
 

Djokovič a Williams – vítěžové Australian Open 

15. ledna 2015 I Novak a Serena podle odhadů bookmakerů ovládnou letošní první 

grandslam, sázející více favorizují Marii Sharapovovou. 

Podle sázkové kanceláře Chance nás na letošním Australian Open nečeká žádné velké překvapení. 

Nejpravděpodobnější je, že se vítězi stanou Novak Djokovič a Serena Williams. Na Novaka je kurz na 

zisk trofeje 2,00:1 a na Serenu 3,20:1. Podle kvalifikovaného odhadu bookies by Serenu měla nejvíce 

potrápit Sharapovová (5,50:1) nebo Halepová (7,50:1). Novak bude podle odhadu bookies bojovat 

o titul s Federerem (6,50:1), Nadalem a Murraym (oba 8,00:1).  

Z našich mají k vítězství na Australian Open nejblíž Petra Kvitová (10:1) a v teoretické rovině ještě 

i Tomáš Berdych (40:1). Naopak Lucii Šafářové (50:1), Dominice Cibulkové (65:1), či Karolíně Plíškové 

(100:1) bookmakeři prakticky žádné šance nedávají. 

V mužské kategorii se sázející s bookmakery shodnou. Na Djokoviče je vsazena polovina všech 

dosavadních sázek na tento turnaj. Ovšem u žen se sázkaři s názorem bookies dost rozcházejí – 

Chance eviduje tři čtvrtiny sázek na celkové vítězství Marie Sharapovové, na Serenu Williams si zatím 

vsadilo jen něco okolo 10 % sázejících. 

 

Profil firmy I CHANCE a.s. 

Sázková kancelář CHANCE a.s. byla založena roku 1991 v moravsko-slezském městě Frýdek-Místek. První pobočka byla 

otevřena v Ostravě, v ulici Československých legií.   

V současné době je CHANCE a.s. společností s celostátní působností. Své služby nabízí prostřednictvím internetu a ve více než 

200 pobočkách rozmístěných jak ve velkých městech, tak i v lokálních střediscích. 

Cílem CHANCE je nabízet zákazníkům neustále se zlepšující služby i zákaznicky orientovaný přístup. Vyvíjí nové a inovativní 

produkty, které přinášejí zákazníkům více radosti a uspokojení ze hry. Převažující část služeb zahrnuje kurzové sázení 

především na sport, ale i na další veřejné kulturní, společenské a speciální akce. Dalšími, neméně důležitými produkty 

nabízenými společností CHANCE jsou číselné hry Poker a Kostky a loterie Korunka.  

CHANCE je oficiálním sázkovým partnerem nejvyšší české fotbalové ligy a národní fotbalové reprezentace, titulárním partnerem 

Chance futsal ligy a podporuje mnoho dalších sportovních aktivit.  
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