
 

ME 2016 přinese Chanci sázky za sto padesát milionů 
 

8. června 2016 I Sázková kancelář Chance odhaduje objem sázek na fotbalové 

mistrovství Evropy ve výši 150 milionů korun. K dnešnímu dni bylo u Chance vsazeno 

na EURO necelých 18 milionů korun. Možnost zisku titulu pro českou reprezentaci 

vystihuje hodně vysoký kurz 100:1. 

 

Nejsázenější příležitosti: 

 Španělsko-Česko (10 % všech dosavadních náběrů) 

 Francie-Rumunsko 

 Německo-Ukrajina 

 Francie – vítěz skupiny 

 celkem vstřelených gólů týmu na ME 

 Anglie-Rusko 

Dny, kdy se zatím na ME sázelo nejvíce: 

 7.6., 24.5. a 13.12.2015 

Zajímavé sázky 

 Česko vstřelí maximálně 2 branky – vsazeno celkem za 150.000 

Odhady statistik 

 počet všech udělených žlutých karet: 191 a více (kurz 1.35) 

 počet všech udělených červených karet: 6 a více (kurz 1.45) 

 počet vstřelených branek se bude pohybovat mezi 123 a 134 (123 a více – kurz 1.45, 0 až 134 – 

kurz 1.20) 

 hattrick se povede nejvíce jednou (kurz 1.15) 

 počet penalt:do třinácti (kurz 1.20) 

 počet remíz se bude pohybovat v rozmezí  13 až 16 (13 a více – kurz 1.35, 0 až 16 – kurz 1.30) 

 počet vlastních gólů: 2 a více (kurz 1.40) 

Kurzy na zisk titulu mistra Evropy 

Francie 4.20 

 Německo 4.30 

 Španělsko 6.20 

 Anglie 10.00 

 Belgie 12.00 

 Itálie 19.00 

 Portugalsko 21.00 

 Chorvatsko 32.00 

 Česko 100.00 

 



 

Kurzy a poměr sázek dosud nejsázenějších utkání 

Španělsko – Česko  1 0 2 

aktuální kurz 1,45 4,25 7,3 

původní kurz 1,65 3,7 5 

procento sázek 98% 1% 1% 

    Německo - Ukrajina 1 0 2 

aktuální kurz 1,54 4,05 6 

původní kurz 1,4 4,35 7 

procento sázek 99% 1% 0% 

    Francie - Rumunsko 1 0 2 

aktuální kurz 1,28 5,2 11,7 

původní kurz 1,45 4 7 

procento sázek 99% 1% 0% 

 

Na výhru české reprezentace v utkání se Španělskem je u Chance zatím vsazeno pouhých 450 tiketů. 

Nejpravděpodobnější přesné skóre podle bookies: 

  skóre kurz   skóre kurz   skóre kurz 

1:0  5,25   0:0 10,20   0:1 17,00  

2:0 5,60   1:1 7,80   0:2 42,00 

2:1 7,80   2:2 22,00   1:2 24,00 

3:0 9,50 

Jak se sází na další utkání našeho týmu v rámci skupiny? 

Česko-Chorvatsko 1 0 2 

aktuální kurz 3,3 3,15 2,2 

původní kurz 3,1 3,06 2,35 

procento sázek 7% 8% 85% 

    Česko-Turecko 1 0 2 

aktuální kurz 2,6 3,12 2,7 

původní kurz 2,6 3,12 2,7 

procento sázek 46% 21% 33% 

Kompletní přehled aktuální sázek najdete na www.chance.cz v sekci fotbal/ME 2016. 

 

http://www.chance.cz/


 

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 je loterie Korunka a číselné hry Poker a Kostky či stírací losy.  

CHANCE je titulárním partnerem Chance futsal ligy a podporuje mnoho dalších sportovních aktivit.  

 
 
Kontakty 

Markéta Světlíková I tisková mluvčí CHANCE a.s. 

marketa.svetlikova@chance.cz 

+420 724 697 853 

Karolina Stonjeková I MediaTrust Communications spol. s r.o. 

kstonjekova@mediatrust.cz 

+420 604 114 934 
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