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ĐỊNH NGHĨA CÁ CƯỢC THỂ THAO VÀ
CÁC HÌNH THỨC CÁ CƯỢC THỂ THAO

Định nghĩa: Cá cược thể thao là hoạt động dự đoán và đặt cược vào kết quả thi đấu.
Nó thường được coi là một hình thức cờ bạc.
Các hình thức cá cược: Có rất nhiều các hình thức cá cược, bao gồm:
 Cá cược trực tiếp là hình thức đặt cược được thực hiện dựa trên tỷ lệ chấp, tỷ lệ
được nhà cái đưa ra cho 2 đội bóng. Ví dụ trong Giải vô địch Bóng rổ Quốc gia
(NBA), khi có hai đội nào đó gặp nhau và người ta cảm nhận được là một đội
nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Để cố gắng tạo ra một tỷ lệ đặt cược hấp
dẫn với cả đội yếu hơn nhà cái sẽ đưa ra tỷ lệ chấp giữa 2 đội. Để xác định đội
chiến thắng theo tỷ lệ chấp cần phải cộng hoặc trừ số điểm chấp đã được đưa ra
vào tổng điểm đạt được cuối cùng của đội. Đây là hình thức phổ biến nhất trong
cá cược thể thao.
 Dự báo kết quả là hình thức đặt cược được thực hiện dựa trên một loạt các kết
quả đạt được cụ thể của một trận đấu. Ví dụ dự đoán số bàn thắng ghi được của
mỗi đội trong một trận thi đấu Bóng ném, dự đoán cầu thủ sẽ ghi bàn trong một
trận thi đấu Bóng đá, hay dự đoán cầu thủ Bóng chày trong một đội sẽ ghi được
nhiều điểm hơn so với các cầu thủ trong đội kia.
 Cá cược theo xâu là hình thức đặt cược bao gồm một xâu chuỗi đặt cược liên
hoàn (thường có thể lên đến 12) và người chơi có thể nhận được một khoản tiền
thưởng lớn nếu cá cược thành công. Ví dụ người chơi có thể lựa chọn 4 đặt cược
khác nhau trong một xâu chuỗi 4 trận thi đấu của một đội bóng và cược rằng đội
bóng sẽ giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu đó. Nếu có bất kỳ kết quả dự đoán
nào không đúng người chơi sẽ thua cả xâu đó, nhưng nếu kết quả dự đoán ở cả 4
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lần đều đúng thì người chơi sẽ nhận được khoản tiền thưởng cao hơn đáng kể
(thường là gấp 10 lần trong trường hợp chơi xâu 4) so với việc cá cược theo từng
lần riêng rẽ.
 Cá cược theo xâu lũy tiến là hình thức đặt cược bao gồm một xâu chuỗi đặt cược
lũy tiến liên hoàn (thường có thể lên đến 12) và người chơi có thể nhận được một
khoản tiền thưởng lớn, cho dù không lớn bằng cá cược theo xâu. Tuy nhiên
không giống như cá cược theo xâu, trong cá cược theo xâu lũy tiến các khoản
tiền thưởng ít hơn cũng vẫn sẽ được chi trả cho những người có một số lần dự
báo sai.
 Cá cược mặc định là hình thức đặt cược cho phép người chơi sử dụng kết quản
dự đoán ban đầu của mình cho 2 hoặc nhiều trận đấu khác nhau. Người chơi có
thể điều chỉnh tỷ lệ chấp trong 2 trận đấu, nhưng tất cả các kết quả dự đoán đều
phải chính xác thì mới thắng cược và cũng chỉ nhận được khoản tiền thưởng thấp
hơn so với cá cược theo xâu.
 Cá cược theo tình huống là hình thức đặt cược bao gồm ít nhất là 2 lần cá cược
trực tiếp được gắn kết với nhau bởi một dự đoán sẽ quyết định cả quá trình đặt
cược. Nếu dự đoán được lựa chọn đầu tiên của người chơi diễn ra đúng với thực
tế thì sẽ tính tiếp lựa chọn thứ hai, còn nếu lựa chọn thứ hai diễn ra đúng với
thực tế thì sẽ tính tiếp lựa chọn thứ ba và cứ tiếp tục như vậy.
 Cá cược theo hàng là hình thức đặt cược được tạo ra để thay thế cho hình thức cá
cược trực tiếp trong môn Bóng chày, Khúc côn cầu hay Bóng bầu dục. Nhà cái
sẽ đưa ra một tỷ lệ chấp cố định tùy theo trình độ của từng đội với khoản tiền
thắng độ cao hơn dành cho các đội mạnh và thấp hơn dành cho các đội yếu.
 Dự đoán kết quả trong tương lai về lý thuyết cũng giống như tất cả các hình thức
cá cược thể thao khác là đưa ra những dự đoán cho các sự kiện sẽ diễn ra trong
tương lai, nhưng nhìn chung khoảng thời gian dự đoán thường dài hơn được tính
theo nhiều tuần, nhiều tháng hay mùa giải như dự đoán về một đội trong Giải vô
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địch Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) sẽ giành chiến thắng trong Siêu cúp Bóng
bầu dục Mỹ (Super Bowl) trong mùa giải sắp tới. Việc đặt cược phải được thực
hiện trước khi mùa giải bắt đầu vào tháng 9 và tiền thắng cược sẽ không được trả
hết cho đến khi diễn ra trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vào
tháng Giêng hoặc tháng 2 (cho dù rất nhiều người thua cược đã được xác định rõ
trước thời điểm này và đã có thể tiến hành quyết toán).
Tỷ lệ đặt cược cho các cá cược này thường được thể hiện bằng tỷ lệ chi trả theo
số tiền đặt cược. Nhà cái có thể đưa ra tỷ lệ 50-1 cho một đội nào đó sẽ giành
chiến thắng trong trận tranh Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) trong mùa
tới, có nghĩa là người đặt cược sẽ được trả gấp 50 lần số tiền đặt cược nếu đội
bóng được lựa chọn giành chiến thắng.
 Cá cược kết quả xếp hạng là hình thức đặt cược mà người chơi sẽ dự đoán kết
quả xếp hạng của các đối thủ cạnh tranh chứ không phải là kết quả tổng thể của
giải đấu. Ví dụ trong một giải đấu công thức 1, người chơi có thể đặt cược vào 2
hoặc 3 tay đua và vị trí xếp hạng của họ trong số những đấu thủ khác. Đôi khi
người chơi cũng có thể đặt cược vào một vị trí “đồng hạng” mà trong đó cả 2 tay
đua đều có thời gian cán đích như nhau, đều bị rớt lại hay bị loại.
 Cá cược theo tỷ lệ chi trả của nhà cái (đôi khi còn được gọi là cá cược theo tỷ lệ
thay đổi) là hình thức đặt cược mà theo đó tỷ lệ chi trả tiền thắng cược của nhà
cái sẽ được thay đổi trong từng thời điểm dựa trên tổng số tiền đặt cược thu được
trong một kết quả cụ thể và tỷ suất lợi nhuận thu về của các nhà cái. Ví dụ nếu
nhà cái đưa ra tỷ lệ chi trả là 90 % thì 90 % tổng số tiền đặt cược sẽ được chi trả
lại cho những người thắng cược và 10% sẽ được các nhà cái thu về. Dĩ nhiên là
tổng số tiền đặt cược thu được trong một kết quả cụ thể càng lớn thì tỷ suất lợi
nhuận thu về của các nhà cái sẽ càng nhỏ.
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 Cá cược cho hiệp 2 (đôi khi còn được gọi là cá cược trong giờ nghỉ giải lao) là
hình thức đặt cược chỉ dành cho hiệp 2 của một trận đấu cụ thể nào đó. Hình
thức cá cược này có thể được thực hiện theo tỷ lệ chấp hoặc thắng hay thua. Kết
quả đặt cược (thắng hay thua) chỉ được quyết định dựa trên điểm số/bàn thắng
ghi được của 2 đội trong chỉ riêng trong hiệp 2 của trận đấu.
 Cá cược trong trận đấu là hình thức đặt cược đặc biệt được cung cấp bởi một số
nhà cái cá cược trực tuyến cho phép người chơi có thể tiếp tục đặt cược mới
trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra.
 Định nghĩa Nhà cái: Nhìn chung các nhà cái thường đóng vai trò là người tạo ra
thị trường cho hoạt động cá cược thể thao, mà đa phần là được phân chia ra làm
2 nhóm là nhóm thắng và nhóm thua. Nhà cái nhận cược của cả hai nhóm và duy
trì một tỷ suất lợi nhuận thu về (tiền hoa hồng) để đảm bảo lợi nhuận cho dù kết
quả cá cược diễn ra thế nào.
 Luật Cá cược Liên bang được ban hành năm 1961 là một nỗ lực của Chính phủ
Mỹ để ngăn chặn hoạt động của các nhà cái bất hợp pháp. Tuy nhiên điều luật
này lại không được áp dụng đối với các nhà cái cá cược trực tuyến. Tòa án Tối
cao Liên bang đã không đưa ra bất cứ phán quyết có ý nghĩa nào về Luật Cá
cược Liên bang liên quan tới cá cược trực tuyến.
Do nhà cái thường nắm giữ lợi thế theo tỷ lệ 11/10 so với các khách hàng và
trong các cá cược quy mô nhỏ là 6/5, cho nên họ rất có thể sẽ tiếp tục tồn tại
trong một khoảng thời gian dài. Nhà cái muốn thành công thì phải có khả năng
chịu đựng được một sự thâm hụt lớn trong một khoảng thời gian ngắn (Boyd,
1981). Rất nhiều những nhà cái nổi tiếng trong những năm từ 1930 cho đến 1960
đã bắt đầu sự nghiệp của họ trong thời kỳ cấm cờ bạc vào những năm 1920. Họ
thường là “hậu duệ” của những người nhập cư đến Hoa Kỳ vào thời điểm này.
Mặc dù “khuôn mẫu chung” của những tay cá cược phải là những người gốc Ý,

