Téma měsíce: Efekt opisovania tipov od úspešných tipérov
Každý už za obdobie, čo sa venuje tipovaniu, opísal tip.
Pod slovom opísal teraz vyložene myslím, že ho reálne
zahral, vložil do neho svoju dôveru a peniaze. Rozdiel je
len v tom, že sú ľudia, ktorí nemajú vlastné tipy a všetko
vsadené tipy sú tie „opísané“ a naopak sú ľudia, ktorí sa
postupom času dopracovali k tomu, že hrajú viac-menej
len svoje tipy a ak náhodou vsadia aj niečo iné, jedná sa o
určitú separátnu aktivitu s vedľajším skúšobným malým
rozpočtom určeným len „pre túto zábavku“, resp.
investíciu, resp. opísané tipy sú na báze informácie,
stotožnenia sa s názorom, takže sa naozaj nemôže jednať
o slepé opisovanie na základe mena (nicku) tipéra, resp. opisovanie, kde beriem to, čo príde a
neriešim prečo, ako a v podstate ani za koľko, pretože aj túto časť tipu len s dôverou kopírujem.
Nasleduje ďalšia otázka a tou je, koľkí z Vás opisujú tipy stratových tipérov a je jedno, z akého sledovaného
obdobia? Tu by sa hodil určitý prieskum, pravdou je, že moc valné číslo by to nebolo, neprekvapila by ma aj verzia
rovná veľkej zavalitej nule. Drvivá väčšina sa logicky necháva inšpirovať ziskovými tipérmi, s tým musí súhlasiť
takmer každý. Táto úvaha je postavená na tom, že opisovači opisujú tipy, o ktorých „nemajú ani páru“, ak aj
vedomosti majú, neriešia to a nesnažia sa si premisy potvrdiť, resp. utvoriť si z informácií vlastný názor.
Samozrejme aj v tomto prípade vyhráva prvá skupina, povedzme futbalový expert, ktorý hrá tipy experta na NHL
a o NHL vie max. to, že tam hrá nejaký Jarda Jágr.
Samozrejme, situácia predpokladá, že naskakujeme do rozbehnutého vlaku, inak by sme nemohli opisovať od
úspešných dlhodobo ziskových tipérov. Keďže ale naskakujeme do takéhoto „vlaku“, nie je logickejšie vyhnúť sa
extrémne úspešnému tipérovi v poslednom období? Tipovanie je beh na dlhú trať a každý tipér a každá tipovaná
súťaž má určitú dopredu stanovenú úroveň, resp. priepustnosť. Všetko pracuje s faktormi, že tipér tipuje stále
tým istým štýlom, tú istú ligovú súťaž, príp. športové odvetvie a udržuje si cca rovnakú výšku vkladov, rozptyl
vkladov. Premennými sú len určité kvalitatívne preskupenia v rámci tímov na báze nových hráčov, trénerov a
jednotlivých špecifických situácií (zranenia/únava/taktika) v rámci tej-danej sezóny. Tým chcem povedať, že každý
tipér má dopredu stanovený ROI/Yield, okolo ktorého osciluje, už je len otázkou, aké je to konkrétne číslo, ktoré
sa práve jeho vyložene dotýka.
Bolo by fér začať vlastnou osobou. Ešte sa mi nestalo, že by som niekde vyložene dobre začal. Tým narážam na
zmenu a je jedno, či sa jedná o prechod z jednej stránky/portálu na druhý, či sa jedná len o štrukturálnu zmenu na
jednom a tom istom portále, jednoducho povedané, každý nový začiatok, každá nová výzva začína pomerne
strastiplným obdobím. Samozrejme časom som to akceptoval a prispôsobil som sa tomu, skôr ale na báze a
opatrnosti pri pridávaní tipov, než že by som sám na vlastnom tipovaní niečo výrazne upravoval. Ja to nazývam
prirodzený rešpekt. Keď sa človek zamyslí, je pre neho najlepšie začať nevýrazne, ideálne nevýrazne do plusu,
úplne tragédia nie je ani nevýrazne do mínusu. Tragédiou je masívna strata, ktorá za A, vytvorí zlé
prostredie/atmosféru z pohľadu ľudí, ktorí sa inšpirujú; za B, vytvorí tlak na Vás. Sú to spojené nádoby, kde až po
určitom čase nemáte nikomu, čo dokazovať.
Ako začínajúci tipér som mal rešpekt, pretože okolo bolo množstvo tipérov, ktorí boli lepší a ak aj neboli lepší, boli
etablovanejší, v známom prostredí, jednoducho mali už určité postavenie a štatút. Ten rešpekt bol na K2 logický,
pretože v tom čase napr. sekcia NBA ešte bola vo svojom rozkvete, aj keď už vtedy začínala vo svojom vnútri
nachádzať trhliny, príp. úniky informácií za čias uzavretej skupiny, ktoré rozklad výrazne urýchlili.
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