Cara Membaca Handicap Dalam Judi Bola Sbobet
Dari dulu sampai sekarang permainan taruhan banyak mengalami perkembangan dan
peningkatan yang cukup pesat, hal ini terbukti seiring dengan kemajuan teknologi yang
semakin canggih dimana saat inis sudah ada beberapa jenis permainan judi atau taruhan
Sbobet yang bisa dimainkan secara online.
Permainan judi atau taruhan saat ini sudah banyak jenisnya, bahkan dalam
berlangsungnya pertandingan sepakbola sudah ada istilah taruhan yang hadir untuk
melengkapi keseruan saat menonton pertandingan tersebut. Istilah ini lebih dikenal
dengan judi bola.
Bagi kamu yang tertarik untuk bermain dan melakukan pemasangan taruhan yang satu
ini, segeralah mendaftarkan diri menjadi member baru di salah satu agen judi
Sbobet yang nantinya akan digunakan sebagai tempat bermain dan memasang taruhan.
Dalam permainan judi online bola, ada beberapa istilah yang harus dipahami tidak
terkecuali untuk jenis pasaran taruhan yang ada didalamnya. Salah satunya yaitu
handicap.
Handicap merupakan hitungan dasar yang ada dalam permainan taruhan bola online dan
umumnya terdapat dalam bursa taruhan bola baik itu pada beberapa situs agen bola yang
terpercaya atau untuk situs betting bola online yang lainnya lagi.
Untuk beberapa situs yang ada semuanya ternyata memiliki nilai handicap yang berbedabeda atau nilai handicap masing-masing.
Tips Membaca Handicap Judi Bola Sbobet
Untuk bisa bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi bola online dengan tujuan
kamu dapat merasakan kenyamanan bermain, selain harus mengetahui apa saja istilah
yang ada dalam bursa taruhan bola atau jenis pasaran Sbobet yang ada didalamnya kamu
juga wajib mengetahui bagaimana cara membaca handicap yang tertera.
Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu para pemain atau pecinta judi pemula yang
belum pernah merasakan sensasi bermain dan melakukan pemasangan taruhan bola
secara online.
Handicap atau HDP adalah sistem permainan yang ada dalam permainan judi online
dimana didalamnya menggunakan sistem voor. Artinya tim yang diunggulkan
memberikan voor kepada tim yang lebih lemah.
Ketahuilah bahwa handicap ini tidak berlaku untuk permainan taruhan bola saja
melainkan berlaku juga untuk beberapa permainan jenis sport Sbobet yang lainnya.

Dalam hal ini ada beberapa nilai yang terdapat dalam hitungan handicap beserta cara
membacanya, diantaranya yaitu :
* Nilai HDP 0. Artinya baik itu tim tuan rumah atau tim tamu tidak ada yang diberi tanda
merah. Sementara arti voor ini yaitu berimbang dan kemenangan ditentukan dengan
selisih satu gol sedangkan jika tidak terjadi gol atau draw maka tidak akan terjadi
taruhan, alhasil uang yang digunakan dalam taruhan ini akan dikembalikan ke akun
masing-masing.
* Nilai HDP 0-0,5 (0,25 atau ¼), artinya untuk menjadi pemenang harus terjadi selisih
satu gol kepada tim lawan dan apabila skornya draw maka tim yang memberikan voor
akan mengalami kekalahan sebesar ½ dari nilai yang dipasang taruhannya.
* Nilai HDP 0,5 atau ½, jika pertandingan berakhir draw maka tim yang voor atau
berwarna merah akan mengalami kekalahan seutuhnya. Sementara itu untuk menjadi
pemenang maka dibutuhkan selisih satu gol.
* Nilai HDP 0,5-1. Voor ini menandakan bahwa tim yang diunggulkan dengan warna
merah ini untuk bisa menang secara utuh dibutuhkan selisih 2 gol. Namun jika hasilnya
hanya selisih satu gol maka kemenangannya adalah sebesar ½ dari nilai yang dipasangi
taruhan.
Itulah cara membaca handicap dalam judi bola Sbobet yang harus diketahui, anda bisa
mendapatkan keuntungan besar jika bisa membaca ini dengan baik. Anda bisa
mendapatkan hasil yang akurat dalam prediksi yang anda buat

