Apa itu Odds/even dalam Taruhan Judi Bola
Taruhan judi bola online menjadi salah satu kategori permainan judi yang sangat
menarik sekali saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa betting bola secara online saat ini
menjadi salah satu permainan yang begitu popular dan sangat digemari oleh para bettor
online.
Selain keuntungan menjanjikan, betting bola juga menawarkan banyak sekali pasaran
bola yang sangat menarik untuk dilakukan dalam betting sehingga akan lebih banyak
pilihan dalam betting.
Dalam perjudian bola secara online tentu saja banyak istilah yang sebaiknya dipahami.
Ada banyak sekali pasaran judi bola online yang saat ini bisa dimainkan dengan nyaman
sekali.
Bahkan beberapa permainan tersebut sangat menjanjikan banyak sekali keuntungan yang
sangat menarik sekali dan hal ini harus Anda pahami dengan baik.
Untuk Anda yang belum paham dengan istilah dalam permainan judi online bola maka
penting sekali untuk lebih paham beberapa istilah penting tersebut.
Bahkan dalam hal ini pemilihan pasaran bola yang tepat tentu saja akan memberikan
kemudahan untuk meraih keuntungan dan bonus yang lebih besar. Oleh karena itu
pemilihan pasaran bola sangat penting sekali dilakukan dengan tepat.
Sekilas Tentang Odds/even dalam Taruhan Judi Bola
Dalam judi bola memang ada beberapa istilah yang bisa sebaiknya Anda kenali untuk
memudahkan dalam melakukan betting untuk raih segala keuntungan besar yang
menggiurkan sekali.
Maka dari itu sebaiknya pahami beberapa istilah tersebut untuk melakukan betting. Salah
satunya yaitu untuk odd/even. Apa itu odd / even? Berikut sekilas mengenai
penjelasannya untuk Anda!
Odd dalam bahasa inggris artinya ganjil dan even artinya genap. Nah, dalam pasaran
bola online, istilah ini dikenal dengan pasaran taruhan ganjil genap untuk menebak skor
akhir sebuah pertandingan.
Dalam hal ini patokannya adalah dalam waktu 2 x 45 menit dan termasuk juga untuk
babak injury time. Atau dengan istilahnya adalah hingga wasit meniup peluit akhir
pertandingan.
Dalam pasaran judi bola yang satu ini tentu saja bettor harus menebak atau dalam istilah
lain menghitung gabungan dari gol kedua tim yang akan dihasilkan untuk hasil akhir

sebuah pertandingan. Dalam hal ini bettor harus menebak apakah skor akhir berujung
hasil genap atau ganjil.
Dalam betting untuk pasaran yang satu ini tidak ada hasil untuk tebakan draw. Bettor
harus senantiasa menebak apakah genap atau ganjil. Hanya itu saja yang ada dalam
pasaran bola yang satu ini.
Bagi Anda yang merasa bingung dengan istilah betting yang satu ini bagaimana
penghitungannya? Berikut ini contoh yang bisa Anda pahami dengan mudah!
* 0-0 = Genap
* 0-1 = Ganjil
* 1-0 = Ganjil
* 0-2 = Genap
* 2-0 = Genap
* 1-1 = Genap
* 2-1 = Ganjil
* 3-2 = Ganjil
* 4-0 = Genap
Untuk pasaran bola yang satu ini tidak ada trik dan strategi khusus yang harus dipelajari.
Hal ini hanya membutuhkan analisa sebuah ketepatan untuk bisa menganalisa tim mana
yang bisa memenangkan betting.
Dalam hal ini tentu saja harus menerapkan system analisa seperti halnya untuk pasaran
bola yang lainnya. Analisa secara detail adalah salah satu cara yang tepat untuk
memenangkan betting dalam pasaran yang satu ini.
Pasaran judi bola odd / even merupakan salah satu pasaran bola yang sangat mudah
sekali dan tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang besar sekali dalam betting yang
Anda lakukan. Selamat bermain!

