
 ؟  کنیم انتخاب را ها  شرط ترین درست چگونه

  آنها در پیروزی ی نحوه  کردن، شرطبندی برای موجود های ورزش تک تک مورد در"  شرطبندی ی مدرسه"  قسمت در

  مناسب ی گزینه انتخاب هر برای ای کلی ی قاعده. است شده داده توضیح ها گزینه بهترین انتخاب برای هایی روش نیز و

 این در مطالعاتی شرطبندی، دنیای به ورود از پیش مبتدی کاربران که میشود توصیه. دارد وجود ها ورزش تمامی در

 . شد خواهد ممکن غیر تقریبا امری شرطبندی طریق از سود کسب نشوید، فرایندی چنین وارد اگر. باشند داشته نیز زمینه

 کنید  تحقیق

 یافتن برای موجود های روش ترین مهم جمله از روش این تنها نه. دهید انجام تحقیق حتما  باید ها گزینه  بهترین یافتن برای

 . شود قلمداد نیز کننده سرگرم میتواند ها وقت بعضی بلکه است، گذاری سرمایه برای  مناسب های ضریب

 .داشت خواهید اختیار در را  اطالعات از دریایی طریق این از - کنید استفاده اینترنت از■ 

 هایی ورزش و ها سایت بهترین از مرتبی بندی طبقه ، OLBG سایت مقاالت قسمت در میگردید؟ ها  سایت بهترین دنبال■ 

 . بیابید میتوانید را میدهند ارائه خود کاربران به آنها که

 اختیار در را مسابقه های کارت  یا مسابقات از فهرستی معموال بخش این در - کنید ارزیابی را شده آوری جمع اطالعات■ 

 . داشت خواهید

  که  که اطالعاتی داشتن. کنید انتخاب ها سایت بر غلبه برای را دارید بیشتری دانش و اطالعات آنها در که هایی ورزش■ 

 . باشد  شما برای برنده  برگ یک میتواند اند، بهره بی آن از ها سایت

  بررسی مورد مسابقات برای که قبلی نتیجه هر که نکنید فراموش و بود، خواهند ارقام و آمار صورت به شما  تحقیقات نتایج

  سمت به را شما میتوانند  اید کرده انتخاب که  مسابقاتی نتایج  بررسی و آمار از استفاده. باشند  مفید میتوانند میگیرند قرار

 اطالعات که  مسابقاتی روی بر شرطبندی. شوید رد آن از ندارید، ای مسابقه ی درباره کافی اطالعات اگر. ببرند پیروزی

 دست از موجب راحتی به دارید کمتری دانش که هایی بخش در کار این انجام است، سخت  کافی قدر به دارید آنها از کافی

 .  شد خواهد سرمایه رفتن

 متنوع را بررسی کنید  های مارکت

  میتوانید تر راحت شود،  بیشتر شرطبندی دنیای در شما  ی تجربه هرچه!  نکنید فراموش را متنوع های مارکت بررسی

  حدودی تا کنید سعی نیز شرطبندی اول های روز در اما. کنید   انتخاب را برسید برد به میتوانید بهتر آنها در که هایی گزینه

 که  معناست بدان این. کنید پیدا خوبی بسیار شرطبندی های فرصت است ممکن. کنید کسب تجربه تا دهید انجام را کار این

 مثال عنوان به. باشند بازی ی برنده انتخاب به محدود  باید  فقط میکنند شرطبندی فوتبال مسابقات روی بر که کاربرانی

  یا کنید انتخاب را رسند می ثمر به  آنها طی ها گل میکنید فکر  که زمانی بازه بیابید، را پرگل یا تر گل کم  مسابقات میتوانید

 . کنید  بینی پیش را گلزن

 استفاده کنید  Value Bettingاز 

  به باید کار این برای و کنید حمایت آنها از یک کدام از که  کنید  انتخاب باید کردید، تهیه ها ضریب از فهرستی که  هنگامی