Trang 6

Trung tâm Thông tin TDTT – Điểm tin tổng hợp phục vụ Quản lý nhà nước – Số 31

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

nhưng thực tế cũng đã chứng minh rằng rất nhiều những tay cá cược hàng đầu
Đông Âu lại có tổ tiên là người Do Thái ( Davies, 2001).
 Lịch sử cá cược thể thao: Xác định nguồn gốc xuất xứ của cá cược thể thao là
một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Cá cược thể thao đã ra đời cách đây hàng ngàn
năm, kể từ khi con người tìm cách đặt cược vào kết quả thi đấu giữa 2 đối thủ
cạnh tranh. Chúng ta biết rõ là nhiều vị hoàng đế La Mã rất ưa thích cờ bạc và
trong nhiều năm việc đặt cược chỉ được coi là hợp pháp khi được thực hiện tại
các đấu trường và trường đua xe ngựa ở Rôma. Tuy nhiên cũng giống như trong
thời hiện đại, cờ bạc bất hợp pháp không bao giờ ngăn cản những người mong
muốn tham gia.
Những gì mà chúng ta biết về cá cược thể thao hiện đại rõ ràng là mang tính xác
thực hơn và nó có nguồn gốc từ các sự kiện phổ biến trong môn Điền kinh, mà
chủ yếu là các cuộc thi đi bộ. Các cuộc thi đi bộ đã trở nên rất phổ biến trong
nửa đầu thế kỷ 19 ở Anh và nó đã sớm gắn kết với các hình thức cá cược. Sự gắn
kết với các hình thức cá cược đã trở nên phổ biến tới mức khiến Hiệp hội Điền
kinh Nghiệp dư được thành lập vào năm 1880 phải ra tay trợ giúp loại bỏ một số
cuộc thi đã được ấn định và các chiến thuật ranh ma nhằm gây ảnh hưởng đến
kết quả thi đấu.
Trong khi các cuộc thi đi bộ đã tạo ra một làn sóng vươn khắp châu Âu, thì nó
cũng ùa sang các nước khác bao gồm cả Mỹ, mà phần lớn là có liên quan đến các
hoạt động cá cược đang diễn ra. Lịch sử đã cho chúng ta thấy ở đâu có tiền thì ở
đó cũng có những điều không lành mạnh và chẳng bao lâu sau các cuộc thi đi bộ
đã tích hợp tính chất của các trận đấu vật chuyên nghiệp hiện đại.
May mắn cho những người đam mê cá cược là sự thoái trào của các cuộc thi đi
bộ lại diễn ra trùng với thời điểm phát triển của môn thể thao Bóng chày và
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Bóng chày đã sớm trở thành sự lựa chọn của những tay cá độ. Khác với các
VĐV thi đấu trong các cuộc thi đi bộ, các cầu thủ Bóng chày đã không thực hiện
cuộc chơi vì lợi ích và trong suốt hơn 40 năm trước khi bung ra Scandal nổi tiếng
Black Sox (đội tất đen) vào năm 1919, người ta chỉ phát hiện duy nhất câu lạc bộ
Louisville Grays có dính líu tới cá cược vào năm 1877.
Một điều quan trọng cần phải ghi nhớ là cá cược thể thao đã được nhìn nhận
khác nhau vào cuối những năm 1800. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1894, tờ Bưu
điện Washington đã đăng bài viết về nhà quản lý Cap Anson của câu lạc bộ
Chicago Colts trong đó có đoạn: “Bác Anson đã sẵn sàng bắt đầu đặt cược cho vị
trí đạt được của câu lạc bộ Chicago Colts trong cuộc đua ở Cúp Liên đoàn trong
năm tới. Ông đã cược 100 USD trong một vài ngày trước đây là đội của ông sẽ
kết thúc cuộc đua ở vị trí cao hơn so với câu lạc bộ Pittsburgh Pirates”.
Không cần phải nói cũng biết rõ là điều này không thể vượt qua các hình thức cá
cược đang được áp dụng hiện nay, nhưng vào cuối năm 1800 đây là hình thức cá
cược duy nhất trong giải đấu. Việc một nhà quản lý đặt cược vào đội ngũ của
mình để có thể thực hiện nhiệm vụ tốt hơn so với những người khác là điều hoàn
toàn có thể chấp nhận được.
Các tin đồn về những tiêu cực diễn ra trong Bóng chày đã liên tục xuất hiện và
tới giải vô địch quốc gia năm 1919 mọi thứ đã được mở toang khi đội “tất trắng”
được ưa thích đã thua đội Cincinnati Reds và 8 thành viên của đội, bao gồm cả
nhà quản lý tài năng Joe Jackson đã bị cấm hoạt động và thi đấu trọn đời.
Sự dính líu của Joe Jackson với Scandal nổi tiếng này đã được tranh cãi quyết
liệt và trong số những người ủng hộ việc phục hồi danh dự cho ông có cả các
chính trị gia như Trent Lott, John McCain và Strom Thurmond, cùng với các cầu
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thủ nổi tiếng như Ted Williams, người đã trả toàn bộ chi phí cho luật sư để phục
hồi danh dự cho nhà quản lý thiên tài này.
Bóng chày vẫn tiếp tục là môn thể thao vua của cá cược thể thao vào những năm
1920 trong khi các môn thể thao khác cũng đã bắt đầu dần trở nên phổ biến và
điều này đương nhiên đã dẫn đến sự gia tăng trong cá cược và giai đoạn này đã
được coi là thời “hoàng kim” của cá cược thể thao. Một vấn đề gặp phải khi
tham gia cá cược trong giai đoạn này là các trận đấu đều được đặt cược với một
tỷ lệ nhất định và nếu một người chơi nào đó muốn có một tỷ lệ cao hơn thế thì
họ phải mạo hiểm đặt theo tỷ lệ 10 hoặc 20 ăn 1 nếu giành chiến thắng. Tuy
nhiên tất cả mọi thứ đã thay đổi với sự ra đời của hình thức cá cược trực tiếp.
Sự thay đổi của cá cược thể thao: Thời gian luôn biến đổi và đó cũng là phương
châm hoạt động của cá cược thể thao. Cũng giống như những ngành công nghiệp
khác, nó cũng bắt đầu quá trình thích nghi với sự thay đổi của thời cuộc và nhu
cầu. Giới hạn pháp lý và công nghệ đã buộc hoạt động cá cược phải được thực
hiện theo phương cách mới, sáng tạo và dễ dàng tồn tại trong hoạt động kinh
doanh. Giữ được một người chơi cá cược thể thao không phải là một nhiệm vụ
dễ dàng.
Điều cần thiết là phải dự báo được nhu cầu của những người tham gia cá cược
thể thao và như vậy thì bạn mới có thể cung cấp được những thứ mà họ thực sự
muốn để giữ họ ở lại. Đây là một thị trường đầy biến động, đổi mới và hấp dẫn
từng ngày. Bỏ qua các vấn đề pháp lý đi kèm với cá cược thể thao đỉnh cao,
những người tham gia cá cược thường muốn tới một nơi mà họ có thể tìm thấy
sự an toàn và thoải mái cùng với sự riêng tư và các thao tác đơn giản dễ dàng.
Cá cược thể thao hiện đại sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi sự lựa chọn để cung
cấp cho khách hàng của mình. Công nghệ chắc chắn là một người bạn tốt vì nó
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luôn giúp cho việc đặt cược được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng hơn và không
gây ra bất cứ trở ngại nào đối với các khách hàng đang đặt cược. Cá cược thể
thao trực tuyến hiện đã phát triển vượt trội do Internet đã trở thành một công cụ
quan trọng đối với tất cả mọi người. Khách hàng có thể có được rất nhiều các
hình thức vui chơi giải trí, chẳng hạn như cá cược thể thao và cờ bạc trực tuyến
trong cùng một trang web hay lướt web để tìm kiếm một sòng bạc hay cơ hội cá
cược thể thao tối ưu.
An ninh cũng là một vấn đề “nặng ký” trong quyết định của khách hàng về việc
tìm kiếm một địa chỉ để đặt cược trực tuyến. Nếu bạn không gặp phải những rắc
rối về pháp lý, thì hoạt động của khách hàng của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn với
sự đảm bảo rằng tiền của họ được an toàn.
Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của cá cược thể thao trực tuyến
hiện nay là cơ hội gặp gỡ với khách hàng. Giải pháp đưa ra cho vấn đề này là
thuyết phục người chơi tin tưởng vào các chi nhánh hoặc tỷ lệ đặt cược được nhà
cái đưa ra. Trên thực tế cá cược thể thao trực tuyến đã có bước phát triển nhanh
chóng, được thúc đẩy bởi những lợi thế về cá cược qua điện thoại di động và
Internet.
Thực trạng của các công ty cá cược thể thao: Hoạt động cá cược đã cung cấp
việc làm cho hơn 400.000 người và mang lại nguồn thu rất lớn cho chính quyền
địa phương. Cộng đồng cá cược thể thao đã được thay đổi từ một phong trào liên
kết trong xã hội. Cá cược thể thao đã được đồng bộ hóa như là kết quả của sự
tham gia rộng rãi của cộng đồng.
Hoạt động cá cược bất hợp pháp của một số công ty hiện vẫn đang tiếp tục diễn
ra và phát triển thái quá. Dựa trên một số nghiên cứu nguồn thu ước tính của các
công ty này đã đạt tới khoảng 400 tỷ USD. Như vậy có thể thấy không phải tất
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cả công ty đang hoạt động và điều hành các trang web cá cược đều là hợp pháp
và tuân thủ đúng theo pháp luật.
Để có thể quản lý giám sát các công ty cá cược thể thao thì cần phải có được một
thỏa thuận toàn diện. Hiện tại đã có một số lượng rất lớn các công ty cá cược thể
thao trên toàn cầu. Các công ty này cũng có thể cung cấp các hình thức cá cược
trực tuyến và qua điện thoại di động. Các công ty cá cược thể thao tiến hành giao
dịch bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Người chơi có thể tham gia ở bất cứ nơi
nào và trong bất cứ hình thức cá cược nào.
Trên thực tế hiện có những công ty cá cược thể thao được ưu đãi rất lớn về tỷ lệ
tiền cược được miễn thuế trong các sự kiện thể thao. Một số người cho rằng một
số công ty cá cược thể thao có thể có mối liên hệ nhất định với mafia. Câu hỏi
đặt ra là ai sẽ người kiểm tra tính hợp pháp của các công ty như vậy? Họ thực
hiện công việc bằng nỗ lực cá nhân hay hoạt động như một tổ chức hoặc nhóm
trong các công ty cá cược thể thao và kinh doanh cờ bạc?
Hiện cũng có một số công ty cá cược thể thao thực hiện hoạt động thương mại
như là một chuỗi các công ty và chúng thường có sức mạnh hơn so với các công
ty tư nhân và các công ty cá cược nhỏ. Nhìn chung các công ty cá cược thể thao
thường thực hiện hoạt động cá cược trước khi tiến hành các hoạt động khác và
ngay sau khi được cấp phép họ sẽ lập tức đưa ra các hình thức cá cược cho các
trận đấu.
Hiện đã có rất nhiều công ty cá cược thể thao đưa ra các hình thức khuyến khích
cá cược khác nhau như: phiếu giảm giá, cá cược theo xâu và cá cược mặc định.
Các công ty này hướng tới toàn bộ những những khách vãng lai, những người
nước ngoài còn độc thân và một tỷ lệ khách trực tuyến từ châu Á. Người chơi từ
khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể tham gia trong các hình thức cá cược trực
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tuyến này. Hàng năm các công ty này không chỉ kiếm được lợi tức đầu tư, mà
còn làm tăng tỷ suất lợi nhuận hằng năm của họ.
Chính phủ có nên hợp pháp hóa cá cược thể thao?: Trong bối cảnh của vụ
scandal dàn xếp điểm số trong môn Cricket, Giải Vô địch Cricket Ấn Độ (IPL)
mới tròn 6 tuổi đã tạo ra một tai tiếng xấu. Tuy nhiên, hoạt động cá cược vẫn tiếp
tục phát triển mạnh ở quốc gia này thậm chí ngay cả trong khi cơ quan điều tra
vẫn đang hàng ngày tiết lộ thêm các chi tiết về vụ tai tiếng này. Ước tính đã có
khoảng 15 tỷ Rupee được đặt cược trong trận đấu cuối cùng của Giải Vô địch
Cricket Ấn Độ (IPL) giữa câu lạc bộ Chennai Super Kings và Mumbai.
Trong bối cảnh ồn ào của vụ bê bối, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kapil Sibal đã tuyên
bố là Chính phủ sẽ ban hành một đạo luật để đối phó với thực trạng thiếu trong
sạch trong hoạt động thể thao. Điều luật này có thể sẽ được ban hành trong năm
nay, nhưng rất nhiều chuyên gia lại cho rằng điều luật mới này sẽ không thể giúp
ngăn chặn tình trạng gian lận trong thể thao.
Ông Carl Rohsler, đối tác tại Squire Sanders Hammonds, một công ty luật của
Anh chuyên phục vụ cho các tổ chức trên toàn cầu về các vấn đề có liên quan
đến cá cược đã nói: “Ấn Độ nên hợp pháp hóa cá cược thể thao. Cá cược là một
tật xấu không thể loại bỏ được. Vì vậy thay vì quay lưng lại với nó, Chính phủ
nên nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề này”.
Một số tin tức gần đây cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ đang xem xét
việc hợp pháp hóa cá cược thể thao, nhưng Bộ đã phủ nhận điều này. Trong một
thông báo, Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ cho biết họ đã “không đưa ra bất
cứ khuyến nghị nào nhằm hợp pháp hóa cá cược thể thao với Bộ Tư pháp hay bất
kỳ tổ chức nào khác”.
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Thông báo cũng chỉ ra rằng cá cược là vấn đề của các bang và không thể được
bao phủ bởi bởi một điều luật của liên bang. Theo các chuyên gia việc hợp pháp
hóa cá cược thể thao sẽ mang lại một số lợi ích. Nó có thể giúp làm giảm việc
dàn xếp tỷ số của các trận đấu, tạo ra nguồn thu cho Chính phủ và bảo vệ trẻ vị
thành niên cũng như những người yếm thế khác khỏi những rủi ro được tạo ra
bởi một thị trường không được kiểm soát.
Hiện nay việc cá cược trong thể thao, đặc biệt là trong môn Cricket được thực
hiện thông qua các kênh bất hợp pháp, thường được những người có tiền án tiền
sự điều hành. Khi kết quả trận đấu đã được dàn xếp, một vài nhà cái biết trước
kết quả đã sử dụng những thông tin đó để gạt tiền những người chơi cá độ. Ông
Rajpal Singh, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ
(FICCI) cho biết “Một khi thị trường mở cửa, mọi người sẽ thích đặt cược thông
qua các kênh công bằng, trực tuyến hay ngoại tuyến. Nó sẽ thu hút thanh khoản
từ thị trường không được kiểm soát và các vụ dàn xếp tỷ số sẽ giảm đi đáng kể”.
Ví dụ tại Anh sau khi hợp pháp hóa cá cược thể thao vào năm 2005, đã có
khoảng 10.000 địa điểm cá cược được cấp phép. Nhà cái phải đăng ký với Hội
đồng Cá cược Quốc gia, cơ quan đưa ra Quy chế cho hoạt động cá cược. Họ
được yêu cầu phải báo cáo tỷ lệ đặt cược bất thường cho Hội đồng, điều có thể
dẫn đến sự xử phạt, thu hồi giấy phép và truy tố các con bạc bất hợp pháp. Ở một
số quốc gia khác như Pháp, Ý và Tây Ban Nha cá cược thể thao cũng đã được
hợp pháp hóa.
Năm ngoái, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) đã ước tính quy
mô của thị trường cá cược ở Ấn Độ là vào khoảng 3 nghìn tỷ Rupee. Trong một
văn bản đệ trình cho chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ
(FICCI) cho biết là chính phủ đã mất đi nguồn thu từ 120 cho đến 200 tỷ Rupee
mỗi năm do không đánh thuế vào cá cược. Đề cập tới vấn đề này ông Carl
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Rohsler đã nói “Kinh phí chi tiêu của chính phủ Ấn Độ để thực thi pháp luật
trong hoạt động cá cược nên được sử dụng để giải quyết các vấn đề quan trọng
khác”.
Các điều luật về cá cược hiện nay ở Ấn Độ chưa thực sự rõ ràng. Luật cá cược
ban hành năm 1867 đã nghiêm cấm các hình thức cờ bạc cá cược và việc thành
lập các sòng bạc. Tuy nhiên, Luật này lại không được áp dụng đối với các “trò
chơi kỹ năng”. Rất nhiều thẩm phán đã tranh luận về sự khác biệt giữa các “trò
chơi may rủi” và “trò chơi kỹ năng”. Vào năm 1996, Tòa án tối cao đã phán
quyết rằng cá cược Đua Ngựa là một “trò chơi kỹ năng” mà không chỉ là may
mắn. Các thành phố Delhi, Karnataka, Maharashtra và Tamil Nadu đã cho phép
đặt cược trong Đua Ngựa, miễn là nó được thực hiện trên đường đua và thông
qua các trung tâm cá cược đã được cấp phép. Cá cược trong đánh bài Rummy
cũng đã được cho phép. Ông Rajpal Singh, Giám đốc điều hành Phòng Thương
mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) đã nói “Theo một cách nhìn nhận tương tự
thì một trận đấu Cricket cũng liên quan đến kỹ năng của các đấu thủ”.
Trong khi một số người cho rằng hợp pháp hóa cá cược thể thao sẽ mang lại
nhiều lợi ích thì số khác lại cho rằng nó sẽ làm gia tăng tỷ lệ người tham gia.
Bình luận viên môn Cricket, Charu Sharma đã nói “Hiện tại chỉ có một số người
tham gia cá cược bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp cận để thực
hiện việc cá độ. Hợp pháp hóa cá cược thể thao sẽ khiến cho cá cược thể thao dễ
tiếp cận hơn với những người trước đây không có điều kiện tham gia cá cược”.
Xuân Long biên dịch (theo Wikipedia ; www.sportsgambling.about.com;
www.lgvideocontest.com; www.businesstoday.intoday.in;
www.theconversation.com)
--------------------***-------------------------
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CÁ CƯỢC THỂ THAO Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI
I. Mỹ
Cá cược thể thao là hợp pháp ở tiểu bang Nevada và chuông điện thoại luôn đổ dồn
tại trung tâm cờ bạc Las Vegas với các hoạt động náo nhiệt được diễn ra dưới ánh
sáng rực rỡ của các bảng điện tử khổng lồ thể hiện tỷ lệ cá cược trong từng nội
dung. Ở những tiểu bang khác cá cược thể thao chủ yếu là các hoạt động trên thị
trường chợ đen trong các đường dây cá độ.
Hiện tại tiểu bang New Jersey đang muốn hợp pháp hóa một phần các hoạt động
này và vì vậy họ đã tiến hành một cuộc chiến pháp lý để có thể hợp pháp hóa cá
cược thể thao trên toàn tiểu bang. Một điều đáng kinh ngạc là theo các con số thống
kê, lượng tiền đổ vào cá cược thể thao của người dân Mỹ đã lên đến 500 tỷ USD
trong mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1% trong số này là các hoạt động hợp
pháp còn phần còn lại đã không được kiểm soát, làm thất thoát hàng tỷ USD tiền
thuế.
Thống đốc Bang New Jersey, ông Chris Christie đã phát biểu là “Ở tất cả các thành
phố trong tiểu bang này đều có những người tham gia cá cược Bóng bầu dục, Bóng
chày, Bóng rổ, Khúc côn cầu và tất cả các môn thể thao phổ biến khác, nhưng hiện
tại nó lại đang được thực hiện bởi các nhóm tội phạm. Những gì chúng tôi muốn
làm là công khai nó và giúp cộng đồng có thể thu lợi từ các hoạt động này”.
Tuy nhiên, 4 giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn và các giải đấu của Hiệp hội Thể
thao Cao đẳng và Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA) đã phản đối điều này, khi cho rằng
việc hợp pháp hóa cá cược thể thao sẽ đe dọa tới tính trung thực trong các giải đấu
của họ, mà không hề đề cập tới doanh thu hàng tỷ USD của chúng. Phát ngôn viên
của Giải vô địch Bóng bầu dục Quốc gia (NFL), ông Roger Goodell đã phát biểu
rằng trong một tiểu bang mà các hình thức cá cược được chấp thuận rộng rãi, thì sẽ
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dễ làm nảy sinh những ảnh hưởng tác động tiêu cực và bên cạnh đó có thể tạo ra sự
hoài nghi về việc dàn xếp kết quả thi đấu.
Phát ngôn viên của Giải vô địch Bóng chày Quốc gia (MLB), ông Bud Selig lại cho
rằng người hâm mộ có thể sẽ bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới việc cá cược của họ
hơn là các câu lạc bộ mà họ yêu thích. Ông cũng nói thêm là điều này không chỉ
khiến người hâm mộ hoài nghi về kết quả thi đấu, mà nhiều khả năng là còn khiến
mọi người ra sức nỗ lực để “thay đổi” kết quả thi đấu.
Việc hợp pháp hóa cá cược thể thao trên toàn tiểu bang New Jersey hiện đang gặp
phải vấn đề khúc mắc là Đạo luật liên bang (Luật bảo hộ thể thao chuyên nghiệp và
nghiệp dư) đã được ban hành vào năm 1992, mà trong đó đã nghiêm cấm các hình
thức cá cược thể thao ngoại trừ ở 4 tiểu bang là Nevada, Delaware, Montana và
Oregon. Trong 4 tiểu bang này thì hiện chỉ có Nevada là có các hình thức cá cược
thể thao không giới hạn.
Việc cá cược tại trung tâm cờ bạc Las Vegas ở tiểu bang Nevada đã không chỉ tập
trung vào kết quả thi đấu, mà còn cả một loạt các chỉ số phụ như tổng số điểm đạt
được của toàn đội và từng cá nhân. Tiểu bang Delaware hiện cũng đã cho phép thực
hiện việc cá cược tại Giải vô địch Bóng bầu dục Quốc gia (NFL), điều đã từng bị
phản đối trong các phiên tòa có liên quan trước đây. Tiểu bang Montana cũng đã
cho phép thực hiện việc cá cược trong Bóng bầu dục thông qua hình thức xổ số thể
thao. Tuy nhiên, tiểu bang Oregon lại đã chấm dứt hoạt động cá cược thể thao vào
năm 2007.
Không ai có thể tranh cãi về nguồn thu hấp dẫn khi hợp pháp hóa cá cược thể thao
trên phạm vi toàn tiểu bang. Trên website của Bộ Kế hoạch Tài chính, con số dự
tính từ cơ sở dữ liệu ở Nevada cho thấy đã có hơn 8 tỷ USD được đổ vào cá cược
hằng năm chỉ riêng trong Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl). Ông Joe
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Brennan Jr, cựu giám đốc của Hiệp hội Truyền thông, Giải trí và Cá cược, tổ chức
vận động hành lang cho ngành công nghiệp cá cược trực tuyến Mỹ đã nói “Người
dân Mỹ hiện không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc tìm cách tham gia cá
độ thể thao”.
Các giải đấu hoặc là cố tình không hiểu, hoặc là vô cùng thiếu hiểu biết khi nói đến
cá cược thể thao”. Ông cũng lưu ý rằng các hình thức cá cược thể thao bất hợp pháp
đang phát triển mạnh dẫn tới các vụ bê bối dàn xếp kết quả thi đấu, như thú nhận
của một trọng tài trong Giải vô địch Bóng rổ Quốc gia (NBA) vào năm 2007 rằng
ông đã “bật mí” cho những người cá cược về đội nên đặt cược vào.
Ở New Jersey, các cử tri đã thông qua một cuộc trưng cầu dân ý về hợp pháp hóa cá
cược thể thao với tỷ lệ gần 2/1 vào năm 2011 và chính quyền Bang đã thông qua
một Đạo luật vào 1 tháng sau đó để cho phép cá cược thể thao tại các trung tâm cá
cược bên bờ Đại Tây Dương và các trường Đua Ngựa.
Ngay lập tức đại diện của các giải đấu đã khởi kiện để ngăn chặn điều này và vào
tháng 3 vừa qua, Tòa án liên bang New Jersey đã chấp thuận khiếu kiện với phán
quyết rằng Đạo luật năm 1992 với việc nghiêm cấm các hình thức cá cược thể thao
ngoại trừ ở 4 tiểu bang là một hành động phù hợp của Quốc hội Mỹ trong việc điều
chỉnh hoạt động thương mại ở các tiểu bang.
New Jersey đã đưa trường hợp của mình lên tòa phúc thẩm liên bang ở Philadelphia
với lập luận rằng Đạo luật của liên bang đã được coi trọng hơn tình hình thực tế của
tiểu bang. Thống đốc Bang New Jersey, ông Chris Christie đã nói rằng nếu tòa phúc
thẩm liên bang bác bỏ nó, ông sẽ đưa vấn đề này lên Tòa án tối cao. Ông nói rằng
người ta cần phải cho phép cá cược thể thao ở bất cứ nơi nào mà đa số các cử tri
mong muốn.
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Ông Joe Brennan Jr, cựu giám đốc Hiệp hội Truyền thông, Giải trí và Cá cược đã
nói “có ít nhất là 5 tiểu bang đã cho biết là họ sẽ nỗ lực cố gắng để hợp pháp hóa cá
cược thể thao nếu New Jersey thắng kiện”. Hiện tại ở New Jersey các trung tâm cá
cược bên bờ Đại Tây Dương đang ngày càng bị siết chặt. Doanh thu đã giảm 40%
so với năm 2006 và hơn 12% so với năm ngoái, khi cơn bão Sandy đổ bộ vào.
Trong một cuộc phỏng vấn ông Joe Brennan Jr đã nói “Các giải đấu đã đưa ra một
lập luận rất vô lý. Cá độ thể thao hiện đã diễn ra ở khắp nơi, vậy thì tại sao không
đảm bảo tính trung thực của nó bằng cách đặt nó dưới sự giám sát của các cơ quan
quản lý nhà nước?”. Ông cũng nhắc lại là “Người dân Mỹ hiện không gặp phải bất
cứ khó khăn nào trong việc tìm cách tham gia cá độ thể thao. Các giải đấu hoặc là
cố tình không hiểu, hoặc là vô cùng thiếu hiểu biết khi nói đến cá cược thể thao”.
Phát ngôn viên của Giải vô địch Bóng bầu dục Quốc gia (NFL), ông Brian
McCarthy cho biết “vẫn có nhiều người tham gia cá cược trong các trận đấu. Nhưng
nếu hợp thức hóa nó ở nhiều nơi hơn thì sẽ làm cho lượng người tham gia cá cược
tăng lên và lợi ích tiềm năng về nguồn thu hấp dẫn sẽ bị lu mờ trước nguy cơ làm
mất đi tính trung thực trong thi đấu thể thao”.
Ông cũng nói thêm là “Tất cả những người hâm mộ, các cầu thủ, huấn luyện viên và
các đối tác kinh doanh của chúng tôi đều muốn được đảm bảo rằng những gì đang
diễn ra trên sân là trung thực. Họ không muốn phải tự hỏi xem là liệu có phải một
cầu thủ đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn hay giả vờ bị chấn thương do anh ta đã tham gia
vào cá độ”.
Thượng nghị sĩ Raymond Lesniak đã từng là người ủng hộ cho việc hợp pháp hóa
cá cược thể thao trong quá khứ và cũng là người tích cực cổ vũ cho việc ban hành
Dự luật S143 của tiểu bang New Jersey, nhằm tìm cách “cho phép cá cược thể thao
tại các giải đấu chuyên nghiệp nếu có được sự chấp thuận của đa số các cử tri”. Ông
cho rằng việc hợp pháp hóa cá cược thể thao sẽ mang lại một nguồn thu chưa được
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khai thác mà bấy lâu nay chính quyền tiểu bang vẫn bỏ lỡ. Quan điểm này cũng đã
được chia sẻ bởi Hạ nghị sĩ Barney Frank, người được xem là ủng hộ tuyệt đối cho
cá cược thể thao trong chính quyền tiểu bang. Phát biểu trên hãng tin AP, Thượng
nghị sĩ Raymond Lesniak đã nói “Cá độ đang diễn ra ở đây dưới các hình cá cược
thể thao. Thay vì hỗ trợ cho hàng ngàn công ăn việc làm cũng như hoạt động kinh tế
và du lịch, lệnh cấm của Liên bang lại đang trợ giúp các nhà khai thác nước ngoài
và các nhóm tội phạm có tổ chức”. Ước tính về nguồn thu từ việc hợp pháp hóa cá
cược thể thao sẽ đạt con số từ 700 triệu cho đến 4 tỷ USD trong mỗi năm. Với cuộc
khủng hoảng kinh tế hiện nay, con số đảm bảo này có thể sẽ giúp Thượng nghị sĩ
Raymond Lesniak và Hạ nghị sĩ Barney Frank có thêm được nhiều đồng minh hơn.
Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua phán quyết của Tòa án liên bang đã bác bỏ khiếu
kiện của chính quyền tiểu bang New Jersey. Trong Thông cáo báo chí vào ngày 01
tháng 3 năm 2013, Thượng nghị sĩ Raymond Lesniak đã nói “Đây là một sự thất
vọng lớn cho tất cả chúng ta, những người tin tưởng rằng New Jersey sẽ được cho
phép cá cược thể thao. Cùng với các trò chơi trực tuyến, cá cược thể thao sẽ có thể
giúp New Jersey vươn lên vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp trò chơi hiện đại,
tạo ra công ăn việc làm và các lợi ích kinh tế cả trước mắt cũng như lâu dài”.
Hiện nay Nevada là tiểu bang duy nhất nơi bạn có thể tham gia cá cược hợp pháp
trong các giải thi đấu thể thao, bao gồm các giải thi đấu Bóng bầu dục, Bóng rổ,
Bóng chày, Khúc côn cầu, Boxing và Đua xe nghiệp dư (trong các trường cao đẳng,
đại học) và chuyên nghiệp.
Với việc lan rộng của các hoạt động cá độ trên khắp nước Mỹ, nhiều người đã tự hỏi
tại sao các tiểu bang khác lại không được cho phép cá cược thể thao. Lý do là vào
năm 1992 Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật Bảo hộ thể thao chuyên nghiệp và
nghiệp dư, mà theo đó đã cấm cá cược thể thao tại tất cả các tiểu bang, ngoại trừ 4
tiểu bang đã được cho phép thực hiện trong một vài hình thức. Điều bạn có thể chưa
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biết là lý do khiến 3 tiểu bang Deleware, Oregon và Montana cũng được miễn trừ
lệnh cấm là bởi vì họ đã có một số hình thức cá cược thể thao hợp pháp tại thời
điểm dự luật được thông qua.
Tiểu bang Oregon cho phép thực hiện một trò chơi xổ số được gọi là Xổ số thể thao
và nó chỉ được phát hành trong mùa bóng. Trò chơi được thực hiện đơn giản bằng
việc lựa chọn kết quả thi đấu của người chơi trong từ 4 đến 14 trận đấu của Giải vô
địch Bóng bầu dục Quốc gia (NFL), với các chi tiết được ghi rõ trên vé số và người
chơi phải lựa chọn đúng tất cả thì mới được nhận giải. Xổ số thể thao được bắt đầu
thực hiện vào năm 1989 nhưng tới năm 2005, một đạo luật đã được ban hành và kết
thúc hình thức cá cược thể thao ngay tại mùa giải 2006-2007 của Giải vô địch Bóng
bầu dục Quốc gia (NFL).
Tiểu bang Montana cho phép thực hiện một số hình thức cá cược thể thao như cá
cược trong Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl), Cúp Calcutta, Dự đoán đội
hình của các siêu sao. Cá cược trong Cúp Calcutta được thực hiện tương tự như cá
cược trong môn Đua Ngựa với tiền thưởng được trích ra từ tổng nguồn thu. Dự đoán
đội hình của các siêu sao là hình thức cá cược mà người chơi phải giả định lựa chọn
đội hình của các siêu sao từ các vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu trên thực
tế. Khoản tiền cược tối đa cho bất kỳ một hình thức cá cược thể thao nào ở Montana
là 500 USD.
Tiểu bang Delaware đã phát hành thử nghiệm Xổ số thể thao vào năm 1976 cho
Giải vô địch Bóng bầu dục Quốc gia (NFL). Tuy nhiên, nó đã bị bãi bỏ chỉ sau một
mùa giải. Hiện tiểu bang Delaware đang xem xét việc cho phép cá cược thể thao tại
3 sòng bạc hoạt động hợp pháp tại tiểu bang. Nếu được chấp thuận, cá cược thể thao
ở Delaware sẽ không giống với các hình thức được thực hiện tại trung tâm cờ bạc
Las Vegas ở Nevada.
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II. Hà Lan
Cư dân Hà Lan được phép tham gia một loạt các hình thức cá độ tùy chọn, bao gồm
từ cá cược thể thao, Đua Ngựa cho đến xổ số, sòng bài, máy đánh bạc. Cho dù Liên
minh châu Âu đã thường xuyên phản đối điều này nhưng chính phủ Hà Lan hiện
vẫn giữ độc quyền kiểm soát chặt chẽ đối với “thị trường cờ bạc” tại địa phương.
Vào năm 1726, Xổ số kiến thiết quốc gia Hà Lan được phát hành và trở thành loại
hình Xổ số nhà nước tồn tại lâu đời nhất trên thế giới. Một lệnh cấm chung về việc
phát hành tất cả các loại xổ số kiến thiết khác đã được ban hành vào năm 1848 và
tiếp theo sau là một lệnh cấm đối với tất cả các hình thức cá cược thể thao vào năm
1911. Điều này tồn tại cho đến tận năm 1961 khi có sự sửa đổi bổ sung trong Luật
xổ số, với việc hợp pháp hóa cá cược thể thao (cá cược Bóng đá) và biến nó trở
thành loại hình quản lý độc quyền thứ hai của nhà nước trong “thị trường cờ bạc”.
Ba năm sau đó, Quy chế cá cược thể thao mới đã được ban hành thay thế quy chế cũ
và bổ sung thêm Đua Ngựa vào danh sách các hoạt động cá cược được phép thực
hiện. Các hình thức cá cược thông qua xổ số và trò chơi trên máy vẫn được chính
phủ độc quyền quản lý dẫn tới việc khai trương sòng bạc đầu tiên ở Hà Lan tại
thành phố Zandvoortcho vào tháng 10 năm 1974. Đến năm 1986, việc hợp pháp hoá
trong hoạt động cá cược đã đạt đến đỉnh cao với sự cho phép thực hiện các hoạt
động cá cược hoặc thanh toán tiền cá cược qua tài khoản hoặc thẻ tại các quán bar
và khu vui chơi giải trí.
Việc cấp phép và định hướng cho tất cả các hình thức cá cược trên được thực hiện
bởi sự phối kết hợp của các cơ quan chính phủ ở cấp độ quốc gia như Bộ Tư pháp,
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế công cộng, phúc lợi và thể thao. Vào năm
1996, một tổ chức tư vấn độc lập đã được thành lập để hỗ trợ cho hoạt động này,
được biết đến với tên gọi là Hội đồng Kiểm soát cá cược Hà Lan.
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Cho dù Hội đồng này không có quyền cưỡng chế hoặc bắt buộc, nhưng nó sẽ thực
hiện chức năng kiểm tra giám sát đối với 6 loại hình hoạt động được nhà nước độc
