
 

Základní skupiny MS = vsazených 80 milionů 
Čtvrtfinále = hračka pro Kanadu  
 

13. května 2015 I Sázková kancelář Chance a.s. očekává v rámci světového šampionátu 

v ledním hokeji sázky za 100 milionů korun. Po skončení obou základních skupin 

eviduje sázky za více než 80 milionů, stomilionová hranice tedy podle všeho do neděle 

padne. Nejsnazší soupeř ve čtvrtfinále čeká Kanaďany, naopak česká reprezentace 

odehraje nejméně čitelný zápas. 

 

Sázkařské nadšení z hokeje stále roste. Výjimkou nejsou ani sázky za statisíce. Například na výhru 

našich nad Lotyšskem vsadil sázkař na jižní Moravě rovný čtvrtmilion korun. Ovšem smůlu měl 

jeho kolega se severní Moravy, který si vsadil sto tisíc na výhru Švédska nad Švýcarskem, protože 

v základní hrací době skončilo utkání remízou a Švédové urvali dva body až díky výhře v prodloužení. 

Prakticky stejně dopadl podobný tiket za sto tisíc, na kterém pro změnu smůlu přinesl tip na výhru 

Ruska nad Slovenskem. 

 

Nejsázenějším utkáním bylo to z minulého týdne, kdy jsme porazili výběr Francie příjemným 

výsledkem 5:1. Sázkaři jen na tento zápas vsadili šest a půl milionu korun. Podobně atraktivní byl i 

zápas Růžičkova týmu s Lotyši či duel Švédsko – Německo.  

 

Sázející jsou stejně jako u předchozích MS poměrně úspěšní. Nejlépe se jim dařilo odhadnout utkání 

Kanada – Německo, kdy Chance na výhrách vyplatila přes 160 % vkladů. 130 % vkladů Chance 

vyplácela například v utkání Česko – Kanada, kde sázející dali z 90 % přednost tvrdým datům ze 

statistik před patriotismem. Naopak je zaskočil výpadek amerického týmu, když v utkání s Běloruskem 

prohráli poměrem 2:5. Díky tomu jen zhruba pětina sázejících svou sázku vyhrála. 

 

Výhled bookmakerů na boje o medaile 

Jediným prakticky jasným vítězem ve čtvrtfinále je Kanada s kurzem 1,06:1. „Bělorusko prostě nemá 

šanci, kurz na jeho výhru je astronomicky vysokých 29:1,“ uvádí Markéta Světlíková, tisková mluvčí 

Chance. Mladý výběr USA se popere se Švýcary vcelku snadno (kurz na USA 1,78:1, na Švýcarsko 

3,83:1), napínavý bude duel Ruska (2,25:1) se Švédy (2,70:1). Jednoznačně nejzajímavějším utkáním 

bude bitva české reprezentace s Finskem. První kurzy byly vyvážené – šanci na výhru obou týmů 



 

ohodnotili bookmakeři shodně kurzem 2,5:1. „Sázejíci v tomto utkání opět odložili patriotismus a téměř 

60 % z nich zatím sází právě na Finy. Podle aktuálního kurzu 2,43:1 má finský tým nepatrně lepší 

pozici, naše sestava má kurz na výhru v utkání 2,55:1,“ upřesňuje Světlíková. 

 

Vítězem šampionátu bude podle současného odhadu bookmakerů jednoznačně Kanada (kurz 1,70:1), 

šance Ruska vystihuje kurz 6:1 a pro Švédy stanovili bookies kurz 7:1. Kurz na zisk zlaté mediale pro 

českou reprezentaci je v tuto chvíli 8:1. 

 

Kompletní aktuální kurzy jsou k dispozici na webových stránkách www.chance.cz v sekci Lední hokej.  

 

 

 

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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