  شانس که هایی تیم انتخاب.  کنید انتخاب را دارند باالیی برد احتمال نظرتان به که را آنهایی  و توجه انتخاب هر های ضریب

 های راه باید بلندمدت سود به  دستیابی برای. شود شناخته شرطبندی استراتژی یک عنوان به  نمیتواند دارند برد برای باالیی

  خوش اگر و است باالتر های ضریب از حمایت و انتخاب شامل ( Value Betting)  بتینگ ولیو. کنید  انتخاب را بهتری

  سود باشد، باالتر بخش این در شما انتخابی ضریب هرچه. بود خواهد رسان سود مدت بلند در استراتژی این باشید شانس



 فهرست از را دارند پایینی ضریب شدن، برد شانس بودن باال دلیل به که را هایی گزینه بنابراین. کرد خواهید کسب بیشتری

 . کنید مطالعه را کامل مقاالت و کرده مراجعه سایت به Vlaue Betting با رابطه در بیشتر اطالعات برای. کنید جدا خود

 ضریب ها را مقایسه کنید 

  ی کننده مقایسه های سایت. است یکدیگر با موجود های ضریب  ی مقایسه شرطبندی، فرایند های بخش ترین مهم از یکی

 این مختلف، های گزینه برای آنها های ضریب ی مقایسه و  معتبر های بنگاه  بررسی با ValueChecker مانند ها ضریب

 انتخاب را میدهد ارائه آنها مدنظر ی گزینه برای را ضریب  بهترین که سایتی بتوانند آسانی  به که میدهند کاربر به را امکان

 .خورد برخواهید مشکل به سود آوردن دست به برای کنید، پیدا را خوب های ضریب نتوانید اگر. کنند

 . کنید مراجعه سایت به ها  ضریب ی مقایسه ی زمینه در بیشتر اطالعات دریافت برای

 !  بیاموزید

  ها پیروزی از بلکه ها، شکست از تنها نه که است این مستلزم شرطبندی، طریق از کردن سود در بلندمدت روند به رسیدن

  خوبی عملکرد آن در که کنید پیدا ای گزینه  یا مارکت توانستید که هنگامی. بگیرید یاد را جدیدی های چیز و گرفته درس هم

 بیشتری سود بیاموزید، ها شرط این تکرار با بیشتر هرچه.  ببرید را بهره بیشترین بتوانید آن روی بر  تمرکز با باید دارید،

 . بود خواهد انتظارتان در

 ها را بررسی کنید  سایت رایگان های شرط

  از خود تجربیات آنها. است شده گردآوری میکنند شرطبندی مختلف های رویداد روی بر روزانه که افرادی توسط مقاله این

 بخش در که مواردی تمامی.  باشید کرده مطالعه کامل اینجا تا امیدواریم که اند کرده ارائه اینجا در را هایشان باخت و ها برد

  دادن دست از و"  برپروا های شرطبندی"  از تا شوند داده قرار مدنظر  شما شرطبندی فرایند در تماما باید شد گفته باال های

 .  باشد مفید شما برای میتواند OLBG سایت آموزش بخش از مقاله این کردن نشان. کنند جلوگیری سرمایه

  به مربوط که ایم گرفته نظر در نیز ای  اضافه و جداگانه بخش ما باشید، شده شرطبندی دنیای وارد تازه شما که صورتی در

 . است  ها سایت رایگان های شرط

 های شرط و شرطبندی های بونوس آمدگویی،خوش های بونوس  از میتوانید کنید، انتخاب را  مناسب های شرط که  هنگامی

  این صدد در OLBG در اینجا، و دارند هایی بونوس چنین ها، سایت درصد ۹۰. شوید بهرهمند وجه واریز بدون رایگان

 .کنیم معرفی شما به را موضوع این ی دربرگیرنده های سایت و رایگان های شرط بهتریت  تا هستیم