quyền quản lý (xổ số kiến thiết, xổ số có kết quả ngay, cá cược Bóng đá, cá cược
Đua Ngựa, sòng bạc và máy đánh bạc) và 3 loại hình xổ số từ thiện. Bên cạnh đó
Hội đồng còn chịu trách nhiệm tư vấn cho các Bộ, ban ngành có liên quan về việc
bổ sung, cấp phép và thu hồi giấy phép hoạt động của các công ty cờ bạc độc quyền,
cũng như trong việc thực thi và vận dụng các điều luật ở địa phương.
Nổi tiếng nhất trong số các tổ chức giữ độc quyền quản lý giám sát về cờ bạc ở Hà
Lan hiện nay là Sòng bạc Hà Lan (Holland Casino). Nó trực tiếp điều hành hoạt
động của Xổ số kiến thiết quốc gia Hà Lan và hơn một chục sòng bạc trên khắp cả
nước. Nó cũng giám sát các trung tâm cá cược là chi nhánh của các sòng bạc.
Tổng cộng hiện đã có 92 địa điểm được cấp phép hoạt động cờ bạc, cá cược ở Hà
Lan, trong đó bao gồm 5 sòng bạc ở mỗi thành phố như Amsterdam và Rotterdam, 3
sòng bạc ở mỗi thành phố như Groningen, Nijmegen và Valkenburg. Ở thành phố
Hague, nơi đặt trụ sở của Tòa án Công lý Quốc tế và chính phủ Hà Lan cũng dã có
tới 2 sòng bạc được cấp phép hoạt động.
Các trung tâm cá cược Đua Ngựa cũng có thể được tìm thấy ở Groningen,
Wasenaar, Wolvega và Alkmaar, nơi mà việc diễu hành bằng ngựa đã trở thành đặc
biệt phổ biến. Tất cả các trung tâm cá cược Đua Ngựa và cá cược Đua Ngựa trực
tuyến ở Hà Lan được điều hành bởi tổ chức nhà nước độc quyền Scientific Games
Racing B.V. Cá cược thể thao được điều hành bởi tổ chức nhà nước độc quyền De
Lotto. Nhà cái sẽ cung cấp tại các loại hình cá cược tại các địa điểm được cấp phép
của mình.
Đối với loại hình cá cược thể thao trực tuyến thì ngoại trừ ở trong môn Bóng đá với
một lượng cổ động viên đông đảo ở Hà Lan, nó hiện vẫn chưa phải là phổ biến ở Hà
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Lan cũng như ở hầu hết các quốc gia châu Âu khác. Cá cược thể thao trực tuyến
chưa bao giờ được xem là nhân tố chính trong nguồn thu về hoạt động cờ bạc. Trên
thực tế, chính phủ Hà Lan đã cố gắng trong vô vọng trong suốt nhiều năm qua để
ngăn cản những người chơi từ Hà Lan tham gia cá cược trực tuyến.
Vào năm 2010 khi cá cược trực tuyến bùng phát loại hình này đã bị cấm hoạt động.
Tại một thời điểm này các ngân hàng ở Hà Lan đã được yêu cầu ngừng các giao
dịch chuyển khoản đến và đi tới các trang web có trụ sở ở nước ngoài. Tuy nhiên
nhiều người dân Hà Lan vẫn tiếp tục tham gia cá cược trực tuyến. Hiện đã có không
ít hơn 457 trang web cá cược trực tuyến sẵn sàng tiếp nhận những người chơi tới từ
Hà Lan và trong số đó đã có tới 15 trang thể hiện bằng ngôn ngữ Hà Lan. Các trang
cá cược trực tuyến hay được truy cập khác là Unibet, Expekt, Sport PKR, Bwin,
Stan James và Betsson. Đồng Euro là tiền tệ chính thức được sử dụng cho hìn thức
cá cược này.
III. Ý
Sự đam mê dành cho cờ bạc của người dân Ý đã có từ 300 năm trước Công nguyên,
khi các quân đoàn La Mã đã sử dụng một con xúc xắc và một bàn cờ để chơi cờ 12
bước (Duodecim Scriptorum), thủy tổ của của cờ tây cổ điển (Backgammon). Vào
năm 1638, thành phố Venice đã mở sòng bạc “The Ridotto”, sòng bạc hợp pháp đầu
tiên trên thế giới do chính phủ kiểm soát và trong thời kỳ Phục Hưng, tất cả các loại
hình cá cược phổ biến thông qua xổ số đã lan truyền từ đây tới khắp các quốc gia
châu Âu.
Hiện nay, người Ý có thể tham gia cá cược hợp pháp trong tất cả các hoạt động thể
thao ngoại trừ môn Đua chó, điều đã được coi là bất hợp pháp vào năm 2002. Đất
nước này là quê hương của không ít hơn 7 trung tâm Đua Ngựa nổi tiếng
(Ippodromo), điều gợi nhớ đến Trường đua Hippodrome của đế chế La Mã cũ.
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Ngoài ra trải dài trên khắp đất nước là 9 sòng bạc có quy mô lớn, đặc biệt là 3 sòng
bạc ở Venice và các sòng bạc khác ở Bologna, Campione de'Italia, Merano, Milan,
Saint Vincent và San Remo. Tuy nhiên cho tới tận bây giờ vẫn chưa có sòng bạc
nào được chính thức đặt tại Rome.
Đến năm 2006, cá cược Đua Ngựa và cá cược thể thao đã chiếm khoảng 14% doanh
thu trong thị trường cờ bạc ở Ý, với giá trị ước tính khoảng 39 tỷ Euro mỗi năm.
Cũng trong năm này, cơ quan quản lý hành chính nhà nước (AAMS) đã nỗ lực hoạt
động để mở rộng hơn nữa thị trường cá cược trong nước bằng cách khởi động một
quá trình đấu thầu để cấp phép một loạt các giấy phép hoạt động cá cược mới.
Các đối tác Anh cũng đã xuất hiện trong đợt mở rộng cấp phép này với các tên tuổi
đáng chú ý như Ladbrokes, Eurobet, tập đoàn Giải trí và Cá cược William. Các đối
tác này đã cùng nhau chiếm 4,7% trong tổng số 647 giấy phép được cấp, trong đó
bao gồm cả các trung tâm cá cược Đua Ngựa và cá cược thể thao chuyên dụng cũng
như các trung tâm cá cược thể thao không chuyên.
Hiện tại theo ước tính của các cơ quan quản lý đã có tới 347 trang web cá cược trực
tuyến bằng ngôn ngữ tiếng Anh đã chấp nhận những người chơi tới từ Ý, cộng với
169 trang web chuyên dụng bằng tiếng Ý. Ngoài các trang web nói trên cũng còn có
các trang web cá cược trực tuyến khác như Unibet, Bet365, Party Bets,
Gamebookers và Bwin.
Gần đây, chính phủ Ý đã cố gắng hạn chế cá cược trực tuyến như một phương cách
để giữ lại nguồn thu trong nước. Một trong những bước đi trong lĩnh vực này là
ngăn chặn các trang web cá cược trực tuyến có trụ sở đặt tại nước ngoài, một hành
động đi ngược lại cam kết trong cộng đồng EU và nó đang tạo ra các cuộc chiến
pháp lý trong các tòa án. Trong quá khứ, việc ngăn chặn phong tỏa cũng đã từng thu
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được hiệu quả tích cực trong việc giữ lại nguồn thu từ cá cược thể thao trực tuyến
của người dân Ý.
IV. Nga
Có rất nhiều điều cần lưu ý trong các tài liệu tham khảo về hoạt động cờ bạc ở Nga,
cả về các loại hình cá cược thể thao cho tới hoạt động của các sòng bạc. Cho đến tận
đầu những năm 1980, tất cả các hình thức cờ bạc ở Nga đều vẫn bị nghiêm cấm và
kiểm soát chặt chẽ, thậm chí ngay cả ở trong các nhóm nhỏ cư dân hay bạn bè.
Sau khi các điều luật và quy định về lĩnh vực này bị bãi bỏ trong cuối thập kỷ trên,
Nga đã nhanh chóng chuyển sang thiết lập một ngành công nghiệp cờ bạc và cá
cược phổ biến với quy mô lớn và lợi nhuận cao. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi
Nga có một ngành công nghiệp cờ bạc quy mô lớn vì đây là quốc gia lớn nhất thế
giới và có một truyền thống văn hóa và lịch sử nổi bật, đáng tự hào.
Môn thể thao số một Bóng đá đã có được số lượng lớn nhất cư dân tham gia cá cược
đặc biệt là ở Matxcơva, thành phố chủ nhà của hơn nửa tá các câu lạc bộ nổi tiếng
như Spartak và Lokomotiv. Cá cược bóng đá có thể được thực hiện thông qua hình
thức Xổ số thể thao, một hệ thống tích lũy nguồn thu và cung cấp các cơ hội trúng
thưởng cho một loạt các kết quả lựa chọn chính xác.
Xổ số thể thao của Nga cũng đã từng mang lại những lợi ích đáng kể về kinh tế cho
đất nước và thậm chí còn tài trợ kinh phí cho Thế vận hội Olympic Matxcơva1980
đã được tổ chức tại thủ đô nước này.
Cá cược bóng đá và cá cược trong các môn thể thao khác cũng có thể được thực
hiện tại một trong số rất nhiều các trung tâm cá cược được cấp phép mà có thể hoạt
động thương mại tự do trên khắp cả nước. Công ty cá cược lớn nhất ở Nga hiện nay
là Fonbet và nó đồng thời cũng thực hiện các hoạt động cá cược trực tuyến quốc tế.
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Công ty này hiện đã trở nên rất phổ biến với người dân Nga do hàng loạt các cơ hội
cá cược mà nó cung cấp, cũng như thương hiệu nổi tiếng của nó đã được tạo ra kể từ
khi được thành lập vào năm 1994.
Hiện tại rất nhiều người dân Nga đã không lựa chọn sử dụng các hình thức cá cược
trực tuyến trên các trang web nước ngoài, cho dù chúng đưa ra nhiều cơ hội lựa
chọn hơn và giá cả cạnh tranh hơn. Rất nhiều các trang web của các công ty cá cược
trực tuyến nước ngoài hiện cũng đã được thể hiện bằng tiếng Nga để tạo điều kiện
thuận lợi cho người sử dụng.
Trong khi cá cược thể thao đã có được sự “tự do” rất lớn ở Nga, ngay cả ở địa
phương cũng như trực tuyến qua Internet, thì hoạt động của các sòng bạc lại chịu sự
quản lý và giám sát chặt chẽ trong thời gian gần đây. Vào năm 2006, chính phủ Nga
đứng đầu là thủ tướng Vladimir Putin đã quyết định đưa các sòng bạc ra khỏi các
thành phố lớn và chuyển chúng đến các “Trung tâm cờ bạc” được quy hoạch tại
Siberia và vùng viễn Đông của Nga.
Động thái này được cho là nhằm ngăn ngừa tình trạng cờ bạc tràn lan trong xã hội
Nga và giúp các thành phố lớn không chi phối bởi môi trường cờ bạc. Những biến
động rõ ràng này đã khiến nhiều doanh nhân cảm thấy không hạnh phúc trong khi
đa phần công chúng Nga lại tỏ rõ sự vui mừng trước các thay đổi này.
Như vậy rõ ràng Nga đã chứng minh được thành quả tuyệt vời về việc phải làm thế
nào để có được một ngành công nghiệp cờ bạc tích cực lành mạnh và hấp dẫn, mà
có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận để trợ giúp cho nền kinh tế quốc gia, cũng
như đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng và đáp ứng nhu cầu của những người
hâm mộ trong các môn thể thao cụ thể.
Việc di dời hàng loạt sòng bạc cũng giúp loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn về tệ nạn xã
hội trong các thành phố và cộng đồng đông vui nhộn nhịp nhất của Nga và thay vì
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chỉ chú ý vào nguồn thu tại các sòng bạc, Nga đã hướng tới các tính năng đặc biệt
và thúc đẩy hoạt động du lịch tới các địa điểm di dời mới của các sòng bài. Putin
dường như đã đưa ra thông điệp rõ ràng là tất cả mọi thay đổi đều phải được thực
hiện dựa trên lợi ích của đa số mà vẫn không hoàn toàn cấm hoạt động thương mại
của các sòng bạc.
V. Nhật Bản
Phần lớn các hình thức cờ bạc ở Nhật Bản hoặc là bị cấm hoặc là bị giám sát chặt
chẽ, nhưng cũng có một vài cơ hội cá cược thể thao được dành sẵn cho công chúng.
Các cơ hội này được liệt vào “danh sách cá cược thể thao hợp pháp dành cho công
chúng” và chỉ bao gồm Đua mô tô, Đua Ngựa và Bóng đá.
Uy tín của Nhật Bản về Đua Ngựa trên thế giới đã liên tục tăng mạnh trong những
năm gần đây và Chính phủ Nhật Bản đã cho phép thực hiện việc cá cược trong môn
thể thao này để thu hút thêm sự quan tâm và gia tăng cơ hội vui chơi giải trí cho
khán giả.
Cũng giống như hệ thống được vận hành ở Vương quốc Anh, cá cược Đua Ngựa ở
Nhật Bản cũng được thực hiện bằng cách lấy nguồn thu từ bán vé để trả thưởng, với
khoảng 80% tổng thu được phân phối lại. Phần kinh phí còn lại thông qua hoạt động
cá cược thể thao sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các chính quyền địa phương và ngân
sách quốc gia.
Hệ thống này cũng đã được áp dụng cho Xổ số thể thao hoặc Xổ số kiến thiết quốc
gia của Nhật Bản, điều có thể mang lại cho những người dân Nhật Bản các cơ hội
trúng giải độc đắc thông qua kết quả quay thưởng và tỷ số của các trận thi đấu Bóng
đá. Cá cược thông qua Xổ số thể thao đã trở nên rất phổ biến với người dân Nhật
Bản do Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia Nhật Bản (J –League) đã phát triển mạnh
mẽ, cho mặc dù hệ thống máy và ki-ốt bán vé hiện vẫn đang rất khan hiếm.
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Cá cược thể thao trực tuyến ở Nhật Bản hiện vẫn chưa được cho phép và chúng chỉ
được thực hiện bởi các công ty cá cược trực tuyến hợp pháp và được cấp phép,
nhưng họ sẽ không cung cấp thêm bất kỳ một dịch vụ nào ngoài “danh sách cá cược
thể thao hợp pháp dành cho công chúng” hay các loại hình hiện vẫn đang còn bị
cấm. Cho dù người dân Nhật Bản hiện tại vẫn có thể tham gia cá cược trực tuyến
Bóng đá và Đua Ngựa qua mạng Internet một cách bất hợp pháp, nhưng nhìn chung
một lượng lớn những người tham gia cá cược hợp pháp vẫn liên tục được tạo ra. Bất
cứ ai muốn cá cược trực tuyến vượt ra ngoài quy định của chính phủ cũng đều sẽ
phải sử dụng một cách bất hợp pháp các trang cá cược trực tuyến của nước ngoài.
Tuy nhiên, cho dù điều này bị phản đối bởi những nhà quản lý, những người đang
nỗ lực cố gắng để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp này, thì việc thiếu những chế
tài cụ thể cũng có nghĩa là người dân Nhật Bản sẽ không thể bị ngăn cấm hoặc trừng
phạt khi tham gia cá cược trực tuyến trên các trang cá cược thể thao trực tuyến của
nước ngoài. Hiện rất nhiều các công ty và các trang cá cược thể thao trực tuyến
quốc tế đã cung cấp ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Nhật để phục vụ cho nhu cầu và
sự lựa chọn của người dân Nhật Bản.
Hệ thống các máy đánh bạc và các trò chơi trực tuyến hiện cũng đang dần trở thành
một phần trong đời sống của người dân Nhật Bản và điều này có thể dễ dàng được
nhìn thấy với số lượng lớn trong các thành phố lớn như Tokyo. Cho dù cũng có các
yếu tố về khoản tiền đầu tư và cơ hội đỏ đen, nhưng các hệ thống máy này lại không
được xếp vào hoạt động cờ bạc theo quy định của chính phủ và vì vậy việc đặt và sử
dụng chúng tại các cơ sở là hoàn toàn hợp pháp.
Ngược lại, các sòng bạc lại không có chỗ đứng tại Nhật Bản và hiện vẫn đang bị
cấm hoạt động ở tất cả mọi nơi trên đất nước. Tuy nhiên, người ta cũng biết là các
thế lực ngầm và các băng nhóm tội phạm hiện vẫn đang điều hành một cách bất hợp
pháp hoạt động của các sòng bạc, mà trong đó nổi tiếng nhất là băng đảng Yakuza.
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Đảng Tự do của Nhật Bản hiện đang cố gắng vận động hợp pháp hoá các sòng bạc,
để ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm tội phạm cũng như thúc đẩy nền tảng du
lịch và kinh tế của Nhật Bản .
Một loại hình khác cũng bị nghiêm cấm ở Nhật Bản là các hình thức cờ bạc trực
tuyến trên điện thoại di động mà theo đó người chơi có thể giành tiền thưởng khi
tham gia vào các hình thức cờ bạc mà họ tải về máy. Tuy nhiên loại hình này hiện
đã phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản do nó rất khó giám sát và cũng mang lại lợi
nhuận rất lớn cho những người sáng tạo ra cũng như các trang web vận hành chúng.
Lấy việc ngăn cản tỷ lệ cá cược trực tuyến giữa các quốc gia hoàn toàn tự do và
nghiêm cấm hoạt động cờ bạc làm chiến lược phát triển tổng thể, Nhật Bản khó có
thể duy trì tình hình hiện tại trong một khoảng thời gian lâu dài do sự tồn tại của các
hoạt động bất hợp pháp, cũng như xu thế của công chúng đối với các trang web trực
tuyến nước ngoài với hàng loạt các cơ hội cá cược được cung cấp, và khi cả 2 điều
này cùng song hành tồn tại thì chắc chắn sẽ gây phương hại đến tình trạng xã hội và
nền tảng kinh tế của Nhật Bản.
VI. Singapore
“Thành phố xanh” của châu Á đã trở thành một quốc gia độc lập kể từ khi tách khỏi
Malaysia vào năm 1965. Tuy nhiên cờ bạc đã trở thành một phần của khung cảnh
địa phương ngay cả ở trước khi thời điểm này, khi Thực dân Anh cho thực hiện các
hình thức cá cược thể thao trong các môn Cricket, Bóng đá, Bóng bầu dục, Đua
Ngựa và xổ số. Đúng như nhận định trên tờ Thời báo Thương mại “Cờ bạc chiếm
phần lớn thời gian trong cuộc sống và là một hình thức giải trí phổ biến tại
Singapore”.
Tuy nhiên trong từng thời điểm chính phủ Singapore cũng đã thể hiện rõ quan điểm
ủng hộ hay phản đối với các hoạt động cờ bạc trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Vào
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năm 1960, Luật cá cược đã được thông qua để đình chỉ hoạt động của các trung tâm
cá cược bất hợp pháp, các nhà cái cũng như hoạt động cá cược công khai. Một năm
sau đó, Quy chế hoạt động sòng bạc cũng đã được ban hành để đình chỉ hoạt động
của các sòng bạc bất hợp pháp, hoạt động cờ bạc công khai và các loại hình xổ số.
Sau đó, vào năm 1968 một công ty nhà nước độc quyền đã được thành lập với tên
gọi là Công ty Cá cược Singapore để đem lại nguồn lợi cho cộng đồng thông qua
việc cung cấp các loại hình cá cược thể thao hợp pháp, Xổ số thể thao và Lô tô. Tuy
nhiên, mãi cho đến tận năm 1999 thì sự cho phép mới được dành cho cá cược bóng
đá và việc cá cược trong Giải đua công thức1 vẫn tiếp tục bị cấm cho đến tận năm
2008.
Trong giai đoạn này Câu lạc bộ Đua Ngựa Singapore (được thành lập vào năm 1842
với tên gọi ban đầu là Câu lạc bộ Thể thao Singapore) vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc
Đua Ngựa thuần chủng trên một chặng đua dài 2.000 mét ở Kranji. Kết quả là rốt
cuộc Câu lạc bộ cũng đã được cho phép cung cấp dịch vụ cá cược Đua Ngựa trực
tuyến dưới sự giám sát của Hội đồng Cá cược quốc gia.
Trong nhiều thập kỷ, chỉ có một sòng bạc duy nhất được nhà nước điều hành hoạt
động tại sân bay quốc tế Changi để tìm kiếm nguồn thu từ các du khách đi qua. Tuy
nhiên quyết định cấp phép cho các sòng bạc để biến chúng thành những điểm đến
thu hút khách du lịch đã không được đưa ra cho đến tận niên khóa 2005 - 2006, khi
Quốc hội Singapore ban hành Luật Kiểm soát sòng bạc.
Hiện nay đã có 2 sòng bạc với quy mô hoàn chỉnh (Marina Bay Sands nằm trên bờ
biển và Resorts World trên đảo Sentosa) hoạt động dưới sự quản lý của Cơ quan
Quản lý Sòng bạc Singapore. Sự ngăn cấm vẫn được áp dụng đối với những cư dân
địa phương muốn đánh bạc tại một trong hai địa điểm này. Tuy nhiên chúng đã
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mang lại doanh thu 6, 4 tỷ USD trong năm 2011 và điều này đã cho thấy tiền từ bên
ngoài biên giới đang đổ vào quốc đảo này.
Cho đến nay vẫn chưa có tổ chức cá cược thể thao tư nhân nào hoạt động ở
Singapore. Tuy nhiên, Công ty Cá cược Singapore sẽ nhận cược Giải Ngoại hạng
Anh và cung cấp thị trường cho các giải đấu hàng đầu ở Tây Ban Nha, Ý, Đức, Nhật
Bản và thậm chí là cả Singapore. Cá cược thể thao trong môn Đua xe cũng có thể
được thực hiện. Đặt cược Đua Ngựa ở trong nước và quốc tế có thể được được thực
hiện qua điện thoại, trực tuyến hoặc qua phần mềm ứng dụng cá cược trên điện
thoại di động.
Hiện tại Singapore vẫn chưa có các điều luật nhằm ngăn cấm, phê chuẩn, cấp phép
hoặc thậm chí là các quy định cụ thể về cá cược thể thao trực tuyến, qua điện thoại
di động hay các hình thức cờ bạc qua Internet. Kết quả là đã có tới 465 trang web cá
cược thể thao được chào đón ở Singapore mà điển hình trong số đó là Ladbrokes,
Bet365, Paddy Power, Unibet, Gamebookers Expekt và Betfred.
Thẻ tín dụng VisaCard có thể được sử dụng tại 2.070 địa điểm kết nối tại Singapore,
trong khi MasterCard là 1.873 địa điểm. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính và đồng đô la
Mỹ là tiền tệ chính trong trao đổi tín dụng. Nếu muốn chọn gửi và rút tiền bằng đô
la Singapore có thể sử dụng thẻ eWallets của NETeller và Moneybookers. Với chỉ
khoảng 4 triệu dân, sự quan ngại của Singapore về nguồn doanh thu bị mất do người
dân tham gia cá cược ở bên ngoài lãnh thổ ít hơn nhiều so với việc chú tâm thu hút
nguồn tiền đổ vào từ nước ngoài. Hai sòng bạc với quy mô hoàn chỉnh của nó được
xem là sự bổ sung tiềm lực cho ngành công nghiệp thương mại của quốc gia này.
Đây cũng là lý do giải thích tại sao dường như bước đi tiếp theo của Singapore sẽ
được bắt đầu bằng việc cung cấp các cơ hội cá cược trực tuyến cho những người
nước ngoài, trong khi lại hạn chế những người chơi trong nước bằng các quy định
nghiêm ngặt như các Quy chế quản lý hai sòng bạc đã được ban hành.
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VII. Thái Lan
Giống như ở hầu hết các quốc gia phương Đông khác, các hình thức cờ bạc ở Thái
Lan về cơ bản là hoàn toàn bất hợp pháp, ngoại trừ 2 cơ hội cá cược sẵn có dành
cho công chúng. Cơ hội đầu tiên là Xổ số kiến thiết, điều không có bất cứ mối quan
hệ nào với hoạt động thể thao và được vận hành, kiểm soát bởi chính phủ. Về cơ
bản Xổ số kiến thiết của Thái Lan cũng tương tự như ở các quốc gia khác với nguồn
thu đem lại lợi ích kinh tế cho đất nước nói chung.
Cơ hội thứ hai là cá cược Đua Ngựa, hình thức cá cược thể thao hợp pháp duy nhất
ở Thái Lan. Đua Ngựa thường xuyên được diễn ra ở Thái Lan tại các địa điểm như
Câu lạc bộ Đua Ngựa Bangkok và cá cược là điều hoàn toàn được phép khi các
cuộc đua đó diễn ra. Tuy nhiên cũng giống như với các môn thể thao khác cá cược
Đua Ngựa trực tuyến là điều bị nghiêm cấm.
Cho dù luật pháp đã được thực thi nghiêm ngặt và về cơ bản đã hạn chế được phần
nào, nhưng hoạt động cờ bạc ở Thái Lan hiện vẫn diễn ra thường xuyên với nhiều
mánh khóe vượt qua sự kiểm soát của các nhà chức trách. Tuy nhiên, sự phát triển
của hệ thống cá cược bất hợp pháp ở Thái Lan cũng tạo nên những tai tiếng xấu, khi
nó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn không tuân thủ luật chơi, với một tỷ lệ lớn
những người nhận cược đã bị cáo buộc là không thanh toán cho khách hàng.
Bên cạnh đó do sự nghiêm khắc của pháp luật và sự giám sát chặt chẽ đối với hoạt
động cờ bạc, cho nên các doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp liên tục đối mặt với
nguy cơ bị đóng cửa ngay lập tức ngay khi họ bị bắt hay hoạt động của họ bị phát
hiện. Điều này cũng có nghĩa là người dân Thái Lan đang ngày càng trở nên miễn
cưỡng sử dụng dịch vụ của các công ty bất hợp pháp do nhiều khả năng tiền thắng
cược của họ có thể bị mất khi các công ty đó bị pháp luật xóa sổ.
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Đối với các trang web cá cược trong nội địa, hoạt động có thể dễ dàng bị theo dõi
giám sát thì cũng giống như các công ty cá cược bất hợp pháp, sau khi bị phát hiện
chính quyền ngay lập tức có thể đóng cửa bất kỳ trang web giao dịch cá cược bất
hợp pháp nào một cách dễ dàng và điều này cũng có nghĩa là tiền của người đặt
cược sẽ bị mất cho dù họ thắng hay thua.
Để không phải đặt cược dưới sự kiểm soát của pháp luật và đối mặt với nguy cơ mất
tiền, người Thái có thể chọn cách đi qua biên giới vào nước láng giềng để đặt cược
vào các môn thể thao khác. Đối với cá cược trực tuyến, những con bạc Thái Lan có
khả năng lựa chọn lớn hơn với các trang web cá cược nổi tiếng và có uy tín được đặt
tại nước ngoài, nơi Chính phủ Thái Lan không có thẩm quyền nắm giữ, kiểm soát.
Chính phủ Thái Lan hiện không thể ngăn chặn tình trạng cá cược trực tuyến từ các
giao dịch ở ngay trong nội địa, hoặc do người Thái sử dụng các dịch vụ của nước
ngoài. Do thị trường tiềm năng rộng lớn của các con bạc Thái, những người đã bị
ngăn cấm hoạt động ở trong nước, các đường dây cá độ nước ngoài đã nỗ lực thu
hút các khách Thái và thu được hiệu quả kinh doanh ngoài mong muốn. Rất nhiều
các trang web cá cược của nước ngoài đã đặc biệt đón chào những khách hàng
người Thái Lan với ngôn ngữ thể hiện tuỳ chọn và cung cấp đầy đủ các dịch vụ sẵn
có giống như với các quốc gia khác.
Cùng với xu hướng phát triển của cá cược trực tuyến trên toàn thế giới, cá cược trực
tuyến tại các quốc gia như Thái Lan sẽ còn tiếp tục tăng lên do thiếu các cơ hội cá
cược sẵn có ở các loại hình khác. Điều này về lâu dài có thể mang lại ảnh hưởng
tích cực cho đất nước khi cá cược bất hợp pháp trong nội địa có thể sẽ không còn
tồn tại không phải bởi các nhà chức trách, mà là do sự giảm thiểu nhu cầu từ công
chúng Thái Lan, những người có thể dễ dàng tham gia cá cược trực tuyến với các
đường dây cá cược nổi tiếng và có uy tín với sự lựa chọn đa dạng và sự đảm bảo về
tiền đặt cược.
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VIII. Malaysia
Chủ tịch Đảng Datuk Seri, Tiến sĩ Chua Soi Lek cho biết: Cá cược thể thao nên
được cho phép nhưng cần có quy định và quản lý nghiêm ngặt. Hiện, Malaysia đang
đề xuất những điều kiện khắt khe và nghiêm ngặt đối với việc cá cược thể thao, bao
gồm độ tuổi người cá cược, giờ hoạt động và các điều khoản khác. Ông Chua Soi
Lek nhấn mạnh: tại các nước phát triển, cá cược thể thao được quản lý và quy định
chặt chẽ. Do vậy, Chính phủ nên thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về cá cược
thể thao hợp pháp ở các quốc gia khác.
Cùng với đó, Chính phủ cần phải thực hiện các chương trình nhận thức và giáo dục
cộng đồng về những tệ nạn xã hội do cá cược gây ra. Hiệp hội thể thao Malaysia
không khuyến khích bất kì hình thức cá cược nào. Các tổ chức cá cược thể thao bất
hợp pháp được biết đến là ngoài tầm kiểm soát và ngày càng có vai trò nhiều hơn
trong kinh tế đen của đất nước – bao gồm việc rửa tiền và hỗ trợ tài chính các hoạt
động kinh doanh rắc rối.
Giáo sư Chua cũng nói thêm rằng, Chính phủ phải đẩy mạnh đấu tranh chống cá
cược thể thao bất hợp pháp, loại các doanh nghiệp 4D bất hợp pháp. Trong khi đó,
ông Arau MP Datuk Ismail cho rằng cá cược thể thao có thể được hợp pháp hoá vì
nó liên quan đến hàng tỷ ringgit mà Chính phủ không có thể đạt được từ các nền
kinh tế ngầm.
IX. Pháp
Pháp khá tương đồng với Anh trong công nghiệp cá cược, khi tất cả các loại hình cá
cược đều là hợp pháp và không có kiểm soát. Có nhiều so sánh giữa Pháp và Anh về
hình thức của các tổ chức cá cược hiện có và ưu tiên cá cược trong xã hội.
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Nhiều người trên thế giới đã quen với Pari-Mutuel (PMU), tập trung chủ yếu vào
môn Đua Ngựa, cho dù nó không còn là môn thể thao duy nhất sau khi mở rộng các
môn thể thao và sự kiện khác. PMU độc quyền phần lớn công nghiệp cá cược Đua
Ngựa ở Pháp tương tự như British Tote.
Trong nhiều năm, cá cược thể thao trên Internet bị coi là bất hợp pháp ở Pháp và tất
cả các cá cược trực tuyến đã bị kiểm soát và độc quyền thông qua PMU. Khi những
người cá cược thể thao nước ngoài nổi lên, luật cá cược trực tuyến tại Pháp đã được
nới lỏng và công chúng bây giờ có thể tự do đặt cược với một số công ty được thành
lập và hoạt động trực tuyến. Những quy định tự do và thông thoáng như vậy chắc
chắn mang lại vô số lợi ích cho người Pháp.
Một quy định đầy đủ, kĩ lưỡng về ngành công nghiệp cá cược trực tuyến khiến nền
kinh tế của đất nước tăng trưởng liên tục, điều dường như không thể thay đổi do dân
số khá lớn của Pháp và văn hóa cờ bạc lành mạnh. Những quy định đầy đủ về cá
cược thể thao trong nước cũng mở ra nhiều con đường cá cược khác nhau đối với
công chúng Pháp trong đó có thể thao và các sự kiện địa phương.
Một cách tự nhiên, Pháp mở rộng liên kết ngành công nghiệp cá cược ở số lượng
lớn các môn thể thao diễn ra trong nước và quốc tế, làm cho cá cược đối với người
Pháp, như một loại hình thể thao, là một lĩnh vực thú vị trong đời sống sinh hoạt và
giải trí.
X. Úc
Nếu bạn không biết ngành công nghiệp cá cược thể thao của Úc lớn tới mức nào thì
số liệu sau đây sẽ giúp bạn: 80% người trưởng thành tại Úc đã tham gia một hình
thức đánh bạc trong rất nhiều hình thức của nó. Thêm vào đó người ta chứng minh
rằng Úc có tỷ lệ cá cược cao nhất trên thế giới. Theo truyền thống cá cược thể thao
ở Úc có thị trường tập trung vào Đua Ngựa, đua chó và khai thác các đường đua,
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Bóng đá, Criket,…. Trên khắp đất nước rất dễ tìm thấy cá cược thể thao trực tuyến,
trong các quán rượu và câu lạc bộ.
Ngành công nghiệp cá cược thể thao tại Úc cũng đã giải quyết việc làm cho hơn
1000 người và đóng góp tới hơn 100 triệu Đô tiền thuế cho đất nước mỗi năm. Nó
hỗ trợ các hoạt động thể thao cũng như hỗ trợ các đội thể thao thành tích cao.
XI. Cá cược thể thao ở Brazil
Cá cược thể thao và xổ số thể thao là hợp pháp ở Brazil và phải tuân thủ theo các
quy định của Chính phủ (các cược Đua Ngựa theo Luật số 7291 ban hành năm 1984
và xổ số kiến thiết thể thao theo Luật số 11.345 ban hành năm 2006). Hiện, ở Brazil
chưa có quy định cụ thể về cá cược thể thao trực tuyến. Hàng năm, các CLB thể
thao ở Brazil nhận được khoảng 22% nguồn thu từ xổ số thể thao.
XII. Nga: Nhà nước kiểm soát chặt chẽ các hoạt động cá cược thể thao
Trong những năm 1970, người Nga bắt đầu quy định về một hệ thống sổ xố thể
thao, doanh thu từ việc này được sử dụng để xây dựng sân vận động và khu phức
hợp thể thao cho Thế vận hội Moscow năm 1980. Thông qua một sửa đổi pháp luật
năm 2006, một số trò may rủi đã được cho phép trong khu vực chơi game đặc biệt.
Những người tổ chức sự kiện được phép tiến hành các hoạt động cá cược/rút thăm
trúng thưởng bên ngoài khu chơi game theo các điều khoản chặt chẽ. Những quy
định này yêu cầu các khu vực phục vụ khách hàng được tách ra khỏi các khu vực
diễn ra các sự kiện thể thao.
Cá cược thể thao ở Nga được thực hiện và kiểm soát bởi các cơ quan GOSLOTO
của nhà nước. Khoảng 15 % nguồn vốn nhận được từ các hoạt động cá cược thể
thao của Chính phủ thông qua các GOSLOTO được sử dụng cho sự phát triển của
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thể thao. Trong đó tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở giáo dục cho thể
thao quần chúng, và sử dụng quỹ để phát triển các tài năng thể thao.
XIII. Cá cược thể thao tại Đức
Đức có một hệ thống quản trị liên bang nơi cá cược thể thao được quy định bởi các
tiểu bang vì người ta coi là cá cược thể thao không thuộc về pháp luật của nền kinh
tế - thuộc thẩm quyền liên bang, mà thuộc về trật tự công cộng - thuộc thẩm quyền
của các bang.
Một lý do tại sao cá cược thể thao được coi là quan trọng đối với phong trào thể
thao ở Đức là bởi 50% số tiền tài trợ cho thể thao cộng đồng tại Đức dựa vào số tiền
mà Chính phủ thu được từ cá cược thể thao.
Trước năm 2012, việc cá cược thể thao trong các bang được phép nhưng cá cược thể
thao trực tuyến lại bị cấm. Nhưng vào tháng 12 năm 2011, Hiệp ước cá cược của
Đức đã được sửa đổi, cho phép cá cược thể thao trực tuyến. Một hệ thống giấy phép
kép được lưu hành tại Đức cho cá cược thể thao trực tuyến.
Xuân Long, Hải Yến và Phương Anh biên dịch (tổng hợp từ các nguồn:
www.usnews.nbcnews.com; www.sportsgambling.about.com;
www.casinogambling.about.com; www.frixo.com)

