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5 zasad odpowiedzialnego obstawiania 

Obstawianie wyników meczów oraz innych zawodów to r ozrywka, która zwi ększa 
emocje sportowe. Zakłady, podobnie jak inne zabawy,  mają swoje reguły gry. Poni Ŝej 
przedstawiamy 5 zasad odpowiedzialnego obstawiania,  o których warto pami ętać, 
rozpoczynaj ąc przygod ę z zakładami bukmacherskimi. 

Obstawiając wyniki meczów czy innych wydarzeń sportowych naleŜy pamiętać o 5 
podstawowych zasadach, dzięki którym zakłady będą stanowić udaną rozrywkę. 

 

Zasada nr 1: Obstawiaj tylko własne pieni ądze 

Przystępując do zakładów stawiaj tylko pieniądze, które naleŜą do Ciebie. Nigdy nie graj 
cudzymi pieniędzmi. Aby zagrać, nigdy nie zaciągaj długów, zarówno u  znajomych, jak i  
innych osób. JeŜeli myślisz, Ŝe wygrana przyjdzie Tobie łatwo i w ciągu kilku dni oddasz całą 
poŜyczkę, mylisz się! Niestety wiele osób przypomina sobie o tej zasadzie dopiero po 
przegranej, zastanawiając się jak spłacić długi. Wniosek jest zatem prosty: jeŜeli w danej 
chwili nie masz pieniędzy – nie graj! 

 

Zasada nr 2: Nigdy nie stawiaj wszystkich oszcz ędności  

Reguła wydaje się oczywista i znana nie tylko amatorom zakładów... Niestety częste są 
przypadki, gdy ludzie przegrywali wszystkie oszczędności, obstawiając tzw. „pewniaki”. 
Pamiętaj, Ŝe urok sportu polega na tym, Ŝe nigdy nie da się wszystkiego przewidzieć. 
Wystarczy sięgnąć pamięcią wstecz do niedawno zakończonych Mistrzostw Świata w piłce 
noŜnej. Niewiele osób trafnie wytypowało wyniki spotkań Hiszpania – Szwajcaria lub Włochy 
- Słowacja.  

 

Zasada nr 3: postaraj si ę zdoby ć informacje na temat przedmiotu zakładu - zwi ększy to 
Twoje szanse na wygran ą 

JeŜeli chcesz wygrywać, zacznij zbierać informację na temat przedmiotu zakładu. Niektórzy 
gracze posiadają  rozległą wiedzę o danej dyscyplinie sportu, która pozwala im trafnie 
typować wyniki zawodów lub spotkań. JeŜeli obstawiasz mecze piłkarskie, staraj się śledzić 
moŜliwie jak najwięcej doniesień o zawodnikach, ich formie, kontuzjach, oraz  ostatnich 
wynikach druŜyn.  

Zasada nr 4: obstawiaj ą tylko w legalnych punktach przyjmowania zakładów 
wzajemnych  

Firmy bukmacherskie, aby prowadzić swoją działalność muszą mieć specjalne zezwolenia. 
Za nim zaczniesz obstawiać, równieŜ w Internecie, upewnij się, czy podmiot oferujący 
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zakłady działa legalnie. MoŜesz to łatwo sprawdzić wchodząc na stronę Stowarzyszenia 
Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich (www.bukmacherzyrazem.pl), które 
zrzesza wszystkie działające zgodnie z prawem firmy bukmacherskie.  

 

Zasada nr 5: Typowanie wyników zawodów sportowych t o zabawa, nie pozwól aby 
przerodziła si ę w uzale Ŝnienie    

Nie pozwól, aby zabawa przerodziła się w uzaleŜnienie. JeŜeli zauwaŜyłeś, Ŝe podczas niej 
towarzyszy Ci silne napięcie, przegrana wpływa negatywnie na Twoją samoocenę lub tracisz 
kontrolę nad pieniędzmi wydawanymi na zakłady – to znaczy, Ŝe przekraczasz granicę 
między rozrywką, a nałogiem i nie powinieneś dalej obstawiać.  

Udana zabawa wymaga trzymania się jej reguł. Dlatego stawiając zakłady warto 
przestrzegać 5 zasad odpowiedzialnego obstawiania, tak aby nie popsuć sobie rozrywki.  

Tekst przygotowany przez Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm 
Bukmacherskich. 
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