
Statymų planas - pagalbinė medžiaga, skirta visiems, kurie nori padidinti savo stabilumą ir
uždarbį sporto statymuose. Taip pat tiems, kurie nori didesnės kontrolės savo rezultatuose ir ypač
savo emocijose. 
Žemiau rasi punktus į kuriuos turi atsakyti sau pačiam, t.y. susikurti savo statymų planą. Mes
pateiksime paaiškinimus kaip tuo naudotis ir pateiksime pavyzdžių iš realaus gyvenimo. 
LazybuGuru.lt komanda rekomenduoja viską daryti raštu. Geriausia atsispausdinti paruoštą
planą, jį užpildyti RANKA ir pasikabinti matomoje vietoje, kad prieš statydamas visada galėtum
pasitikrinti ar nenukrypsti nuo plano. 

Statymų planas:
1. Aš statau ant:  ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. Mano kapitalo valdymas: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. Aš nestatau ant:  ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Mano saugikliai ir stop-loss:  ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Aš statau šiose bendrovėse: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. Mokymosi/ analizavimo planas:  _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Statymų plano paaiškinimas:
1. Aš statau ant. Aiškiai pasirašyk sporto šakas, sporto lygas ant kurių tu statai. Kiekvienas
naujokas pradžioje neatsispiria pagundai statyti kuo plačiau, tačiau profesionalai to vengia. 
Pasirink kuo siauresnes sritis, tas kurias gerai išmanai, kuriomis pats natūraliai domiesi, skaitai
straipsnius, patinka žiūrėti čempionatus. 
Pvz: Aš statau:  NBA  money line + NBA total + NBA live statymai, jeigu žiūriu varžybas.  

2. Mano kapitalo valdymas. Parašyk tikslią sumą su kiek pinigų tu pradėsi savo lažybų verslą, 
ar tuos pinigus laikysi e-piniginėse? Po kiek pinigų persivesi į lažybų bendrovės? Kiek pinigų 
naudosi vienam statymui? Ką darysi su laimėjimais? [Daugiau informacijos apie kapitalo 
valdymo schemas gali rasti mūsų puslapyje]. 
Pvz: Kapitalo valdymas:  Startuoju su 1000 eurų, kurį skirsiu iš savo pokerio uždarbio. 
Statymams naudosiu Skrill sąskaitą, kuri bus skirta tik statymų pinigams. Naudosiu 2%
statymų taisyklę. T.y. ant vieno statymo pradžioje statysių po 20 eurų. Perskaičiuosiu
statymo dydį, kai pakelsiu savo startinį kapitalą 20% arba kai neteksiu 20%. Visus pinigus
paliksiu sąskaitose, kol nepakelsiu savo kapitalo iki 5 000 eurų, tada kas mėnesį, nuimsiu
25% uždirbto pelno. Kai pasieksiu 10 000 eurų kapitalą, tada kas mėnesį nusiimsiu po 50%
pelno.  

3. Aš nestatau ant: Tai yra tavo probleminės vietos, tavo trikdžiai. Pradžioje gali atrodyti, kad 
tokių tiesiog nėra. Bet laikui bėgant, jeigu analizuosi savo statymų tendencijas, pastebėsi, kad yra
kažkokios lygos, kažkokios komandos ar sporto šakos, kurių nesiseka tau įveikti ir kurios tau 
sukelia daugiau streso ir minuso negu duoda naudos. Taigi, šitą sąrašą visada reikia peržiūrėti ir
atnaujinti (kartais papildyti, kartais išbraukti) pagal tavo statymų tendencijas. Tai yra vietos, kur
tu tiesiog turi niekada nestatyti, nesvarbu kaip tuo metu tau gerai atrodo tas statymas. 
Pvz: Aš nestatau ant: Moterų NBA, Europos ir pasaulio krepšinio čempionatų, jeigu jose
žaidžia Lietuva, ir jokių draugiškų krepšinio rungtynių. 

4. Mano saugikliai.  Čia jau kalbame apie tavo pagrindinius statymus, mūsų atveju tai jau būtų 
NBA varžybos, kada aš nestatau ant jų? Kiekvienas žmogus yra labai emocionali būtybė, nors
dažnai mes ir bandome apsimesti, kad vadovaujamės logika :) Taigi vėl pastebėsi, kad yra tam
tikros tendencijos, kada geriau nestatyti. Mūsų saugiklių pvz:
Pvz: Aš nestatau, kai esu išgėręs ar esu kitaip apsvaigęs; jeigu šiandien stipriai susipykau
su drauge; jeigu esu labai pavargęs.  
Tai yra niekniekiai, bet tu neįsivaizduoji, kiek žmonių pralošia daug pinigų, dėl šitų mažų 
niekniekių. Tad geriau iš anksto nusistatyti griežtas taisykles, negu, kad prabudus pagiringam
šeštadienio rytą ir suprasti, kad vakar pusgirtis atlikai "labai pelningą" statymą iš pusės savo 
pinigų, už Estijos futbolo rinktinę pasaulio futbolo čempionate. 
Stop-Loss. Tai yra tavo bendros statymo taisyklės ir kada tu sustoji. Tai ypač aktualu naujokams
ir pradedantiesiems, nes pradžioje gali atrodyti, kad randi tiesiog begales vertingų statymų ir
pagautas azarto gali atlikti 50 statymų per dieną. Kas jau pasidaro visiškas lošimas. Taigi, 
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pradžioje tai turėtų būti pakankamai griežtos taisyklės, kurios užtikrins tavo stabilią situacijos
kontrolę. Kai sukaupsi daugiau patirties ir įgausi profesionalumo, tada šias taisykles galima
padaryti labai lanksčias, nes jau turėsi daug natūralios patirties kaip kontroliuoti situaciją. 