---------------------***-----------------------
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CÁ CƯỢC THỂ THAO TRUNG QUỐC
Cá cược thể thao được giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1989 để gây quỹ cho Đại
hội Thể thao châu Á lần thứ 11. Nhưng đến tận năm 1994, bằng sự sáng tạo của
Trung tâm quản lý cá cược Thể thao Trung Quốc, các chương trình cá cược thể thao
thường xuyên được lập ra. Một hệ thống cá cược thể thao trên toàn quốc được thiết
lập ngay sau đó và cá cược thể thao được đưa ra dưới sự quản lý theo tiêu chuẩn về
phân phối, in ấn và phát hành. Từ đó, cá cược thể thao ngày càng đóng vai trò quan
trọng trong việc huy động vốn dành cho sự phát triển thể thao.
Doanh số của cá cược Bóng đá Trung Quốc đạt 714 triệu tệ khi được phát hành vào
năm 2002-2003. Đóng góp vào quỹ phúc lợi quốc gia 2,5 triệu tệ và trao gần 20.000
giải thưởng lớn. Tại Bắc Kinh vào năm 2003, doanh số của cá cược thể thao Bắc
Kinh đạt hơn 100 nghìn tệ. Số tiền này được sử dụng cho nhiều mục đích như
Chương trình Thể thể quốc gia, giúp đỡ khu vực phía tây Trung Quốc và những khu
vực kém phát triển phát triển thể thao và bổ sung ngân sách cho các giải thể thao
lớn.
Tổng quan về ngành xổ số thể thao Trung quốc (bao gồm cá cược thể thao)
Ngành công nghiệp xổ số thể thao ở Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ kể từ khi
được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1987. Nhìn chung, doanh thu xổ số đã tăng với
mức tăng trưởng là 33% từ năm 1987 đến năm 2012.
Sự tăng trưởng vượt bậc này đã cho phép hai nhà khai thác được phép hoạt động tại
Trung Quốc, đó là xổ số phúc lợi và xổ số thể thao, để cung cấp nguồn vốn đáng kể
cho các dự án như chương trình phúc lợi tài chính xã hội trong nước và xây dựng cơ
sở vật chất thể thao cho cộng đồng.
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Năm 2012 là một năm kỷ lục cho ngành công nghiệp xổ số Trung Quốc, doanh số
kết hợp từ xổ số Phúc lợi và xổ số Thể thao đạt xấp xỉ khoảng 262 triệu nhân dân tệ,
tương đương với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 18%.
Thực tế là tỷ lệ thâm nhập của xổ số hợp pháp tại Trung Quốc khá thấp so với mặt
bằng quốc tế, cùng với đó là thực tế thị trường cá cược bất hợp pháp có giá trị gấp
10 đến 20 lần thị trường hợp pháp, điều đó cho thấy tiềm năng to lớn trong việc phát
triển thị trường xổ số hợp pháp Trung Quốc trong tương lai.
Để tương xứng với việc bảo vệ những mặt còn yếu, giảm thiểu tham nhũng và tăng
ngân sách cho những mục đích tốt, những nhà chức trách Trung Quốc đã cam kết để
doanh thu thị trường cá cược ngầm ra khỏi thị trường bất hợp pháp và đưa vào
mạng lưới xổ số hợp pháp theo quy định.
Quá trình này được thực hiện khá tốt, điều này giải thích cho tốc độ tăng trưởng
trong 7 năm qua. Thông qua khởi đầu như tiếp tục gia tăng tỷ lệ trao thưởng, giới
thiệu loại hình quay số mới và đặt cược thể thao ảo, mở rộng hơn nữa mạng lưới đặt
cược thể thao và kế hoạch kênh bán hàng trực tuyến và di động, những nhà chức
trách Trung Quốc sẽ đưa ra những quy định nhằm tăng tính cạnh tranh , hấp dẫn
hơn và đảm bảo tăng trưởng mạnh mẽ
Thị trường xổ số Trung Quốc đạt doanh số trên 110 triệu tệ trong năm 2012
Năm 2012 là một năm kỷ lục khác của nhà khai thác lớn nhất Trung Quốc, đó là
công ty xổ số Trung Quốc. Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính Trung Quốc,
doanh số bán hàng của xổ số thể thao đạt 110,5 triệu nhân dân tệ. Tăng 16.7 triệu
nhân dân tệ so với năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng đạt 18%. Sự tăng
trưởng này đã đóng góp 29,4 triệu nhân dân tệ cho xã hội, một cột mốc lịch sử mới.
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Sự phát triển của doanh số bán hàng xổ số thể thao từ năm 2008-2012 (triệu
nhân dân tệ)

