfikacji tych systemów, aby pogrupować je w klasy strategii podobnych do siebie pod kątem uzyskiwanych stóp zwrotu (rys. 3). Grupowanie wykonano metodą
Warda z wykorzystaniem odległości euklidesowej. Okazało się, że można wyodrębnić 4 główne grupy strategii: pierwsza to wszystkie systemy związane z grą na
faworyta lub na drużynę grającą u siebie (często jest tak, że gdy dwie drużyny o podobnym poziomie rozgrywają mecz, ta, która występuje u siebie, jest właśnie uznawana za faworyta i to jej przypisywane są mniejsze kursy, a tym samym większe
prawdopodobieństwo wygranej). Drugą grupę systemów tworzą te związane z grą
na remis i średnie kursy (najczęściej właśnie remisy otrzymują takie przeciętne kursy), w trzeciej klasie znajdują się strategie obstawiania gości i słabych drużyn (podobne uzasadnienie jak w przypadku gospodarzy–faworytów), a czwartą, zupełnie
odrębną kategorię stanowi progresja na remisy, gdyż tylko ona jako jedyna zapewnia
dodatnią stopę zwrotu.
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Wiedząc już, że żadna z przedstawionych dotychczas strategii nie jest zadowalająca dla graczy (progresja w wersji z ograniczeniami również nie zapewniała zysków), spróbowano sprawdzić jeszcze jedną strategię, która nie byłaby aż tak mechaniczna jak poprzednie oraz wymagałaby większej inicjatywy i wiedzy gracza
na temat odbywających się spotkań. Chodzi o typowanie zwycięstwa (lub remisu)
konkretnego zespołu w każdym jego meczu, nieważne, czy gra u siebie czy na wyjeździe, czy jest uważany za faworyta czy nie. W tym przypadku możliwe byłoby
uzależnienie wyboru konkretnej drużyny do typowania od wyników, jakie osiągnęła
w poprzednim sezonie (np. od miejsca, jakie zajęła w rozgrywkach rok wcześniej,
od liczby punktów, jakie zdobyła, grając u siebie i na wyjeździe, od liczby zwycięstw, remisów itp.) Zmienne te zamieszczono w tab. 2, w której zaprezentowano
również wartości współczynników korelacji Pearsona pokazujących, jaki jest związek między daną cechą a uzyskaną stopą zwrotu, czyli czy np. liczba odniesionych
w poprzednim sezonie zwycięstw powoduje, że w aktualnym roku drużyna, zachowując wysoką formę, również osiągnie dużo zwycięstw, a tym samym stopa zwrotu
z typowania jej wygranych także może być wyższa.
Tabela 2. Związki między wynikami drużyn w sezonie wcześniejszym a stopą zwrotu uzyskiwaną
z typowania tego zespołu w aktualnym sezonie
Anglia

