Apa itu Taruhan Judi Bola Handicap dan Bagaimana Caranya?
Permainan judi bola saat ini sudah bukan lagi hal yang asing terdengar di telinga kita,
khususnya bagi para pecinta judi itu sendiri. Salah satu jenis permainan yang satu ini
mengenai keberadaannya sudah lama dan semakin banyak digemari seiring
bertambahnya waktu.
Dalam permainan judi online bola bersama sebuah situs judi online ada beberapa ragam
permainan yang bisa kamu mainkan, salah satunya yaitu handicap. Kamu yang menyukai
betting bola handicap tentunya harus mengetahui bagaimana cara main handicap bola.
Dengan mengetahui cara main handicap bola, kamu tentunya bisa mendapatkan
kesempatan menjadi pemenang dan memperoleh keuntungan. Mengapa disebutkan
demikian?
Pasalnya di situs judi online banyak menyediakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh
para pemain judi, dengan bantuan cara main handicap bola ini maka kemenangan dan
keuntungan bisa lebih mudah untuk kamu dapatkan.

Pengertian Judi Bola Handicap
Istilah handicap mempunyai arti ketidakseimbangan atau keberuntungan, yang mana
istilah ini sering digunakan pada permainan judi bola dan permainan judi yang lain
seperti judi basket atau volley. Dalam permainan bola, handicap memiliki arti lain yaitu
memberikan keberuntungan pada salah satu club atau pihak yang sedang bertanding.
Antara kedua pihak yang sedang bertanding termasuk dalam permainan sepakbola ini
tidak seimbang kemampuan bermainnya. Intinya dalam permainan bola tersebut
dipastikan bahwa hanya ada satu pihak yang sudah pasti menang dengan kemampuan
bermainnya yang sudah tidak diragukan lagi. Karena ketidakseimbangan inilah muncul
istilah voor dan handicap.
Jika kamu sudah mengetahui sedikit pengertian dari handicap, sekarang berlanjut pada
cara main handicap bola dalam permainan judi online bola di situs judi online. Dalam
memahami cara main handicap bola pada permainan betting bola, diperlukan adanya
suatu pemahaman mengenai peraturan permainannya.
Berikut ini cara main handicap bola dan aturan permainan yang harus dipahami sebelum
memainkan taruhan.

Cara Main Judi Bola Handicap Dan Aturan Permainannya
Ada beberapa cara main handicap bola yang bisa kamu lakukan, selain itu ketahuilah
beberapa aturan mainnya. Beberapa cara main handicap bola yang bisa kamu lakukan dan
terapkan diantaranya yaitu:

1. Cara main handicap bola dengan nilai 0
Cara main handicap bola yang satu ini sangatlah sederhana. Kuncinya jika tim yang kamu
pilih memenangkan pertandingan maka kamu juga akan menjadi pemenang taruhan.
Sebaliknya jika tim yang kamu pilih dalam taruhan ini kalah, maka kamu juga akan ikut
kalah. Akan tetapi perlu diperhatikan juga jika pertandingan sepakbola ini berakhir
dengan nilai seri, maka tidak ada pemenang di dalamnya.
2. Cara main handicap bola dengan nilai ¼
Jika dalam situs judi online ini dua tim yang bertanding adalah tim A dan B, dan voor ¼
diberikan pada tim B. Kamu yang mendukung tim A dalam permainan, tim inilah yang
harus menang saat kamu ingin menjadi pemenang taruhan.
Jika hasil akhir pertandingan sepakbola ini seimbang, maka kekalahan akan kamu alami
setengahnya. Berbeda jika kamu mendukung tim B yang sudah diberi voor ¼. Jika
pertandingan ini berakhir dengan nilai seri maka kamu bisa mendapatkan kemenangan ½.
Saat kamu ingin mendapatkan kemenangan sepenuhnya, maka tim B harus bisa
memenangkan pertandingan tersebut.
3. Cara main handicap bola dengan nilai ½
Salah satu contoh pertandingan yang bisa kamu terapkan sistem cara main handicap
dengan nilai ½ ini yaitu pertandingan antara Juventus dan AC Milan dan AC Milan yang
diberi voor 1/2.
Saat kamu memasang taruhan pada Juventus, tim inilah yang harus menang full, akan
tetapi jika hasil akhir pertandingan ini seimbang maka kamu kalah dalam taruhan.
4. Cara main handicap bola dengan nilai ¾
Contoh cara main handicap bola dengan nilai ¾ bisa kamu lihat pada pertandingan antara
Liverpool dan Licester, untuk voor ¾ diberikan pada Licester. Agar kamu bisa menang
full, tim Liverpool harus menang taruhan dengan nilai 2-0. Jika pada akhirnya skor 1-0,
maka kamu hanya bisa mendapatkan kemenangan setengahnya.
Itulah beberapa cara main handicap judi bola di situs judi online yang harus kamu
ketahui. Sebelum bermain dan melakukan taruhan sebaiknya kamu pilihlah dan
bergabung dengan salah satu agen yang terpercaya, dengan tujuan kamu akan bisa
bermain lebih aman dan nyaman.