Nguồn: Bộ tài chính
Có thể thấy trong biểu đồ kèm theo, xổ số thể thao có doanh số bán hàng tăng dần
từ năm 2008 đến năm 2012, tỷ lệ tăng trưởng xấp xỉ 25% trong giai đoạn này.
Sự phát triển của tỷ lệ trả thưởng xổ số thể thao từ năm 2008 đến 2012

Nguồn: Xổ số thể thao Trung Quốc
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Mặc dù có sự tăng trưởng ấn tượng của các môn thể thao và xổ số phúc lợi trong
những năm gần đây, so với các nước khác, Trung Quốc quy định tổng giải thưởng
xổ số kiến thiết (cổ phần ít giải thưởng) như là một phần của tổng sản phẩm quốc
dân ("GDP") ở một mức độ rất thấp.
Sự thiếu hụt trong thâm nhập thị trường của các sản phẩm theo quy định bị ảnh
hưởng bởi một số yếu tố trong đó bao gồm hạn chế về phân phối đối với số lượng
thấp của các cửa hàng trên bình quân đầu người và sự vắng mặt của một kênh hợp
pháp từ xa, khoảng cách của một số sản phẩm (ví dụ , cá cược thể thao) và cuối
cùng, đặc biệt đối với những sản phẩm được chơi thường xuyên hơn như cá cược
thể thao, cá cược thể thao ảo, thẻ cào và các trò chơi tần số cao, tỷ lệ thanh toán là
không đủ cao để cạnh tranh hiệu quả với thị trường bất hợp pháp.
Đặc điểm ngành công nghiệp.
Xổ số thể thao có 4 loại chính là trò chơi cao tần (“HFG”) với đặc điểm là nhiều lần
quay số mỗi giờ, xổ số loto là trò chơi truyền thống và quay số mỗi ngày hoặc hàng
tuần, cá cược thể thao và thẻ cào
Doanh số các loại hình xổ số chính trong xổ số thể thao (năm 2012).
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Tăng trưởng chung của xổ số thể thao vào năm 2012 khoảng 18% là do sự đóng góp
rất khác nhau của mỗi loại hình xổ số. Trong khi HFG và cá cược thể thao đạt mức
tăng trưởng rất mạnh, xổ số loto và thẻ cào lại có doanh số bán hàng suy giảm.
So sánh doanh số bán hàng của các loại hình xổ số (năm 2011 và 2012)

Cá cược Thể thao: Có hai loại hình trò chơi chính trong cá cược thể thao, Jin
Cai(cá cược trận riêng lẻ) và cá cược bóng đá truyền thông. Cá cược Thể thao có
mức tăng trưởng 23% trong năm 2012. Trong 26.8 tỷ nhân dân tệ doanh số bán
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hàng trong năm 2012, khoảng 17.3 tỷ nhân dân tệ được thu từ Jin Cai. Điều này cho
thấy nó chiếm 65% thị phần của thị trường thể thao (từ 57% năm 2011) và tốc độ
tăng trưởng hàng năm của Jin Cai gần 40%. Rõ ràng là sản phẩm Jin Cai và đặc biệt
là tỷ lệ cơ cấu giải thưởng cố định của nó là đặc biệt phổ biến với những người chơi
Trung Quốc.
Xổ số hợp pháp
Hiện nay, có hai loại xổ số hợp pháp ở Trung Quốc: xổ số thể thao do Trung tâm
quản lý xổ số thể thao Trung Quốc phát hành ("SLAC") (thành lập năm 1994) và xổ
số phúc lợi do Trung tâm xổ số phúc lợi Trung quốc phát hành (thành lập năm
1987). Chính phủ nhằm mục đích gây quỹ cho thể thao và phát triển phúc lợi xã hội
thông qua việc phát hành xổ số.
Hội đồng nhà nước được trao quyền quản lý việc phát hành xổ số thể thao và xổ số
phúc lợi, và đây cũng là cơ quan cao nhất đảm bảo quyền phát hành xổ số. Bộ Tài
chính chịu trách nhiệm quản lý, điều tiết và giám sát ngành công nghiệp xổ số quốc
gia. Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc và Bộ Nội Vụ có trách nhiệm báo cáo
Bộ Tài chính về việc quản lý, phát hành xổ số thể thao và xổ số phúc lợi tương ứng,
thành lập Trung tâm quản lý xổ số thể thao Trung quốc và Trung tâm xổ số phúc lợi
Trung quốc theo quy định về phát hành và tổ chức bán hàng.
Huyền Trang biên dịch (theo www.agtech.com)

---------------------***------------------
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Ý NGHĨA VÀ MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HÌNH THỨC CÔNG KHAI CÁ
CƯỢC TRONG THỂ THAO CỦA MỘT SỐ MÔN THỂ THAO
TẠI NHẬT BẢN
Tại Nhật Bản, hình thức cá cược thể thao được công khai quản lý bởi chính phủ và
lợi nhuận thu được từ các hoạt động cá cược sẽ đóng góp một phần không nhỏ trong
sự phát triển của xã hội cũng như kinh tế. Bên cạnh những mặt tiêu cực của cá cược
trong thể thao mang lại cho xã hội như ảnh hưởng tới năng suất và hiệu quả công
việc, thì những mặt tích cực của hình thức giải trí này cũng không hề nhỏ. Hầu hết
những mặt tích cực của cá cược thể thao đều thuộc về lợi ích kinh tế. 4 môn thể thao
được cá cược tại Nhật Bản gồm: Đua Ngựa, Đua Xe đạp, Đua mô-tô nước và Đua
mô-tô tốc độ. Theo thống kế của các tổ chức chủ quản, số lượng địa điểm thi đấu
của 4 môn thể thao trên tương đối nhiều: 18 trường Đua Ngựa, 47 sân đua xe đạp, 6
trường đua mô-tô tốc độ và 24 địa điểm đua mô-tô nước.
1. Ý nghĩa của việc công khai cá cược thể thao
Công khai cá cược thể thao tại Nhật Bản là một cách thức giúp Chính phủ Nhật Bản
quản lý chặt chẽ và có hệ thống các hoạt động có liên quan đến cá cược trong thể
thao. Điều này giúp phần nào giảm bớt được những vấn nạn trong việc cá độ thể
thao tiêu cực và đánh bạc thể thao trong cộng đồng.
2. Luật và những điều chỉnh phù hợp với hoạt động công khai cá cược
Do đặc thù được chính phủ bảo trợ luật pháp, nên các hoạt động cá cược thể thao sẽ
không bị xét là hình thức phạm tội tương tự như cá độ hay xổ số thể thao. Tuy
nhiên, để việc quản lý các hoạt động của cá cược thể thao được hệ thống và đơn
giản, sẽ chỉ có một số địa điểm, tụ điểm thi đấu được nhà nước cấp phép cho tổ
chức hoạt động cá cược, những địa điểm không nằm trong danh sách này sẽ bị coi là
vi phạm. Những địa điểm, tụ điểm đạt chuẩn tổ chức cá cược thể thao sẽ phải đảm
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bảo được một số quy định nhất định do các cơ quan chủ quản yêu cầu về chất lượng
trang thiết bị thi đấu, cơ sở hạ tầng…
Việc giám sát địa điểm, tụ điểm tổ chức hình thức cá cược thể thao giúp Chính phủ
phần nào đấy đảm bảo được rằng lợi nhuận thu được từ các hoạt động cá cược sẽ
đóng góp cho các hoạt động của cộng đồng.
3. Mô hình quản lý hoạt động công khai cá cược
a. Cơ quan chủ quản: Chính phủ và các địa phương
Giấy phép tổ chức cá cược thể thao do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cấp, và
trước khi sự kiện giải đấu diễn ra, các vấn đề có liên quan phải được trình lên Thủ
tướng xem xét và kiểm tra. Các nhà tổ chức các hoạt động cá cược phải có trách
nhiệm hoàn trả lại Chính phủ 75% doanh thu mà họ thu được sau mỗi hoạt động.
25% còn lại của doanh thu sẽ được các nhà tổ chức cá cược thu về.
Hiện tại, ở Nhật Bản số lượng các cơ quan, tổ chức có đủ khả năng tổ chức hoạt
động cá cược cho môn Đua Xe đạp là nhiều nhất so với các môn thể thao khác. Điều
này dẫn đến việc số lượng các sân tập, sân thi đấu xe đạp được đầu tư và phát triển
mạnh. Tiếp theo là môn Đua mô-tô nước, Đua Ngựa và Đua mô-tô tốc độ.
b. Các tổ chức trong nước đảm bảo tính công bằng, an toàn và lợi
nhuận do hình thức cá cược thể thao tới với hoạt động xã hội
Đua Ngựa

Hiệp hội Đua Ngựa Được thành lập năm 1962, Hiệp hội có
quốc gia

nhiệm vụ quản lý, xây dựng các
chương trình giáo dục giành cho các
VĐV, trọng tài, quản lý…. Bên cạnh
đó, Hiệp hội còn có trách nhiệm trong
việc tổ chức và quản lý các hoạt động
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liên quan đến các giải đấu Đua Ngựa
với mục tiêu đảm bảo tính công bằng
và mang về một phần lợi nhuận cho
cộng đồng và xã hội.
Đua Xe đạp

Quỹ sáng lập hoạt Nhận được sự đồng ý của Thủ tướng,
động Đua Xe đạp vào năm 2007, Quỹ sáng lập hoạt động
Nhật Bản

Đua Xe đạp Nhật Bản chính thức đi
vào hoạt động, với các nhiệm vụ quan
trọng như: (1) đăng ký tên các thành
viên, người chơi, trọng tài, VĐV,
chủng loại xe phù hợp với từng nội
dung; (2) cấp bằng đạt chuẩn cho các
chuyên viên phụ trách; (3) giải quyết
các vấn đề có liên quan đến hoạt động
Đua Xe đạp trên cả nước; (4) hỗ trợ và
thúc đẩy sự phát triển của phong trào
Đua Xe đạp tại Nhật Bản.

Quỹ sáng lập hoạt Quỹ sáng lập hoạt động Đua Xe đạp
động Đua Xe đạp Nihon Zitensya là sự kết hợp của 7
Nihon Zitensya

quỹ phát triển Đua Xe đạp của mỗi
vùng tại Nhật Bản. Quỹ sáng lập hoạt
động Đua Xe đạp Nihon Zitensya chịu
trách nhiệm trong các hoạt động có
liên quan đến việc tổ chức sự kiện, hậu
cần, bán vé của sự kiện…

Đua mô-tô tốc Quỹ sáng lập hoạt Quỹ sáng lập hoạt động Đua mô-tô tốc
độ
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độ Nhật Bản

quyết các vấn đề có liên quan đến (1)
cấp giấy phép cho người chơi; (2) gửi
giấy mời tới các cá nhân, tổ chức tham
gia sự kiện, giải đấu do Quỹ tài trợ; (3)
giám sát chất lượng và chuyên môn
từng giải đấu…

Hiệp hội Đua mô-tô 2 Hiệp hội chịu trách nhiệm giải quyết
tốc độ Đông Nhật các vấn đề có liên quan đến (1) kiểm
Bản, Hiệp hội Đua định chất lượng mô-tô; (2) tổ chức các
mô-tô tốc độ Tây Nhật lớp đào tạo tương ứng với nhu cầu; (3)
Bản

kiểm tra, giám sát các sự kiện, giải
đấu, phụ trách việc bán vé của sự kiện;
(4) hỗ trợ sự phát triển của Đua mô-tô
tốc độ tại Nhật Bản…

Đua mô-tô nước

Quỹ sáng lập và phát Quỹ sáng lập và phát triển hoạt động
triển hoạt động Đua Đua mô-tô nước quốc gia được thành
mô-tô nước quốc gia

lập và chính thức đi vào hoạt động từ
năm 1962. Nhiệm vụ chính của Quỹ là
hỗ trợ và phát triển các hoạt động thể
thao của liên quan đến Đua mô-tô
nước tại Nhật Bản.