Wyszczególnienie

rxy

p

Francja
rxy

Hiszpania

Niemcy

Polska
rxy

Włochy

p

rxy

p

rxy

p

p

rxy

p

M0 a SZ1

–0,28

0,00 –0,07

0,50

–0,18

0,07

0,08

0,47 –0,04

0,74

–0,20

0,04

M0 a SR1

0,11

0,25 –0,04

0,65

0,34

0,00

0,08

0,45 –0,08

0,50

0,18

0,07

MD0 a SZD1

0,07

0,49

0,06

0,54

–0,16

0,11

0,10

0,36 –0,14

0,23

–0,15

0,12

MD0 a SRD1

0,01

0,90 –0,02

0,84

0,27

0,00

0,00

0,97

0,06

0,63

0,10

0,33

MW0 a SZW1

–0,28

0,00 –0,11

0,29

–0,11

0,25

0,03

0,81

0,01

0,93

–0,27

0,01

MW0 a SRW1

0,15

0,13

0,02

0,83

0,12

0,24

–0,08

0,42 –0,10

0,39

–0,06

0,54

Z0 a SZ1

0,28

0,00

0,07

0,49

0,17

0,08

–0,08

0,48 –0,03

0,83

0,29

0,00

0,66 –0,08

0,39

0,12

0,22

–0,14

0,17

0,08

0,52

0,17

0,09

ZD0 a SZD1

–0,04

ZW0 a SZW1

0,30

0,00

0,11

0,27

0,11

0,25

–0,03

0,80 –0,07

0,54

0,23

0,02

P0 a SZ1

0,30

0,00

0,05

0,58

0,21

0,04

–0,09

0,41

0,04

0,76

0,28

0,00

PD0 a SZD1

–0,04

0,66 –0,10

0,30

0,14

0,17

–0,16

0,14

0,13

0,29

0,17

0,08

PW0 a SZW1

0,29

0,00

0,14

0,16

0,15

0,12

–0,02

0,86 –0,01

0,91

0,23

0,02

R0 a SR1

0,06

0,53

0,01

0,90

0,16

0,10

–0,11

0,32 –0,11

0,35

–0,13

0,19

RD0 a SRD1

0,12

0,23 –0,09

0,35

0,13

0,21

–0,04

0,70 –0,16

0,17

0,05

0,63

RW0 a SRW1

0,00

0,98

0,96

–0,03

0,76

–0,18

0,09

0,92

–0,07

0,49

0,01

0,01

Oznaczenia: M – miejsce w tabeli, Z – zwycięstwa, P – punkty, R – remisy, S – stopa zwrotu, D – dom,
W – wyjazd, 0 – sezon wcześniejszy, 1 – sezon badany.
Źródło: jak w tab. 1.
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Jak się okazało, nie wszystkie związki są statystycznie istotne, ale np. w lidze
hiszpańskiej, analizując wszystkie 6 lat i porównując miejsce w tabeli, jakie zajmowała dana drużyna, ze stopą zwrotu podczas obstawiania jej remisów, otrzymano wartość współczynnika korelacji na poziomie +0,34. Oznacza to, że im większe
(czyt. dalsze) miejsce drużyna zajmowała w poprzednim sezonie w tabeli, czyli im
była słabsza (1. miejsce oznacza najlepszą drużynę, ostatnie miejsce jest zarezerwowane dla najsłabszego zespołu), tym wyższą stopę zwrotu można było osiągnąć,
wybierając ją jako swój obiekt do typowania remisów. Jest to logiczna zależność,
bowiem im dalsze miejsce drużyna zajmowała w tabeli, tym była ona słabsza i najczęściej jedyne, na co ją było stać w nowym sezonie, to walka chociażby o remis.
Niestety, z innych zaprezentowanych współczynników korelacji wynika, że ta i inne
prawidłowości występują dosyć nieregularnie, zatem znów okazało się, że opieranie
się na jakiejś „magicznej wiedzy” w postaci znajomości historii występów konkretnych drużyn raz przynosi efekt, a raz nie, ale na pewno nie jest trwałym sposobem
na osiąganie zysków z gry w zakładach sportowych.

Rys. 4. Krzywa logistyczna opisująca prawdopodobieństwo realizacji zdarzenia o danym kursie
Źródło: jak w tab. 1.

W ostatniej części pracy dokonano sprawdzenia, czy niskie kursy, które oznaczają jednocześnie wysokie prawdopodobieństwo realizacji danego zdarzenia, rzeczywiście zapewniają większe szanse sprawdzenia się tego zdarzenia. W tym celu
zastosowano regresję logistyczną, gdzie zmienną objaśniającą były poszczególne
kursy zdarzeń, a dychotomiczną zmienną objaśnianą – realizacja (wartość 1) bądź
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nie (wartość 0) danego zdarzenia. Przykładowy wykres wartości empirycznych oraz
krzywej teoretycznej dla ligi angielskiej zaprezentowano na rys. 4. Pokazuje on,
że niskie kursy rzeczywiście mają wyższe prawdopodobieństwo wygrania aniżeli
kursy wysokie, aczkolwiek nawet kurs na poziomie ok. 16,00 ma szansę realizacji.
Pocieszające jest to, że krzywa logistyczna ma spodziewany kształt, tzn. niskie kursy (poniżej pewnej wartości granicznej) zapewniają prawdopodobieństwo wygranej
bliższe 1, a te wysokie mają małe szanse realizacji. Taką graniczną wartością jest
w tym przypadku 1,96 (w innych ligach był to podobny poziom), a więc gracze,
chcąc zmaksymalizować prawdopodobieństwo wygranej, powinni wybierać kursy
niższe właśnie od tej wartości. Co ciekawe, wybór takich kursów w 65,1% przypadków rzeczywiście przyniósł wygraną, a wybór kursów powyżej 1,96 w 73,9%
przypadków powodował, że zdarzenie się nie zrealizowało. Z danych tych rysuje się
zatem pewien optymistyczny obraz, że dobierane przez bukmacherów kursy w pewien sposób oddają jednak rzeczywistość, bowiem niskie kursy oznaczające większe szanse zwycięstwa najczęściej przynoszą takiej drużynie wygraną.

4. Podsumowanie
Mimo popularności i powszechności różnego rodzaju gier hazardowych opartych na
wydarzeniach sportowych, analitykom zajmującym się tą tematyką nie udało się do
tej pory stworzyć systemu w 100% gwarantującego zysk. Zastosowanie wybranych
metod statystycznych miało pozwolić taki model opracować lub przynajmniej odnaleźć system minimalizujący stratę. Okazało się, że z rozpatrywanych strategii gry
najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie progresji (stopniowe podwajanie stawki),
ale tylko, gdyby nie istniały limity na maksymalna kwotę, jaką można zainwestować. Inne rozpatrywane strategie nie były niestety opłacalne.
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How to play to lose the least? Classification
of systems in sports bets
Summary: The study undertaken attempts to prove that any strategy of sports betting is not
profitable for the players and the profits of this entertainment are derived only by companies
organizing those bets. To achieve the task, the information of football matches odds in 6 recent years in selected European countries was used. In the study correlation analysis, cluster
analysis and logistic regression were applied. In the course of those analyses, it turned out
that only progression with unlimited maximum rate of the bet was able to bring a positive
financial return from the game, but it required a very large amount of capital (sometimes of
several million zlotys), which for many players was an impossible barrier to overcome In
practice, bookmakers use limits of such maximum rates, blocking this way the chances of
profit for players.
Keywords: sports bets, cluster analysis, logistic regression.
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