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Nefesler Tutuldu, Şampiyon Kim Olacak!

Dövüş Adası’nda Günün İlk Işıklarıyla 3 Kemer Maçı!
UFC meraklılarının Dövüş Adası hayali gerçek oldu. Yas Adası’nda
gerçekleşecek UFC 251’de, sahile kurulan kafeste dövüşçüler günün ilk
ışıklarıyla dövüşmeye başlayacaklar. Bu sıra dışı dövüş gecesi
12 Temmuz Pazar günü saat 04.00’te canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta
izlenecek.
UFC yönetimi, ülkeler arasında uygulanan seyahat kısıtlamalarına çözüm olarak Abu
Dhabi’de büyük bir tesis kurmuştu. Yas Adası üzerinde bulunan tesiste dövüşçüler
sahilde kurulan kafesin içinde mücadele edecekler. UFC tarihinde ilk kez
gerçekleşecek bu açık hava etkinliği MMA severlere benzeri olmayan bir seyir
deneyimi yaşatacak.

Ada’da Dövüş Heyecanı!
Yılın en dolu dövüş gecesi olarak kabul edilen UFC 251, heyecan dolu üç kemer
mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Abu Dhabi’deki Dövüş Adası’nda yapılacak
etkinliğin ana kartında hafif orta sıklet şampiyonu Usman, BMF şampiyonluk
kemerinin sahibi Jorge Masvidal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Haftalardır sözlü geçen rekabetin kozlarını paylaşmaya sayılı günler kaldı. Nijerya
kâbusu lakaplı Usman “Covingtona neler yaptığımı gördün, sana daha beter
işkencede bulunacağım” diyerek rakibine aylar öncesinden meydan okumuştu.
Masvidal ise “UFC ile yeni bir sözleşme imzaladım. Mutluyum çünkü bu adamın
(Usman) suratını kırıp üstüne bir de para alacağım” sözleriyle baştan sona çekişmeli
geçecek mücadelenin sinyallerini verdi.
Gecenin diğer unvan maçında Max Holloway, UFC 245’te kaybettiği kemerini geri
almak için Alexander Volkanovski’nin karşısına çıkacak. Emekliliğini açıklayan Henry
Cejudo’nun boşta bulunan horoz sıklet kemeri için mücadele edecek Petr Yan ve eski
UFC & WEC Şampiyonu Aldo da gecede yumruklarını çarpıştırmak için hazır!
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Volkan Oezdemir kemer yolunda güçlü bir rakip karşına çıkıyor
Gecenin alt kartında ise Türkiye’de de tanınan dövüşçü Volkan Oezdemir yer alıyor.
Hafif ağır sıkletin iddialı isimlerinden olan Volkan Oezdemir’i kemer yolunda önemli
bir maç bekliyor. Son iki maçından zaferle ayrılan Volkan’ın karşısına UFC 251’de Jiri
Prochazka çıkacak. Prochazka büyük karşılaşmaya 10 maçlık galibiyet serisiyle
geliyor.
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 filmlerle 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.
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