Hiệp hội Đua mô-tô Nhận được sự đồng ý của Thủ tướng,
nước quốc gia

từ năm 2008, 18 Hiệp hội và Liên
đoàn Đua mô-tô nước của các vùng đã
hợp nhất thành Hiệp hội Đua mô-tô
nước quốc gia. Hiệp hội chịu trách
nhiệm giải quyết các vấn đề có liên
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quan đến (1) cấp giấy phép cho người
chơi; (2) kiểm định chất lượng mô-tô
đua; (3) tổ chức các lớp đào tạo tương
ứng với nhu cầu; (4) kiểm tra, giám sát
các sự kiện, giải đấu…
4. Một số các lưu ý trong hoạt động quản lý công khai cá cược thể thao
a. Địa điểm
Các địa điểm diễn ra sự kiện thể thao mà ở đấy hoạt động cá cược được công khai
cần nhận được sự cho phép của Thủ tướng. Bên cạnh đó, địa điểm cần phải đáp ứng
cơ bản những yêu cầu gồm: an ninh xung quanh, khoảng cách tới khu dân cư,
khoảng cách tới trường học, điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất…
b. Số lượng cược
Số lượng cược sẽ được kiểm soát và theo dõi dựa trên số lượng người chơi báo với
nhà cái.
c. Số lượng các sự kiện, các hoạt động thi đấu
Tương ứng với từng vùng, do điều kiện kinh tế xã hội, tài chính, cơ sở vật chất,
trang thiết bị khác nhau, số lượng các giải đấu sẽ khác nhau, điều này cũng sẽ dẫn
đến việc số lượng các sự kiện có tỷ lệ cược cũng sẽ khác nhau. Có thể lấy ví dụ như
tại Hokkaido, giải Đua Ngựa hàng năm là 43 lần, trong khi đó tại tỉnh Chiba, số
lượng giải đua chỉ là 13.
Việc được phép đăng cai tổ chức sự kiện hay giải đấu không những cần giấy phép
của Hiệp hội, Liên đoàn thể thao quản lý, mà sự kiện đó còn phải nhận được giấy
phép của Bộ có liên quan.
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Tổ chức giải Đua Ngựa cần giấy phép của Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Ngư
nghiệp, giải Đua Xe đạp cần giấy phép của Bộ Kinh tế và Công thương, giải Đua
mô-tô tốc độ cần giấy phép của Bộ Kinh tế và Công thương, giải Đua mô-tô nước
cần giấy phép của Bộ Giao thông, Du lịch và Cơ sở hạ tầng.
5. Đảm bảo tính công bằng, có giá trị giáo dục cao và thúc đẩy sự phát triển
của công nghệ thông tin
a. Đảm bảo tính công bằng:
Chính phủ Nhật Bản hy vọng việc tổ chức công khai cá cược thể thao sẽ phần nào
giúp giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực của cá độ thể thao mang lại.
b. Giá trị giáo dục:
Chính phủ Nhật Bản hy vọng các giá trị trong hoạt động rèn luyện sức khỏe, rèn
luyện khả năng trước khi thi đấu sẽ được tăng cao khi các VĐV nhận được sự quan
tâm và đầu tư đúng đắn đến từ phía các cơ quan quản lý chủ quản, các Liên đoàn,
Hiệp hội…
c. Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin:
Không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng lớn của công nghệ thông tin đến việc phát
triển cá cược thể thao. Hệ thống máy tính, hệ thống nhận lệnh qua mạng, hệ thống
nhận lệnh qua điện thoại… là những hệ thống quan trọng trong việc đặt cược thể
thao. Những thông tin, lệnh đặt sẽ được chuyển trực tiếp về Trung tâm kết quả để từ
đấy tỷ lệ cá cược, số lượng người cá cược sẽ được hệ thống máy móc tính toán và
quản lý.
6. Khía cạnh kinh tế
a. Đóng góp cho ngân sách cộng đồng
i. Chi trả cho hoạt động của BTC
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ii. Cân đối lợi nhuận từ việc công khai hoạt động cá cược thể thao
b. Đóng góp cho hoạt động xã hội
Bên cạnh những đóng góp không nhỏ cho ngân sách cộng đồng, những khía cạnh
tích cực mà cá cược thể thao mang lại cho hoạt động xã hội cũng đáng kể. Có thể kể
đến khoản lợi nhuận tích cực do việc tổ chức Đua Ngựa mang lại là “phát triển và
xây dựng được một hệ thống ngựa nòi đạt chuẩn, giúp bảo tồn cũng như tạo điều
kiện để phát triển chất lượng con giống”. Hay ở môn Đua Xe đạp và Đua mô-tô tốc
độ, những lợi ích lại ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành công nghiệp
sản xuất mô-tô quốc gia…
7. Ảnh hưởng của việc công khai hoạt động cá cược trong việc phát triển
một số môn thể thao
Cá cược thể thao mang lại những ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của một số
môn thể thao, đặc biệt là trong các môn cần sự đầu tư lớn trong xã hội hóa như Đua
mô-tô nước, Đua mô-tô tốc độ, Đua Ngựa, Đua thuyền… Bên cạnh đấy, khoản lợi
nhuận thu được từ việc cá cược thể thao sẽ được dùng để đầu tư ngược lại cho địa
điểm thi đấu, hay các hoạt động mang tính phát triển lâu dài như đầu tư cho VĐV,
đầu tư cho trang thiết bị luyện tập, tập huấn… Chính những khoản đầu tư hợp lý và
đúng đắn này sẽ làm cho môn thể thao ngày càng được phát triển và yêu thích.
Trần Bình tổng hợp và biên dịch theo nguồn Sports gambling and local
government
---------------------------*** ----------------------------
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CÁ CƯỢC THỂ THAO TẠI SINGAPORE
Cá cược thể thao là hình thức đặt cược các kết quả của những trận đấu thể thao sắp
diễn ra. Một số môn thể thao thường được mang ra cá cược gồm: Bóng đá, Đua môtô tốc độ, Đua Ngựa, Bóng rổ, Bóng chày, Golf, Bóng Rugby và Quyền anh. Những
con số xuất hiện hoặc tổng kết trong mỗi trận đấu đều có thể được mang ra cá cược,
như tỷ số chung cuộc, người giành chiến thắng, cầu thủ/VĐV ghi điểm đầu tiên…
hay đôi khi cả số lỗi vi phạm trong một trận đấu cũng được sử dụng trong mục đích
cá cược.
Tính hợp pháp của cá cược thể thao, cũng như việc cho phép các hoạt động cá cược
thể thao được diễn ra công khai tại mỗi nước đều khác nhau. Ngay cả ở một số đất
nước hợp pháp hóa việc cá cược thể thao, thì vẫn tồn tại những tranh cãi trong công
tác quản lý lĩnh vực này. Theo một số ý kiến, việc hợp pháp hóa cá cược thể thao sẽ
phần nào thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tới những môn thể thao có tính
cạnh tranh cao. Hơn thế nữa, khoản lợi nhuận thu được từ việc cá cược thể thao sẽ
là nguồn kinh phí không nhỏ phục vụ cho các hoạt động tái cơ cấu và tái đầu tư vào
thể dục thể thao. Tuy nhiên, không thể không tính đến những yếu tố tiêu cực do cá
cược thể thao mang lại, đặc biệt là vấn đề dàn xếp kết quả thi đấu, tính công minh
trong các trận đấu, tâm lý các cá nhân trực tiếp tham gia vào các hoạt động của trận
đấu (người chơi, trọng tài, quan chức, HLV…).
Lịch sử hình thành và phát triển của cá cược thể thao tại Singapore
Cá cược lần đầu tiên xuất hiện tại Singapore từ những năm đầu của thế kỷ 19 và thu
hút sự chú ý của đông đảo quần chúng mặc dù tại thời điểm đấy, cá cược thể thao
vẫn bị coi là phạm pháp. “Đạo luật cấm cá cược thể thao” (hay còn được biết đến
với tên Cap 21) được chính thức đưa vào hoạt động vào năm 1960, với mục tiêu
cấm việc tổ chức cá cược công khai, cá cược tại nhà cái, cũng như nghiêm cấm tất
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cả mọi hoạt động có liên quan đến cá cược thể thao được diễn ra nơi công cộng. Và
“Đạo luật cấm tổ chức cá cược” (hay còn được biết với tên Cap 49) được thông qua
năm 1961, có nội dung cấm hoạt động các địa điểm tổ chức cá cược công khai, cá
cược công cộng và xổ số công cộng. Đến năm 1968, Chính phủ Singapore thành lập
Tổ hợp Giải trí Singapore Pools, với mục tiêu hợp pháp hóa cá cược thể thao dưới
sự giám sát và quản lý của nhà nước, nhằm thu hút được một nguồn tài chính không
nhỏ hỗ trợ cho việc phát triển cộng đồng. Cho đến năm 1999, một số hoạt động cá
cược thể thao hợp pháp gồm xổ số, tổ chức Đua Ngựa, máy đánh bạc… đều do Tổ
hợp Giải trí Singapore Pools cấp phép và giám sát. Những hoạt động cá cược thể
thao khác sẽ bị coi là phạm pháp.
Vào năm 1999, để thúc đẩy sự phát triển của Giải Bóng đá chuyên nghiệp
Singapore đầu tiên – Giải S-League, Singapore chính thức rút các CLB của mình ra
khỏi Giải Vô địch Malaysia. Tổ hợp Giải trí Singapore Pools cho rằng lúc này đã là
thời điểm thích hợp để hợp pháp hóa hình thức cá cược thể thao môn Bóng đá.
Khoản lợi nhuận thu được từ việc cá cược các trận đấu sẽ được dùng để đầu tư trở
lại cho từng CLB. Vào năm 2002, nhận thấy được sự phát triển mạnh mẽ và thu hút
được lượng lớn người hâm mộ ở bộ môn Bóng đá, Tổ hợp Giải trí Singapore Pools
bắt đầu cho hợp pháp hóa việc cá cược các trận đấu bóng quốc tế, bắt đầu là các trận
đấu trong khuôn khổ World Cup 2002. Các trận đấu trong khuôn khổ Giải Bóng đá
Ngoại hạng Anh, Giải Bóng đá chuyên nghiệp Châu Á, Giải Bóng đá chuyên nghiệp
Châu Âu… hiện nay đang là những trận đấu thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt
cược.
Đến tháng 9/2008, Chính phủ Singpore quyết định đăng cai tổ chức Giải Đua xe ôtô công thức 1. Chính sự kiện này đã đưa thêm 1 môn thể thao vào hệ thống cá cược
hợp pháp do Tổ hợp Giải trí Singapore Pools cung cấp.
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Theo báo cáo thường niên do Hội đồng cá cược Singapore chuẩn bị hàng năm và
bản tham dò ý kiến do Bộ Cộng đồng, Thanh niên và Thể thao Singapore thực hiện,
cá cược thể thao đã dần trở thành một hoạt động không thể thiếu của người dân,
đồng thời cũng phần nào thu hút sự quan tâm của người dân đến từng chuyển động
của thể thao. Khoảng 9% người dân Singapore tham gia đặt cược các trận đấu thể
thao mỗi ngày, và trung bình chi 160 đô-la Sing (khoảng 130 đô-la Mỹ) mỗi tháng.
Cơ quan quản lý
Hội đồng cá cược Singapore chính thức hoạt động vào ngày 01/04/2004, với mục
tiêu:
 Sắp xếp và quản lý các vấn đề có liên quan đến cá cược, giải trí có thưởng theo
đúng quy định ban hành;
 Cấp phép hoặc hợp pháp hóa những hoạt động cá cược, giải trí có thưởng trong
trường hợp các hoạt động đó không vi phạm những điều khoản do Chính phủ
ban hành về tổ chức cá cược;
 Điều phối, hỗ trợ, tái đầu tư, thiện nguyện một phần khoản lợi nhuận thu được từ
các hoạt động như cá cược, đua xe, giải trí có thưởng… sang các hoạt động có
mục đích phát triển xã hội, cộng đồng, thể thao, văn hóa, nghệ thuật tại
Singapore.
Bộ khung pháp lý
Cá cược thể thao là một hoạt động bị cấm chuẩn theo Đạo luật cấm cá cược thể thao
(Cap 21), ngoại trừ các hoạt động nhận được sự đồng ý của Thủ tướng.
Đạo luật cấm cá cược thể thao
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“Đạo luật cấm cá cược thể thao” được đưa vào áp dụng chính thức từ năm 1960, đề
cập rằng các vấn đề có liên quan đến cá cược, tổ chức cá cược thể thao tại nơi công
cộng sẽ bị coi là phạm pháp. Khoản 3, Đạo luật cấm cá cược thể thao cũng nhắc đến
việc những người có hành động liên quan đến việc cá cược, tổ chức cá cược, hoặc
đưa tin về các vấn đề cá cược cũng sẽ bị xét vào hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xã hội, cá cược
thể thao trực tuyến, một hoạt động cá cược thể thao mới xuất hiện thời gian gần đây,
chưa được đề cập đến trong Đạo luật cấm cá cược thể thao của Singapore.
Ngoại lệ của Đạo luật cấm cá cược thể thao
Tổ hợp Giải trí Singapore Pools là trường hợp ngoại lệ của Đạo luật cấm cá cược
thể thao. Tổ hợp này được phép tổ chức cá cược thể thao sau khi trình lên và nhận
được sự đồng ý của Thủ tướng về trận đấu, sự kiện thể thao chuẩn bị diễn ra.
Cá cược thể thao trực tuyến
Tại thời điểm hiện tại Tổ hợp Giải trí Singapore Pools không cung cấp mảng dịch
vụ cá cược thể thao trực tuyến. Tuy nhiên, trên thế giới lúc này đang có sự phát triển
mạnh mẽ của hệ thống các nhà cái cho phép người chơi tham gia đặt cược trực
tuyến, có thể kể đến những cái tên như Ladbrokes, William Hill, Sportingbet,
Bwin… Tại Singapore, việc người dân tham gia cá cược trực tuyến tại những địa
chỉ cá cược trên cũng sẽ bị coi là phạm pháp vì luật pháp Singapore chưa hợp thức
hóa hoạt động đó. Tuy nhiên, rất khó để có thể quản lý hoặc cấm người dân không
được truy cập vào hệ thống các trang cá cược điện tử do mặt bằng về khả năng sử
dụng internet của Singapore rất cao. Người Singapore cho rằng việc cá cược trực
tuyến giúp họ không những tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn trong việc xếp
hàng ghi cược ở các trung tâm cược, mà còn giúp họ trong việc thỏa mãn thú giải trí
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xa xỉ này. Hiện tại Tổ hợp Giải trí Singapore Pools mới chỉ có những cách thức báo
cược gồm: báo miệng trực tiếp hoặc qua hệ thống điện thoại.
Dịch vụ thanh toán trực tuyến
Về dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các hoạt động cá cược trực tuyến, trên thế giới
hiện nay đang có luật cấm các công ty tài chính, ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển
tiền từ các website cá cược Hoa Kỳ sang các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và
ngược lại (Luật UIGEA). Tại Singapore, Chính phủ chưa xây dựng một hệ thống
luật nào tương tự như Luật UIGEA, tuy nhiên đã có rất nhiều ngân hàng từ chối
cung cấp dịch vụ chuyền tiền hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng cho hoạt động cá
cược. Một số ngân hàng tại Singapore không hỗ trợ cho hoạt động trên gồm:
Citibank, HSBC, United Oversea, Maybank, Amex, OCBC.
Phương Ngọc biên dịch (theo Sports betting in Singapore)

