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Yazın En Büyük Boks Gecesinde Kemer Kimin Olacak? 

Dillian Whyte & Alexander Povetkin Karşılaşması  

Sadece S Sport Plus’ta! 

 

Heyecanla beklenen WBC geçici ağır sıklet unvan maçında “The Body 

Snatcher” lakaplı Dillian Whyte, Rus boksör Alexander Povetkin ile 22 Ağustos 
Cumartesi akşamı saat 21:00’de karşı karşıya geliyor. Geçici ağır sıklet kemer 
mücadelesi tüm heyecanıyla canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta izleyicilerle 

buluşacak. 

Covid-19 döneminde ara verilen boks müsabakalarında, ilk büyük unvan maçı 22 Ağustos’ta 

gerçekleşiyor. Eddie Hearn'ün Matchroom Dövüş Kampındaki karşılaşmada WBC ağır sıklet 

geçici kemerin sahibi Dillian Whyte ve eski WBA ağır sıklet şampiyonu Rus boksör Alexander 

Povetkin kozlarını paylaşmak için karşı karşıya geliyor. 

Whyte kemerini korumayı başarabilecek mi? 

WBC Geçici Ağır Sıklet Kemeri’ni geçtiğimiz yıl Oscar Rivas karşısında aldığı galibiyet ile 

kazanan Whyte’nın profesyonel boks kariyerinde 27 galibiyeti bulunuyor. Kazandığı kemeri 

Povetkin karşısında korumak için ringe çıkacak olan Whyte’nın nasıl bir performans 

sergileyeceği şimdiden merak ediliyor. 

 

Büyük gecede Whyte’ın karşısında yer alacak Alexander Povetkin ise ağır sıkletin en 

deneyimli isimlerinden biri. Kırk bir yaşındaki Rus boksörün kariyerinde 24’ünü nakavtla 

aldığı toplamda 35 galibiyeti bulunuyor. Povetkin aynı zamanda 2011-2013 yılları arasında 

WBA Ağır Sıklet Kemeri’nin de sahibiydi. 

 

Bu maçtan galip ayrılacak ismin önümüzdeki aylarda yenilgisiz şampiyon Tyson Fury ile 

WBC unvan maçına çıkması bekleniyor. 
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Kadınlar ‘Biz de Varız’ Diyor 

Alt kartta WBA, WBC, IBF ve WBO Kadınlar Hafif Sıklet kemerlerinin sahibi yenilgisiz 

şampiyon Katie Taylor, eski şampiyon Delfine Persoon karşısında rövanş mücadelesi 

verecek. 

Gecenin diğer maçında ise Luther Clay, WBO Hafif Orta Sıklet Kemeri’ni Chris Kongo’ya 

karşı korumak için ter dökmeye hazırlanıyor. 

 
 
S Sport Plus Hakkında 

 

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, 
Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle 
seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış 
programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar. 
 
Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. 
“Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına 
gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar. 
 
Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ”4’ü 1 Yerde” 
özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları 
aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir 
maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden 
yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak 
kesintisiz izleme zevki sağlıyor.  
 
Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, 
platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü fi lmlerle yanıt 
veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor. 
 
Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV ve Android TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S 
Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş 
ekranda izleme fırsatı sunacak.  
 
Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini 
üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor. 
 

 

Bilgi ve İletişim  
 

Dilek Duran / İDEA Halkla İlişkiler 
dilek.duran@idea-pr.com/ 212 346 41 42  
Ulduz Ganioğlu/Saran Media  
ulduz.ganioglu@saran.com.tr /212 363 04 04     

 

mailto:dilek.duran@idea-pr.com/
mailto:ulduz.ganioglu@saran.com.tr


 

 

 

    

 

BASIN BÜLTENİ                                                                                                                               

 

 

 


	Yazın En Büyük Boks Gecesinde Kemer Kimin Olacak?
	Whyte kemerini korumayı başarabilecek mi?
	WBC Geçici Ağır Sıklet Kemeri’ni geçtiğimiz yıl Oscar Rivas karşısında aldığı galibiyet ile kazanan Whyte’nın profesyonel boks kariyerinde 27 galibiyeti bulunuyor. Kazandığı kemeri Povetkin karşısında korumak için ringe çıkacak olan Whyte’nın nasıl bi...
	Büyük gecede Whyte’ın karşısında yer alacak Alexander Povetkin ise ağır sıkletin en deneyimli isimlerinden biri. Kırk bir yaşındaki Rus boksörün kariyerinde 24’ünü nakavtla aldığı toplamda 35 galibiyeti bulunuyor. Povetkin aynı zamanda 2011-2013 yılla...
	Bu maçtan galip ayrılacak ismin önümüzdeki aylarda yenilgisiz şampiyon Tyson Fury ile WBC unvan maçına çıkması bekleniyor.
	Kadınlar ‘Biz de Varız’ Diyor
	Gecenin diğer maçında ise Luther Clay, WBO Hafif Orta Sıklet Kemeri’ni Chris Kongo’ya karşı korumak için ter dökmeye hazırlanıyor.


