UFC’DE YILIN DÖVÜŞ GECESİ VE EL CLASICO
BU CUMARTESİ S SPORT PLUS’TA
Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov’un nakavt ustası
Justin Gaethje ile karşılaşacağı UFC gecesinin yanı sıra milyonlarca
sporseverin heyecanla beklediği, “El Clasico” Barcelona – Real
Madrid, Manchester United – Chelsea karşılaşması ve “Ruhr
Derbisi” B.Dortmund – Schalke 04 maçları 24 Ekim Cumartesi günü
canlı yayınla S Sport Plus’ta.
Sporseverler için bu Cumartesi günü S Sport Plus bambaşka olacak. 24 Ekim
Cumartesi günü UFC’de yılın dövüş gecesi ve 3 büyük derbi Türkiye’de canlı yayınla
S Sport Plus’ta yayınlanacak. Sporseverler tüm karşılaşmaları S Sport Plus’ın
“Dilediğin Yerde” özelliği ile ister geniş ekranda, ister webten isterse de cepten
izleyebilecek. Ayrıca S Sport Plus’ın tekrar izle özelliği ile canlı yayınların hemen
ardından maçların tekrarları da izlenebilecek.
Dağıstanlı Şampiyon Khabib, Nakavt Ustası Justin Gaethje’ye Karşı
Pandemi arası nedeniyle Tony Ferguson ile uzun süre beklenen maçları iptal olan,
geçtiğimiz aylarda aynı zamanda antrenörü de olan babasını Covid-19 salgınında
kaybeden Dağıstanlı şampiyon Khabib Nurmagomedov, yaklaşık bir yıllık aradan
sonra yeniden kafeste. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene 7 Eylül 2019’da Dustin
Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon, Cumartesi
gecesi saat 21.00’de hafif sıklet kemer maçı için nakavt ustası Justin Gaethje ile
dövüşecek.
Karşılaşma, Türkiye’de canlı olarak sadece S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşacak.
S Sport Plus kullanıcıları tekrar-izle özelliği ile gecenin ardından diledikleri zaman
tüm içerikleri tekrar izleyebilecekler. Bu özel gece öncesinde, UFC ve Khabib
Nurmagomedov hayranlarını, Khabib’in kariyerindeki en önemli maçları da içeren
UFC 254 Özel kategorisi S Sport Plus’ta bekliyor.
Dünya Futbolunun En Önemli Derbisi El Clasico S Sport Plus’ta
Dünya futbolunun zirvesi El Clasico 24 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de canlı
olarak S Sport Plus’ta futbolseverlerle buluşacak. Her kesimden spor tutkununun
merakla beklediği gecede yıldızlar geçidi yaşanacak. 118 yıllık rekabette Messi'li,
Griezmann'lı, Pique’li Barcelona evinde, Benzema'lı, Ramos’lu, Modric'li Real
Madrid'i ağırlayacak.

Real Madrid bu sezon ilk beş haftanın ardından toplam 10 puanla ligde 3. sırada.
Real Madrid Cumartesi günü oynanacak karşılaşmadan galip ayrılırsa liderlik
koltuğuna oturacak. Diğer yandan Barcelona ise oynadığı 4 maçtan yalnızca 2’sini
kazanırken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 9. sırada bulunuyor.
Premier Lig’de Derbi Haftası: Manchester United – Chelsea S Sport Plus’ta!
Bir Premier Lig klasiği olan Manchester United - Chelsea derbisi için iki dev takım
Cumartesi günü saat 19.30’da Old Trafford’ta karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu bu
karşılaşma S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebilecek.
Bu sezon oldukça gollü maçlara sahne olan Premier Lig’de Manchester United son
lig maçında Newcastle’ı 4-1 ile yenmişti. Chelsea ise müthiş bir maç sonunda kendi
evinde Southampton ile 3-3 berabere kalmıştı. Şu ana kadar Manchester United
çıktığı 4 maçta 6 puan toplarken, Chelsea ise 5 maçta 8 puan topladı. Her iki takım
da lige istediği gibi başlayamasa da karşılaşma en çok izlenen Premier Lig
maçlarından biri olarak milyonları ekran başında buluşturuyor.
S Sport Plus’ta Bir Derbi de Almanya’dan: Borussia Dortmund - Schalke 04!
Dünyanın en özel derbilerinden bir diğeri de B.Dortmund ile Schalke 04 karşılaşması,
Almanya’nın Ruhr Havzası'ndaki Gelsenkirchen ve Dortmund şehirlerinin en büyük 2
takımı Borussia Dortmund ve Schalke arasında olacak maç Ruhr derbisi ya da
"Revierderby" olarak biliniyor. 1920’li yıllara dayanan rekabet Cumartesi günü
oynanacak maç ile devam edecek, ikilinin kıyasıya mücadelesi saat 19:30’da S Sport
Plus’ta olacak
S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA,
NFL, F1, UFC, Portekiz 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.
S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG marka Smart TVler, Android TV işletim sistemli televizyonlar,
Apple TV ve Google Chromecast üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil
cihazların AirPlay özelliği ile geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.
Kullanıcılar, S Sport Plus’ın “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, “Çoklu İzleme”
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 kota dostu özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri
şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol edebiliyorlar.
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.
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.
www.ssportplus.com
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