--------------------------------***-------------------------
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CÁ CƯỢC THỂ THAO PHÁT TRIỂN MẠNH Ở VƯƠNG QUỐC ANH
Trong nhiều thập kỷ nay Vương quốc Anh đã phát triển một ngành công nghiệp cá
cược thể thao có uy tín và đa dạng từ việc cá cược đến chơi xổ số thể thao. Hệ thống
pháp luật liên quan đến cá cược đã được sửa đổi đáng kể trong năm 2005 với việc
thông qua Đạo luật cá cược.
Luật này quy định một cơ quan quản lý cá cược duy nhất ở Anh và lần đầu tiên điều
chỉnh việc cá cược trực tuyến. Báo cáo của Ủy ban cá cược của Vương quốc Anh về
các số liệu thống kê từ giữa tháng Tư năm 2008 đến tháng chín năm 2011 ước tính
rằng Tổng Sản lượng cá cược online trên toàn cầu (GGY) (không bao gồm cá cược
qua điện thoại) là một con số khổng lồ - 20,1 tỉ bảng Anh năm 2011, tăng 10% so
với năm trước.
Tính đến ngày 31/3/2012 đã có 288 tổ chức cá cược có giấy phép của Ủy ban cá
cược online được tổ chức bởi 207 nhà khai thác. Vào đầu tháng 12 năm 2012, chính
phủ Anh đã đưa ra dự thảo luật cá cược online. Dự thảo Luật này quy định, tất cả
các nhà khai thác vào thị trường Anh, dù đặt trụ sở ở đây hoặc ở nước ngoài, sẽ phải
có giấy phép của Ủy ban Cá cược của Anh để có thể giao dịch với người tiêu dùng
Anh cũng như được quảng cáo ở Anh.
Hoạt động như vậy sẽ phải chịu các quy định của Luật Cá cược đã được ban hành
năm 2005. Các nhà khai thác cũng sẽ được yêu cầu trả phí bản quyền, đóng góp vào
nghiên cứu, giáo dục và việc giải quyết vấn đề liên quan đến cá cược thể thao ở Anh
và những chi phí quy định khác.
Động thái này chủ yếu nhằm vào việc đánh thuế cá cược ở nước ngoài hoặc các
công ty cá cược có khách hàng ở Anh nhưng cho đến nay không phải chịu sự điều
chỉnh những quy định của pháp luật Vương quốc Anh. Người ta ước tính rằng thuế
sẽ mang lại 242 triệu bảng một năm cho Chính phủ sau khi luật này có hiệu lực.
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Hiện nay, Chính phủ Anh đang xem xét việc sửa đổi luật, theo đó sẽ bắt buộc những
nhà khai thác nước ngoài có tương tác với công dân Vương quốc Anh phải có giấy
phép và nộp thuế dựa trên doanh thu. Và bắt đầu từ năm 2014, Chính phủ Anh đang
có kế hoạch đánh thuế các công ty cá cược dựa trên nơi khách hàng định cư chứ
không dựa trên nơi công ty đặt trụ sở như bây giờ.
Hải Yến biên dịch
------------------------------***-----------------------
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SỰ TOÀN CẦU HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG
CÁ CƯỢC THỂ THAO TRỰC TUYẾN
Năm 2005, Vương quốc Anh là một trong những nước đầu tiên mở cửa thị trường
cá cược thể thao trực tuyến. Pháp bắt đầu vào năm 2010 và đến nay đã cấp phép cho
17 tổ chức cá độ thể thao trực tuyến trên mạng Internet. Tây Ban Nha và Đan Mạch
cũng đang đi theo con đường này.
Ở Châu Âu, cá cược thể thao không được đề cập bởi bất kì điều luật nào từ Hiệp
Hội Châu Âu. Nhưng nhìn chung không có tiếng nói chung của các thành viên trong
chính phủ về vấn đề cá cược thể thao. Và ngày nay, tình trạng cá cược thể thao đang
diễn ra rất phức tạp tại khu vực EU.
Mặc dù ở một số nước như Pháp và Ý, thực trạng này vẫn đang bị hạn chế khi mà
các trang web (trên lý thuyết) bị cấm lưu hành và bị kiểm soát bởi các nhà quản lý.
Nhưng thực tế, hàng ngàn trang web cá cược thể thao vẫn thoát khỏi hệ thống giám
sát và được hầu hết người chơi trên toàn thế giới truy cập.
Mô hình cá cược thể thao trực tuyến phát triển mạnh
Một báo cáo thống kê đã ước tính, trong năm 2004 tổng số tiền đặt cược thông qua
hệ thống Internet trên toàn thế giới là gần 16,4 tỷ USD và 32,6 tỷ trong năm 2008.
Dự báo con số này trong năm 2012 vào khoảng 50.7 tỷ USD.
Một số yếu tố khiến con số này tăng gấp ba lần trong tám năm là sự gia tăng tỉ lệ lợi
nhuận cho người chơi dựa trên tỉ lệ phục hồi từ việc cá cược ban đầu của họ, cũng
như sự gia tăng thu nhập bình quân của cư dân ở những khu vực nhất định tại châu
Á. Đó cũng là do sự đam mê cá cược thể thao từ trong quá khứ, mặc dù hầu hết các
nước ở châu Âu đã có thị trường cá cược thể thao.
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Internet cũng đã giúp cho sự phát triển của cá độ trực tuyến. Tức là, người chơi có
thể theo dõi một trận đấu trực tiếp qua Internet và đặt cược trực tuyến trong suốt
thời gian diễn ra trận đấu.
Các nhà cái đưa ra tỷ lệ cá cược cho người chơi tham gia và thay đổi tỷ thay đổi tỷ
lệ cá cược theo từng diễn biến của trận đấu. Công ty Sportradar hiện ước tính rằng
90% các cuộc cá cược trong môn Quần vợt và 70% trong Bóng đá được đặt trong
lúc diễn ra trận đấu.
Song song, cá cược thể thao đã phát triển và có mặt ở một loạt các cuộc thi, bao
gồm toàn bộ các giải thể thao chuyên nghiệp và thậm chí là cả một số môn thể thao
nghiệp dư. Các trang web cá cược thể thao lớn nhất - chẳng hạn như SBOBET và
Bet365 – có cả tỷ lệ cược cho những giải như Giải vô địch bóng đá U19 Bulgaria,
Giải bóng đá hạng 3 của Thổ Nhĩ Kỳ, giải thi đấu quần vợt không chuyên…Internet
cũng cho phép phát triển một phương pháp cá cược mới, "cá cược đối ứng".
Một số nhà cái đã giới thiệu mô hình này, nhưng trong thực tế, công ty Betfair của
Anh nắm giữ gần như độc quyền hình thức cá cược này. Nó không thiết lập tỷ lệ
cược, cho phép người chơi có thể tự đặt cược giữa chính họ (một cá nhân đề xuất ra
kết quả X, và sau đó cần có một phản bạc đã được chuẩn bị sẵn để đặt cược vào
trường hợp không đạt được kết quả X). Betfair tính phí với chỉ một khoản hoa hồng
nhỏ thống nhất trên tất cả các tỷ lệ cược, cho phép người chơi có cơ hội để phục hồi
khoảng 97% phần đặt cọc ban đầu.
Những nội dung và hình thức đặt cược trong một trận đấu
Các loại hình chính của đặt cược được sử dụng ngày nay thường liên quan đến
những nội dung sau: Kết quả cuối cùng của trận đấu và kết quả của hiệp 1; Tổng số
lượng bàn thắng ghi được trong một trận đấu ( Tài – Sỉu); Khoảng cách tỷ số giữa
hai đội; Tỷ lệ Thắng – Hòa – Thua Châu Á.
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Cá cược thể thao trực tuyến ở Ý
Doanh thu cá độ thể thao trực tuyến tại Ý năm ngoái bị ảnh hưởng vì không có giải
đấu bóng đá lớn nào, nên đã giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1,13
tỉ Euro sau hai năm có tốc độ tăng trưởng hai con số, năm 2009 và 2010. Trong khi
sự vắng mặt của World Cup chắc chắn góp phần vào việc giảm doanh thu so với
cùng kỳ năm trước, với kim ngạch giảm 48,6% trong tháng sáu và 28,3% trong
tháng Bảy. Doanh thu cá cược thể thao trực tuyến trung bình hàng tháng giảm
17,8% từ tháng 8 năm 2011 đến tháng Hai năm 2012, nhưng tháng ba và tháng tư
lại tương đối ổn định vì sự tham gia của một số cầu thủ bóng đá châu Âu vào đội
tuyển Ý đã kích thích hoạt động cá cược.
Đáng chú ý hơn, trong năm tháng cuối năm 2011 doanh thu giảm mất 15,8% so với
11,3% trong năm tháng đầu năm, cho poker tiền mặt và các trò chơi casino ra đời
vàotháng Bảy năm 2011 chiếm lĩnh một phần thị trường cá độ thể thao Ý.
Trong khi doanh thu cá cược thể thao trực tuyến giảm 16,8%, xuống còn 1,13 tỉ
Euro năm 2011, doanh thu toàn thị trường game chỉ giảm 1,9% xuống 209 triệu
Euro vì tỷ suất lợi nhuận toàn thị trường đã tăng từ 15,73% lên 18,56% năm 2010.
Thực tế là các nhà khai thác đang giữ tỷ lệ lớn hơn của mỗi đồng Euro từ doanh thu
cá cược thể thao trực tuyến. Với sự đấu tranh quyết liệt của các nhà khai thác cho
lợi ích của các cầu thủ trong giải vô địch châu Âu mùa hè này tại Ba Lan và
Ukraina, doanh thu cá cược thể thao trực tuyến tháng Sáu đã tăng 65,8% so với
cùng kỳ năm trước lên đến 85,3 triệu Euro.
Cá cược thể thao trực tuyến Pháp
Về tổng quan thì Pháp đã thể chế hóa thị trường game và cá cược trực tuyến mùa hè
năm 2010 và sau hai năm được đánh giá là rất khả quan. Có rất nhiều công ty cá
cược thể thao trực tuyến ở Pháp như: Jeux 365, Eurosportbet, Unibet, Betnet, PMU,
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Zeturf,... Cá cược thể thao trực tuyến ở Pháp đã đạt được sự phục hồi nhẹ trong quý
đầu năm nay sau khi giảm mạnh năm 2011.
Trong quý này, số lượng tiền đặt cược tăng 14% lên tới 175 triệu Euro, so với 154
triệu Euro ba tháng đầu năm 2011. Số lượng tài khoản người chơi cá độ trong giai
đoạn này đạt 338.000 và các nhà khai thác Pháp cải thiện hiệu suất bằng cách giảm
tỷ lệ thanh toán cho các khách hàng của họ. Với tỷ lệ thanh toán tối đa 85% cổ
phần, các công ty cá cược trung bình chỉ trả 81%, cắt giảm tiền thưởng và thắt chặt
tỷ lệ cược nhưng cũng đưa số lượng đặt cược vào bóng đá cao hơn, tăng 27 phần
trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên tiền đặt cược cho môn quần vợt - môn
thể thao được ưa thích thứ hai cho việc cá cược Pháp - lại giảm 13%.
Những con số này đáng quan tâm vì một số lý do. Trong một thị trường mà các
công ty dịch vụ cá cược thể thao đã nói rằng họ kém hấp dẫn hơn so với những
trang web không có giấy phép, họ vẫn xoay sở để tạo ra nhiều cổ phần từ khách
hàng của họ mặc dù dịch vụ của họ thậm chí còn khiêm tốn hơn trước. Tỷ lệ thanh
toán trong quý này thực sự ít hơn so với trung bình năm 2011 ở Pháp và so với 9297% trung bình đối với thị trường cá cược ở nước ngoài.
Theo số liệu gần đây của ARJEL, Euro 2012 tạo ra doanh thu cá cược 30,8 triệu
Euro với 31 trận đấu. Trong khi doanh thu từ các giải đấu tương đương với World
Cup hai năm trước đó, 65 triệu Euro từ 64 trận đấu, con số doanh thu tổng 30,8 triệu
Euro vẫn giảm so với dự báo 35 triệu. Cá cược trực tuyến vào những con ngựa tại
Pháp tiếp tục tăng trưởng vững chắc, tăng 13% lên 291 triệu Euro trong quý đầu
năm nay, so với 257 triệu Euro vào năm 2011.
Thị trường cá cược thể thao trực tuyến ở châu Á
Trên thực tế, thị trường cá cược thể thao trực tuyến châu Á phát triển rất mạnh mẽ
và tập trung vào một số trang web điển hình với số lượng người chơi lớn. Sự ảnh
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hưởng của các trang web này còn vượt trội rất nhiều lần so với các thị trường cá
cược thể thao châu Âu. Ở Trung Quốc, tỷ lệ giữa cá cược hợp pháp (tức là cá cược
thể thao của các tổ chức xổ số nhà nước) và cá cược bất hợp pháp là 01:10 . Năm
2007, Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc về xổ số ước tính thị trường bất hợp pháp
có giá trị gần 7 tỷ euro.
Cấu trúc kim tự tháp của cá cược thể thao ở châu Á
Những trang web châu Á đại diện cho phần nổi của một kim tự tháp to lớn của
đường dây cá độ thể thao bất hợp pháp lan tỏa rộng khắp cả Đông Nam Á. Theo ước
tính của một chuyên gia về cá cược thể thao, một trang web của châu Á có thể chấp
nhận lên đến khoảng 20.000 Euro trên một tài khoản khách hàng trên một trận đấu
trong giải vô địch bóng đá Rumani ( so với một vài trăm euro của một nhà cái châu
Âu ).
Ở những trận đấu thuộc giải vô địch Bỉ, các nhà cái châu Á sẽ chấp nhận đặt cược
tích lũy 300.000 Euro, và con số này có thể lên đến 1 triệu Euro cho một trận đấu
thuộc giải vô địch quốc gia châu Âu (các trang web châu Âu là từ 50 đến 75 nghìn
Euro) ) .
Ở châu Á, những người chơi cá độ ưa chuộng hai hình thức cá cược là: cược tổng số
bàn thắng và cược chấp bóng. Hình thức đầu tiên là cá cược tổng số bàn thắng ghi
được trong một trận đấu (Tài – Sửu). Từ đó, một người chơi sẽ đặt cược vào việc sẽ
có nhiều hơn 2,5 bàn thắng hoặc ít hơn bốn, vv. Còn cược theo tỷ lệ chấp kèo châu
Á thu hút khi một đội hoặc cầu thủ gặp một đối thủ được cho là mạnh hơn.
Nhà cái sẽ cung cấp một “tỉ lệ chấp” cho đội yêu thích, có nghĩa là để thắng cược,
đội bóng yêu thích phải giành chiến thắng trận đấu với một sự khác biệt trên một số
điểm nhất định (phụ thuộc vào tỉ lệ chấp).
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Nguy cơ gian lận hiện đang đe dọa tính minh bạch của các cuộc thi thể thao là kết
quả của sự tương tác giữa nhân tố nhạy cảm bên trong tới hoạt động của thể thao thế
giới, và sự hình thành của một môn thể thao thị trường cá cược trên toàn thế giới,
một phần trong số đó là hoàn toàn không được kiểm soát.
Ngày nay, gian lận trong môn thể thao liên quan đến cá cược thể thao có thể hình
thành dưới mọi hình thức. Nó có thể bắt nguồn từ một vận động viên đã đặt cược cá
nhân trên một sự kiện mà họ đã chọn để thay đổi tình hình, hoặc một câu lạc bộ đã
chọn bán một trận đấu vì mục đích lợi ích tài chính. Tuy nhiên, có một nguy cơ
ngày càng tăng từ các tổ chức tội phạm người đang nhắm mục tiêu thể thao và lợi
dụng sự thiếu hợp tác giữa các cơ quan quốc gia khác nhau trong cuộc chiến chống
tội phạm xuyên quốc gia
Nguy cơ thao túng thể thao bởi vậy trở nên tiềm ẩn, khuếch tán, đa dạng, phù hợp
với bối cảnh khác nhau, và thực tế hơn bao giờ hết. Những câu hỏi lớn được đặt ra
là: Làm thế nào người ta có thể vượt qua sự khác biệt giữa các khu vực pháp lý?
Làm thế nào cá cược bất hợp pháp có thể bị loại bỏ? Làm thế nào các nhà cái được
cấp phép có thể được điều chỉnh một cách hiệu quả? Và trên tất cả, làm thế nào tính
minh bạch của môn thể thao được bảo vệ ?
Nguyễn Tâm biên dịch

----------------------------***------------------------
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CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ – CÔNG NGHIỆP TỈ ĐÔ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Cá cược thể thao là một ngành công nghiệp khổng lồ và đang phát triển nhanh
mạnh. Trước đây, cá cược thể thao đều gắn liền với các giải Đua Ngựa nhưng ngày
nay cá cược bóng đá đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới với phần lớn các
giao dịch được thực hiện trên thị trường bất hợp pháp ở châu Á, nơi mà các khoản
tiền đặt cược rất lớn.
Ông Darren Small, Giám đốc trung tâm phân tích dữ liệu thể thao và cá cược cho
biết: Theo ước tính hiện nay, tổng doanh thu của cá cược thể thao trên cả thị trường
bất hợp pháp và các thị trường hợp pháp là từ 700 tỷ đô đến 1 nghìn tỷ đô (435 tỉ
Bảng đến 625 tỉ Bảng) một năm. Trong đó, uớc tính khoảng 70% khoản tiền này
thuộc về cá cược bóng đá.
Trong khi việc cá cược ở châu Á vẫn bị cấm trong giới hạn nhất định thì tại châu
Âu, người ta có nhiều lựa chọn hơn so với những lựa chọn truyền thống như thắng,
thua hoặc hòa. Cá cược được cấp phép cung cấp hơn 200 thị trường khác nhau cho
các trận đấu trên toàn cầu.
Bạn có thể đặt cược vào cầu thủ ghi bàn đầu tiên và cuối cùng, tỉ số chính xác, tỉ số
giữa hiệp, số bàn thắng, cho dù có sự thay đổi người, cú ăn ba, đá phạt đền hoặc số
quả phạt góc. Một số thị trường có nguyên tắc về thời gian – cung cấp tỷ lệ cược về
việc ví dụ như có bàn thắng, thẻ phạt, phạt góc hoặc phạt đền trong năm phút đầu
tiên của trận đấu.
Phương Anh biên dịch (theo http://hawkeyebetting.com)
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QUẢNG CÁO VÀ ĐẨY MẠNH CÁ CƯỢC THỂ THAO Ở ÚC
Sự phát triển của tài trợ và quảng cáo cá cược thể thao của các tổ chức cá cược địa
phương trong các sự kiện thể thao tiếp tục trở thành một nguồn lực phát triển kinh tế
và thu hút nhiều người tham gia ở Úc. Một số cuộc điều tra mới đây của Nghị viện
về các quảng cáo và phát triển các sản phẩm và dịch vụ cá cược thể thao đã đưa ra
một loạt báo cáo chi tiết có chứa đựng những khuyến nghị về cách tốt nhất để điều
chỉnh ngành kinh doanh này, giảm tối thiểu tác động tiêu cực của sự phát triển cá
cược thể thao và bảo đảm tính trong sáng của thể thao.
Cơ chế điều hành cá cược thể thao là sự kết hợp giữa luật Liên bang và từng bang.
Victoria là bang đang dẫn đầu về các điều khoản của một bộ khung pháp luật toàn
diện. Bộ luật của bang này xem xét tới môi trường điều chỉnh cá cược thể thao hiện
tại ở Victoria và chính quyền liên bang và xem xét tầm quan trọng của sự cân bằng
giữa quyền lợi của các tổ chức thể thao khác nhau, tổ chức cá cược và các nhóm
cộng đồng trước khi áp dụng quy định điều chỉnh ngành kinh doanh cá cược thể
thao.
Khái quát chung
Cá cược thể thao tiếp tục trở thành một thị trường tăng trưởng và phát triển nhanh
chóng ở Úc, thể hiện ở sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tổ chức và đại lý cá cược
trong nước và quốc tế. Đồng thời, sự phát triển công nghệ đã xóa nhòa ranh giới
giữa các quốc gia và tạo nên một thị trường cá cược quốc tế. Thông qua internet, cá
cược xuất hiện ở bất cứ môn thể thao nào và có mặt ở mọi nơi trên thế giới.
Sự phát triển của cá cược thể thao cũng là kết quả của việc tăng cường quảng cáo
các sản phẩm và dịch vụ cá cược thể thao. Điều này không thể tránh được vì thị
trường cá cược bão hòa sẽ tác động tới những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ
em và đây là một vấn đề của cá cược. Sự phát triển của cá cược thể thao cũng dẫn
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đến gia tăng tình trạng giả tạo do bị mua chuộc và ảnh hưởng đến tính trong sáng
của thể thao.
Với áp lực chính trị nhằm nghiêm cấm quảng cáo “cá cược trực tiếp” trong truyền
hình thể thao, ngày 26/5/2013, cựu thủ tướng Julia Gillard đã ra sắc lệnh của chính
quyền Liên bang về việc cấm cấm quảng cáo “cá cược trực tiếp” trên mạng lưới
truyền thanh và truyền hình và hạn chế quảng cáo cá cược trong khi các trận đấu thể
thao đang diễn ra.
Dưới đây là dự thảo những thay đổi của chính quyền Liên bang:
-Mọi quảng cáo cá cược trên truyền thông sẽ bị cấm trong thời gian diễn ra các trận
đấu trực tiếp. Lệnh cấm này bao gồm cả những lời phát biểu hay thông báo của các
công ty cá cược hay của bình luận viên;
- Tất cả những quảng cáo truyền hình về cá cược nói chung sẽ bị cấm trong thời
gian diễn ra trận đấu. Chúng chỉ được cho phép vào trước hoặc sau trận đấu, hoặc
trong thời gian trận đấu tạm ngừng, như khoảng thời gian ở ¼ hay ½ trận đấu;
-Các quảng cáo cá cược trên biểu ngữ, logo tài trợ và các quảng cáo truyền thông
khác không được xuất hiện trong thời gian diễn ra trận đấu;
- Đại diện của các công ty cá cược không được xuất hiện khi truyền hình đang phát
một sự kiện thể thao hoặc ở xung quanh địa điểm thi đấu. Họ cũng không được đưa
ra bình luận trong bất cứ thời gian nào và phải được xác định rõ ràng là một đại diện
của tổ chức cá cược.
Cơ chế pháp luật đang tồn tại
Cá cược thể thao được điều chỉnh kết hợp bằng cả hệ thống luật Liên bang và từng
bang. Trong đó đáng chú ý nhất là Victoria, bang duy nhất có hệ thống luật cá cược
thể thao toàn diện. Ở Victoria, cá cược thể thao được điều chỉnh bởi đạo luật cá
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cược 2003, luật sửa đổi luật đua xe và cá cược 2007. Luật cá cược tương tác Liên
bang 2001 (IGA) cũng được sử dụng để điều chỉnh cá cược thể thao xảy ra ở
Victoria và các bang khác của Úc.
Những thay đổi quan trọng tới cách điều chỉnh cá cược thể thao ở Victoria theo Luật
sửa đổi luật đua xe và cá cược 2007. Đây là đạo luật sửa đổi luật cá cược 2003. Ủy
ban quản lý rượu và cá cược Victoria (VCGLR) dựa vào đạo luật này để công nhận
cá cược thể thao và những sự kiện khác. Dựa vào đạo luật, VCGLR có quyền ngăn
cấm những hoạt động cá cược không phù hợp (như trái ngược với quyền lợi công
cộng hoặc tiềm ẩn rủi ro không kiểm soát được).
Mục đích của luật là tăng cường độ tin cậy vào tính trong sáng của môn thể thao
được cá cược và cho phép các cơ quan quản lý thể thao nhận được một phần thu
nhập từ hoạt động cá cược. Do đó, các nhà kinh doanh cá cược cần phải có thỏa
thuận với các tổ chức thể thao về việc chia sẻ thông tin cá cược và thanh toán các
khoản phí. Các nhà kinh doanh cá cược thể thao sẽ không thể hoạt động tại các sự
kiện thể thao ở Victoria nếu không có hợp đồng bằng văn bản với cơ quan quản lý
thể thao có Liên quan hoặc quyết định của VCGLR.
Mới đây, ngành kinh doanh cá cược thể thao và tác động tiềm tàng của nó đến tính
trong sáng của nền thể thao Úc đã được xem xét lại theo yêu cầu của Ủy ban lựa
chọn sửa đổi cá cược của nghị viện Liên bang (ủy ban này được lập ra theo nghị
quyết của nghị viện vào ngày 30/9/2010 và đã hoàn thành một số cuộc điều tra và
phát hành các báo cáo về cá cược trực tuyến và tương tác, quảng cáo cá cược, sự
ngăn cấm và xử lý vấn đề cá cược năm 2011 và 2012). Tháng 6/2013, ủy ban này đã
phát hành báo cáo mới nhất chứa đựng một loạt khuyến cáo về quảng cáo và xúc
tiến cá cược thể thao.
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Điều quan trọng là lợi ích cộng đồng khi xúc tiến cá cược thể thao để bảo đảm tính
trong sáng của các trận thi đấu thể thao và các công ty cá cược quảng cáo sản phẩm
và dịch vụ phải có trách nhiệm với xã hội.
Việc xác định mối quan hệ giữa các đạo luật thể thao chuyên nghiệp và nền kinh
doanh cá cược ngày càng trở nên chặt chẽ và phức tạp hơn trong những năm gần
đây. Ngành kinh doanh cá cược là góp phần tài chính lớn cho các đạo luật thể thao
khác nhau khắp đất nước Úc. Các nhà kinh doanh cá cược hiện nay đang tham gia
các hợp đồng tài trợ với sự công nhận của các tổ chức thể thao theo luật cũng như
các câu lạc bộ tư nhân.
Hồng Hạnh biên dịch

