COLUNA

ENTENDENDO SUA

APOSTA
O que você deve saber para começar
a apostar em esportes

N

esta coluna, vamos falar
de uma modalidade bastante interessante de
apostas esportivas: as
Apostas Múltiplas ou
Acumuladas. O que torna essas apostas interessantes é a possibilidade de se
faturar alto com um investimento relativamente pequeno. A desvantagem
é que basta errar uma das escolhas e
você pode perder a aposta inteira.
As Apostas Múltiplas, ou Acumuladas, consistem em duas ou mais
apostas combinadas em eventos diferentes. Podem ser duas partidas de
futebol (Double); ou uma partida de
futebol, um jogo da NFL e uma partida de tênis (Treble), ou duas partidas
de futebol, duas da NFL e duas da
NBA (Six-Fold). Enfim, é basicamente qualquer combinação que você
queira fazer. O que faz sua possibilidade de ganhos aumentar é que, cada vez que você adiciona um evento
em sua aposta múltipla, a cotação
(odd) aumenta. Em contrapartida, as
chances de acerto diminuem, já que,
para ganhar nessa categoria de apostas, você precisa acertar todos ou a
maioria dos resultados.
Para fazer uma aposta múltipla,
basta você selecionar os eventos e o
tipo de aposta que deseja incluir em
sua seleção, como se fosse uma aposta normal. A partir da escolha de dois
eventos, o sistema já irá oferecer a
opção de uma aposta múltipla tipo
Double (dupla). Com a inclusão de
mais eventos, novas apostas múltiplas irão surgir. Vamos ver quais os
tipos mais populares:

Acumulada (Accumulator): uma série
de apostas em múltiplos eventos, em que
você precisa acertar todos os resultados
para ganhar. A acumulada pode ser um
double, treble, four-fold, five-fold, six-fold,
etc., dependendo de quantas seleções
você fizer. Essas seleções não estão restritas apenas ao “Vencedor do Encontro”,
mas a praticamente qualquer tipo de
aposta que seja oferecida, desde que não
seja uma aposta relacionada, ou seja,
desde que o seu resultado não tenha relação com alguma seleção já existente na
aposta múltipla. Por exemplo, não é possível incluir em uma múltipla que o Brasil irá vencer a Argentina nas Eliminatórias da Copa e também que o Brasil será o campeão da mesma Copa.
Doubles: esse é o tipo mais básico de aposta múltipla, formada por apenas duas
seleções em eventos diferentes. Os dois
resultados precisam acontecer para você
ganhar essa aposta. Por exemplo, se fizer
um double selecionando que o Brasil vai
vencer a Argentina e Portugal derrotará a
Espanha, ambos, Brasil e Portugal, precisam vencer para que a aposta seja ganhadora. Para aumentar a cotação e, conseqüentemente, seu ganho potencial, você pode apostar em algo como “Resultado Certo” (prevendo o
placar dos jogos) ou “Primeiro jogador a marcar”. As odds de um double são calculadas pela multiplicação
das odds das apostas individuais.
Trebles: como o nome sugere, é
uma aposta múltipla com três seleções. Funciona da mesma forma
que o double, em que todos os resul-

tados previstos devem acontecer para
que a aposta seja vencedora. Isso também vale para quatro seleções (four-fold),
cinco (five-fold), seis (six-fold) e assim por
diante. As odds também são calculadas da
mesma forma, aumentando exponencialmente a cada nova seleção incluída.

Luck 63. No caso do 31,
são seis seleções com
um five-timer, cinco
four-timers, dez trebles,
dez doubles e cinco simples. Já no Luck 63,
temos seis seleções com
um six-timer, seis fivetimers, 15 four-timers, 20
trebles, 15 doubles e seis
simples.

Combinações de
Apostas Múltiplas

É

possível realizar combinações de
apostas múltiplas que permitem
ganhar a aposta mesmo errando
uma ou mais seleções. Essas combinações são mais atrativas para aqueles que
têm maior aversão ao risco e querem a
possibilidade de ter algum retorno,
mesmo no caso de errarem algumas das
suas previsões. É como se você fizesse
várias apostas múltiplas pequenas ao
invés de uma única. Por exemplo, se
apenas duas ou três seleções em um
Luck 31 forem corretas em um total de
cinco, você tem a possibilidade de recuperar parte do valor apostado. Caso
acerte todas as cinco, você não ganha
apenas uma aposta acumulada, mas
também cinco four-timers, dez trebles,
dez doubles e cinco simples. Vejamos
algumas dessas combinações:
Trixie: um trixie é composto de quatro
apostas envolvendo três seleções em
eventos diferentes. Ele inclui três doubles
e um treble. Você começa a ter retorno se
acertar pelo menos duas seleções.
Patent: é composto de sete apostas envolvendo três seleções em eventos dife-

rentes. Ele inclui uma simples em cada
seleção, mais três doubles e um treble. Apenas uma seleção vencedora já garante
algum retorno.
Yankee: são 11 apostas envolvendo quatro seleções. Ele inclui seis doubles, quatro trebles e mais uma acumulada. Você
começa a ter retorno se acertar pelo menos duas seleções.
Luck 15: um Luck 15 consiste em 15
apostas com quatro seleções em eventos
diferentes. São quatro simples, seis doubles e um four-fold. Caso apenas uma se-

leção seja ganhadora, ela é paga em
dobro como prêmio de consolação.
Se as quatro forem
ganhadoras, um
bônus de 10% é adicionado ao prêmio,
desde que todas as
escolhas sejam em
resultados concretos, sem apostas do
tipo “Empate não
tem aposta”, por exemplo. Existem variações dessa aposta, como o Luck 31 ou

Canadian: o Canadian,
também conhecido como Super Yankee, tem
26 apostas envolvendo
cinco seleções. São dez
doubles, dez trebles, cinco
four-folds mais uma acumulada. São necessários pelo menos dois palpites corretos para conseguir algum retorno.
Heinz: um Heinz consiste em
57 apostas em seis seleções.
Ele inclui 15 doubles, 20 trebles, 15 four-folds, seis fivefolds e uma acumulada. Também aqui, dois palpites corretos são necessários para
começar a ganhar.
Super Heinz: o Super Heinz traz 120
apostas em sete seleções. São 21 doubles,
35 trebles, 35 four-folds, 21 five-folds, sete
six-folds e uma acumulada. Também
vale a regra de dois acertos.
Goliath: por fim, a maior aposta múltipla combinada possível, o Goliath. São
247 apostas envolvendo oito seleções
em eventos diferentes, totalizando 28
doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 fivefolds, 28 six-folds, oito seven-folds e mais
uma acumulada. Novamente, você começa a ganhar algum retorno a partir
de dois acertos.
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