Pvz: Mano stopai:
• Ne daugiau 3 statymų per dieną (patikėk pačiam rasti 3 gerus vertės statymus per

dieną yra labai rimtas reikalas).  
• Jeigu patiriu 10 nesėkmių iš eilės, darau minimum 5 dienų pertrauką ir atidžiai

peranalizuoju savo pasirinktus statymus ir kodėl buvo tokie rezultatai.  
• Būtinai skiriu 1 dieną per savaitę pailsėti nuo statymų, t.y. jokių statymų, jokių

analizių, jokių varžybų (išvaryti su drauge kur, su draugais į miestą, išlėkti kur su
dviračiu. Arba tiesiog kitaip pailsėti nuo darbo ir kompiuterio).  

5. Aš statau šiose bendrovėse. Prisimink, pradžioje labai aktualu pasirinkti geras bendroves, 
gerus partnerius. Taigi, tavo bendrovių sąrašas ir kodėl jas pasirinkai. 

Pvz.: Aš statau šiose bendrovėse:
• Pinnacles - nes duoda geriausius koeficientus NBA money line, ypač

autsaideriams ir visiškai neriboja statymų.  (Atsidaryti sąskaitą Pinnacle)
• Betfair - naudoju kaip lažybų turgų, t.y. statau prieš žmonės, nes dažnai galiu rasti

gerus koeficientus, ypač už favoritus. (Atsidaryti sąskaitą Betfair)
• Bet365 - nes duoda plačiausią pasiūlą. (Atsidaryti sąskaitą Bet365)

Svarbu: Būtinai visada naudok savo tikrus duomenis, nes kai laimėsi pinigų, dažnai dėl
saugumo ir vykdant pinigų anti-plovimo prevenciją lažybų bendrovės prašo, kad atsiųstum savo 
paso arba teisių kopijas. Taigi, jeigu užsiregistruosi netikrais duomenimis, gali būti sunku 
atsiimti laimėtus pinigus. 

Nesukčiauk: Dėl bonusų, jeigu jau turi kažkurioje bendrovėje sąskaitą ir nori susikurti naują, 
kad gautum naujoko bonusą, nedaryk to! Lažybų bendrovės griežtos čia, vienam žmogui - viena
sąskaita, jeigu pamatys, kad bandai sukčiauti gali likti išvis be pinigų ir ten ir ten. 
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6. Mokymosi/ analizavimo planas: Būtinai turi iš anksto nusistatyti kiek laiko skirsi savo 
tobulėjimui. Kodėl? Todėl, kad jeigu pradės sektis, gali užmigti ant laurų. Kai nesiseka, mes
turim daugiau valios ir motyvacijos dirbti ties savo statymais, nes norime, kad sektųsi, norime
uždirbti. Tačiau, kai mums pradeda gerai sektis, jūra gali pasirodyti iki kelių. Taigi, iš anksto 
nusistatyk, kiek valandų skirsi per savaitę analizėms, ką skaitysi ir panašiai. 
Pvz.:  Mokymosi planas: Kiekvieną savaitę pažiūrėti būtinai 4 NBA varžybas, ypač tas ant
kurių stačiau. Kiekvieną dieną sekti naujienas http://www.nba.com/
ir http://official.nba.com/ puslapiuose.  Sekti blogus NBA ir kituose puslapiuose:

• http://www.rotoworld.com/playernews/nba/basketball-player-news
• http://hangtime.blogs.nba.com/
• http://sports.yahoo.com/blogs/nba-ball-dont-lie/
• http://m.espn.go.com/nba/blogs?wjb 
• http://www.insidehoops.com/nba_rumors.shtml

Kiekvieną savaitę skirti papildomą analizę statymams, kurie buvo didžiausios staigmenos, 
pralošė  arba laimėjo visiškai ne taip kaip tikėjausi. Patikrinti ar tai buvo daugiau
atsitiktinumas ar mano klaida kažką analizuojant.  

Kiekvieną mėnesį peržvelgti bendras strategines tendencijas, kur sekasi, kur nesiseka, 
sugretinti su buvusias mėnesiais, ieškoti priežasčių, tendencijų. 

Nuolat naudoti ciklinės analizės schemą. T.y. pagal rungtynes (ne pagal rezultatus) vertinti
savo techninę analizę ir ieškoti kur darau blogas prielaidas arba kur nepastebiu galimybių. 
Keisti analizės ir vertinimo principus, statyti ir vėl po kažkurio laiko kartoti analizę iš
naujo. 
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