--------------------------***-----------------------
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4 CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG CÁ CƯỢC THỂ THAO
PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ NHẤT
Trong số bốn công ty lớn ở Anh là William Hill, Ladbrokes, Coral và Betfred/Tote,
chỉ có William Hill có tên trong bảng xếp hạng bốn tổ chức có hoạt động cá độ thể
thao online mạnh nhất. Ba công ty còn lại có thể được xem là các công ty mới nổi,
mỗi công ty đều có những đặc tính riêng giải thích cho việc tại sao họ đã có được vị
trí cao như vậy trong bảng xếp hạng.
Betfair, có trụ sở tại London với các hoạt động cá độ trực tiếp, có một công nghệ
độc đáo có ảnh hưởng rộng rãi trên thị trường cá cược trực tuyến toàn cầu. Ngược
lại, bet365 lại là công ty về lĩnh vực cá độ thể thao với tỷ lệ cược cố định. Công ty
này đã tận dụng các cơ hội từ sự phát triển Internet để cạnh tranh với các công ty đã
thành lập bằng cách cung cấp công nghệ hàng đầu thị trường, cách tiếp thị, quảng
cáo mang tính đột phá và sẵn sàng dẫn đầu trong lĩnh vực cá cược.
Cuối cùng là công ty cá cược khổng lồ Ailen, Paddy Power - một thành công theo
định hướng thị trường. Việc quảng cáo đã làm cho công ty có vị trí thứ tư ngay cả
khi nó đã phát triển thành một công ty hàng đầu không chỉ trong cá cược thể thao
còn trong thế giới game trực tuyến. Vì vậy, trong số các công ty cá cược lớn của
Vương quốc Anh lục địa chỉ có William Hill là thực sự có được vị trí dẫn đầu trên
cả đường phố Anh và trong thế giới trực tuyến, một phần do việc mua lại chuyển
đổi năm 2008, nhưng chủ yếu là do sự sẵn sàng đối đầu trực tiếp với các đối thủ
cạnh tranh về sản phẩm cũng như dịch vụ của mình.
Cá cược thể thao trực tuyến ở Anh
Mạng cá độ thể thao Anh ước tính tổng doanh thu cá cược thể thao của các công ty
hàng đầu lên đến 650,4 triệu bảng Anh. Với sự đóng góp của các công ty kỳ cựu
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như William Hill và Ladbrokes đến những công ty mới nổi như Bet365 và Betfair,
thị trường cá cược thể thao Anh là một trong những thị trường trò chơi trực tuyến
sôi động và thu được lợi nhuận cao nhất thế giới.
Theo như dữ liệu từ GamblingData, thị trường cá cược thể thao trực tuyến Anh có
sự phát triển trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011 với doanh thu đạt
650,4 triệu bảng Anh năm 2011. GamblingData dự tính rằng thị trường cá cược thể
thao trực tuyến Anh đã tăng trưởng đáng kể trong hai năm qua, với một loạt khách
hàng mới đăng ký trực tiếp trong mùa World Cup 2010 và sự gia tăng vượt bật đặt
cược qua điện thoại di động và cá cược trực tiếp, tăng trên 50% giai đoạn 20092011.
Theo như số liệu hiện có, Paddy Power và William Hill hiện đang chiếm tỷ trọng rất
lớn trong thị trường cá cược thể thao trực tuyến Anh. Trong khi Betfair vẫn tăng
trưởng với tốc độ cao và Ladbrokes tăng trưởng bền vững giai đoạn 2008-2011, các
dịch vụ của Paddy Power và William Hill lại tăng trưởng phi mã, doanh thu đã tăng
hơn gấp đôi kể từ năm 2009.
Được hỗ trợ bởi dịch vụ cá cược di động - chiếm 38% thị phần cá cược thể thao trên
trang paddypower.com trong 19 tuần đầu tiên của năm 2012, GamblingData ước
tính rằng doanh thu trực tuyến từ cá cược thể thao của Paddy Power đã tăng 71,6%
năm 2010 lên 78,1 triệu Euro, và tăng 34,6% năm 2011 lên 99,1 triệu Euro.
Gặt hái lợi nhuận đáng kể từ đầu tư vào việc cung cấp các dịch vụ trực tuyến của
công ty theo sáng tạo của William Hill năm 2009, GamblingData ước tính rằng
William Hill đã đạt được doanh thu khổng lồ từ cá cược thể thao trực tuyến, tăng
95,2% trong năm 2010 lên 73,4 triệu bảng Anh, và tăng trưởng 36,2% năm 2011 lên
100 triệu bảng.
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Dưới đây một số công ty cá cược thể thao trực tuyến lớn ở Anh:
Betfair
Đứng đầu danh sách là Betfair mà theo các tiêu chuẩn của chúng tôi đang giữ vị trí
nhà cung cấp cá độ thể thao lớn nhất Vương quốc Anh dựa trên doanh thu từ mạng
game. Theo kết quả mới nhất cả năm của công ty, doanh thu từ các cá cược thể thao
của Betfair lên đến 268,2 triệu bảng trong 1 năm tính đến tháng 4 năm 2012.
Có một vài nghi vấn về con số này - chẳng hạn như số lượng không rõ ràng những
người đặt cược tại Betfair - nhưng mức độ mà công ty trở nên nổi tiếng tại thị
trường Anh chỉ sau khi thành lập hơn một chục năm thật sự rất ấn tượng.
Tuy nhiên, mặc dù tính đột phá của Betfair từ những năm đầu mới thành lập, những
thách thức mà công ty tự thừa nhận hiện nay đang phải đối mặt là để bắt kịp và cạnh
tranh với các doanh nghiệp cá cược khác đang dẫn đầu trong lĩnh vực cá cược trực
tuyến trong trận đấu.


Betfair được chính thức ra đời vào tháng 5/1999, bởi Andrew Black và Ed Wray,
do Hội đồng Cá cược và Giải trí Vương quốc Anh cấp.



Betfair là công ty tiên phong trong hình thức đặt cược thể thao, cho phép người
chơi tự đặt cược hoặc dựa vào cược người khác đặt tại mỗi trận đấu thể thao có
nhu cầu.



Vào năm 2013, Betfair chính thức đưa vào hoạt động “Tỷ lệ cá cược cố định của
từng môn thể thao” với mục đích được ra được sự lựa chọn hợp lý nhất giành
cho những khách hàng có nhu cầu đặt cược được tham khảo.



Ngày nay, Betfair là một trong những công ty cá cược trực tuyến lớn nhất trên
thế giới. Betfair đã được cấp phép tổ chức cá cược thể thao tại một số quốc gia
như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, Tây Ban Nha, Malta, Ý, Gibraltar.
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Có 20 ngôn ngữ được cài đặt trên trang chủ của Betfair gồm: Tiếng Anh, Tiếng
Đan Mạch, Tiếng Séc, Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Ý,
Tiếng Na-uy, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc giản thể và
truyền thống, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển…



Betfair tuyên bố rằng sẽ đảm bảo cho tính công minh của từng trận đấu ở mức
cao nhất, cũng như chính sách và điều khoản hoạt động được cơ quan chủ quản
phụ trách các vấn đề về thể thao của 50 nước chấp nhận.



Betfair có khoảng 950.000 tài khoản khách hàng hoạt động và hơn 7 triệu giao
dịch mỗi ngày.



Betfair dự kiến khoản thu cuối năm 2013 là 387 triệu bảng Anh (xấp xỉ 626 triệu
đô-la Mỹ).



Tỷ lệ gửi “hoa hồng” tại Betfair là tối thiểu là 2%, tối đa là 5% số tiền sau khi trừ
thuế của khách hàng có được nếu đặt cược thắng. Trong trường hợp thua cuộc,
bạn không phải thanh toán khoản phí này với nhà cái. Điều này nhắc nhở rằng
những người đặt cược nên tính toán kỹ tỷ lệ cược để khoản tiền thu về được sau
thuế có thể chi trả được khoản tiền hoa hồng.



Số tiền đặt cược tối thiểu tại Betfair là 10 bảng Anh (khoảng hơn 16 đô-la Mỹ).

Sơ đồ quản lý của Betfair
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(Sơ đồ quản lý theo http://www.theofficialboard.com/org-chart/betfair-group)
Bet365
Có lẽ bất ngờ lớn nhất trong những phát hiện của chúng tôi là trong cá cược thể
thao, công ty tư nhân điều hành trực tuyến dựa trên Stoke như Bet365 lại đứng vị trí
thứ hai, và là công ty hàng đầu về tỷ lệ cá cược cố định. Theo số liệu mà các công ty
nộp cho Ban tư vấn Tài chính Vương quốc Anh về việc đưa ra thuế tiêu dùng, tổng
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doanh thu từ game tại Anh đạt 162 triệu bảng trong 1 năm tính đến Tháng Ba 2012,
tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011, và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu
439,3 triệu bảng từ game của Vương quốc Anh.
GamblingData không thống kê số liệu về doanh thu từ game năm 2012, nhưng
người ta tin rằng Vương quốc Anh chiếm khoảng 25%, trong đó doanh thu của
bet365 tại lên đến gần 650 triệu bảng Anh. Những con số GamblingData đưa ra đã
vượt qua tổng số cá cược thể thao tại Anh 122 triệu, đặt Bet365 vào tầm ngắm của
các nhà lãnh đạo Betfair và trước đại diện hàng đầu Vương quốc Anh William Hill.
Cùng với Betfair, sự nổi lên của Bet365 chứng tỏ rằng thị trường trực tuyến Vương
quốc Anh không quá khó để tiếp cận và một số các công ty cá cược Anh nên chú ý
đến loại hình cá cược này ngay từ khi nó đang trong giai đoạn trứng nước.
William Hill
Theo tính toán của Ralph Toppings, William Hill có thị phần từ 12 đến 14%. Nhưng
GamblingData lại ước tính cần thêm ít nhất một vài phần trăm cho công ty này.
Công ty đã công bố tỷ lệ phần trăm doanh thu trực tuyến có nguồn gốc từ Anh là 75
phần trăm. Tuy nhiên, khi nói đến các nguồn cá cược thể thao thì con số này tăng
lên đến gần 90 phần trăm.
Theo kết quả báo cáo của công ty năm 2012, tổng doanh thu cá cược thể thao là
111,1 triệu bảng, và 90% doanh thu từ Vương quốc Anh, lên đến 100 triệu bảng.
Cuộc chiến giành vị trí đầu bảng cho tỷ lệ cược cố định có thể sát sao hơn so với
những con số này, mặc dù tính chất biến động của bet365 và William Hill - kể từ
khi kết thúc năm tài chính 2011, doanh thu từ game mạng của William Hill đã tăng
58% so với doanh thu trực tuyến của mình, theo như báo cáo giao dịch gần nhất.
Paddy Power
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Công ty đặt trụ sở tại Ai-len có một vị trí vững chắc trong thị trường Anh. Tuy
nhiên, khi nhìn vào kết quả toàn năm 2011 của công ty, rõ ràng rằng Paddy Power
chỉ đứng sau các công ty dẫn đầu thị trường về doanh thu. Doanh thu riêng từ việc
cá cược thể thao qua mạng là 114,2 triệu Euro năm 2011 trong tổng số doanh thu
ròng trực tuyến 199,2 triệu Euro.
Ladbrokes
Trong năm 2011, doanh thu cá cược thể thao của Ladbrokes đạt 61,7 triệu bảng, và
80 phần trăm có nghĩa là nước Anh đóng góp 49,3 triệu bảng, ít hơn một nửa doanh
thu của đối thủ William Hill.
Sky Bet
Doanh thu cá cược thể thao của Sky Bet chiếm khoảng 33 phần trăm tương đương
25 triệu bảng. Trong báo cáo tạm thời vào cuối tháng, doanh thu trong nửa đầu năm
2013 của Sky Bet là 46 triệu bảng, tăng 35 phần trăm so với nửa đầu năm 2011 - 34
triệu bảng.
Coral
Có vẻ như chắc chắn rằng ít nhất 70% doanh thu của Gala Coral là từ lô tô, phần
còn lại là từ casino và poker, có nghĩa cá cược thể thao chiếm 25 phần trăm trong
tổng doanh thu 68,7 triệu bảng, tức là 17,2 triệu.
BlueSq
Thuộc hạng hai nhưng Blue Square vẫn có khả năng có mặt trong thị trường cá độ
thể thao Anh mặc dù phân khúc này rất nhỏ so với kết quả phân chia tương tác
thương hiệu của công ty mẹ. Tuy nhiên, theo kết quả năm 2011, Blue Square đạt
được tổng doanh thu thuần từ game là 9,5 triệu bảng.
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Sportingbet
Các chuyên gia phân tích ước tính rằng Anh đóng góp 5 phần trăm vào doanh thu
ròng của Sportingbet. Trong 1 năm tính đến tháng bảy năm 2011, tổng doanh thu là
204 triệu bảng, có nghĩa là Vương quốc Anh đóng góp 10,2 triệu. Thể thao chiếm
71%, mà nếu áp dụng cho các doanh nghiệp Anh thì có nghĩa là tiền nó tạo ra từ
Vương quốc Anh trong cá cược thể thao là 7 triệu bảng.
888Sport
Cá cược thể thao chiếm đại đa số các dịch vụ mới nổi đưa đến doanh thu ròng. Theo
kết quả cuối năm 2011, các dịch vụ mới nổi có doanh thu 21, 6 triệu đô-la (13,5
triệu bảng), trong đó cá cược thể thao chiếm 90% doanh thu.
Victor Chandler/BetVictor
Đây là một trong những công ty cá cược thể thao trực tuyến đầu tiên. Công ty này
đã cung cấp nhiều dịch vụ cá cược được miễn thuế trước khi luật thuế lợi nhuận
được ban hành vào cuối năm 1990. GamblingData ước tính rằng Victor Chandler có
thu nhập từ thể thao Anh khoảng 25 triệu bảng.
Betfred/Tote
Theo GamblingData ước tính doanh thu từ hoạt động cá cược thể thao trực tuyến mà
Betfret kiếm từ Anh là 16 triệu bảng - gần tương đương công ty Coral.
Stan James
Doanh thu từ cá cược thể thao của công ty này đạt khoảng 14 triệu bảng Anh.
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Những công ty đồng hạng: 12BET, 188BET, Bodog, SBOBET, Bwin, 32Red,
WBX, Unibet, betsson, Betdaq, Boylesports, JenningsBet, StarSports,
Fitzdares, BetButler, Sporting Index, Pinnacle.
Phương Ngọc và Hải Yến biên dịch (tổng hợp từ nhiều nguồn
www.theofficialboard.com; Wikipedia )

-------------------------***------------------------
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QUY ĐỊNH VỀ CÁ CƯỢC THỂ THAO Ở ẤN ĐỘ
Phương tiện truyền thông đã đưa ra nhiều vấn đề liên quan đến việc kiểm soát và
cho phép cá cược thể thao hoạt động nhưng đây dường như là một vấn đề khó khăn
cho các nhà chức trách. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã phải đối mặt với những vấn đề
tương tự để có được lợi ích từ những quy định về cá cược thể thao. Do đó, để thảo
luận hàng loạt những vấn đề bao chùm lên cá cược thể thao, trên hết là phải biết
được những ý kiến chung của cộng đồng, các hoạt động sau được FICCI thực hiệnĐể kiểm chứng nhận thức và ý kiến của công chúng về cá cược thể thao, FICCI đã
tiến hành khảo sát trên 300 người dân ở Delhi. Trong đó có 71% là nam và 29% là
nữ. Trong đó 46% người được hỏi là tầng lớp phục vụ và 26% là sinh viên. 52% số
người được hỏi ở độ tuổi từ 20 – 30 tuổi và 16% ở độ tuổi 50 trở lên.
Thị trường cá cược Ấn Độ

300 triệu

Mức thuế

20% lợi nhuận

Doanh thu của Chính phủ

12 đến 19 triệu

Cá cược thể thao có trái với quy tắc đạo đức và cá cược thể thao thực sự là bất
hợp pháp?
Cá cược được đặt dưới sự giám sát của pháp luật, và bị cấm trong các trò chơi may
rủi và không bị cấm trong các trò chơi đòi hỏi kỹ năng. Đua Ngựa và Đi bộ được tổ
chức là một trò chơi kỹ năng nên việc đặt cược ở đây là hợp pháp. Thể thao chủ yếu
là các trò chơi kỹ năng và cơ hội chơi là một phần rất nhỏ trong trò chơi. Khả năng,
hình thức của vận động viên và điều kiện thi đấu là yếu tố quan trọng quyết định kết
quả của trận đấu. Cá cược thể thao khác với hình thức phổ biến khác của cờ bạc,
như chơi trò may rủi và xổ số. 84% số người được hỏi đã cho rằng cá cược thể thao
là hợp pháp ở một số nước và tạo ra doanh thu rất lớn cho Chính phủ.
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Mặc dù có nhiều nỗ lực để cấm cá cược, và việc duy trì các nguồn lực đáng kể đã
được đầu tư cho việc thực hiện, nhưng cá cược vẫn đang được duy trì một cách âm
thầm; như vậy có một cách trung gian là giảm bớt chi phí cho xã hội đến mức chấp
nhận được. Do đó, Chính phủ đã nghĩ đến việc hợp pháp hóa và có những quy định
cho cá cược. Việc hợp pháp hoá cá cược thể thao sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Ấn
Độ, đó là:
- Có thể giảm việc dàn xếp tỷ số
- Tạo nguồn thu thuế cho Chính phủ: Mặc dù việc cấm cá cược phát triển mạnh, rầm
rộ ở Ấn Độ, Chính phủ đang mất một khoản doanh thu từ các hình thức thu thuế và
việc liên tục đầu tư vào việc hạn chế nhưng nó không thu được kết quả như mong
muốn. Ưu điểm lớn nhất ở đây sẽ là gánh nặng cho lượng lớn các loại thu nhập từ
các kênh bất hợp pháp để giảm trường hợp dàn xếp tỷ số, rửa tiền và tội phạm.
- Lợi ích xã hội: Ấn độ đã thấy một số quốc gia như Sikkim và Goa sử dụng cá cược
như một phương tiện tạo ra nguồn thu nhập. Họ khuyến khích nó như một cách để
tạo ra nguồn thuế và cung cấp việc làm và cải thiện xã hội. Lợi thế lớn nhất của quy
định về cá cược thể thao là có trách nhiệm về số tiền lớn được chuyển thông qua các
kênh bất hợp pháp, dẫn đến giảm các trường hợp dàn xếp tỷ số, rửa tiền và tội
phạm. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đánh thuế được nguồn tiền tham gia đánh
bạc và cần phải đưa ra một hệ thống khuyến khích các nhà điều hành cá cược hoạt
động công khai.
Đàm Hà biên dịch
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