MIKE TYSON – ROY JONES JR. MAÇI S SPORT PLUS’TA!
Boksun yaşayan efsanesi Mike Tyson ringlere müthiş bir geceyle
geri dönüyor! “Iron Mike”, dört farklı sıklette dünya şampiyonluğu
kazanmış Roy Jones Jr. karşısında ringe çıkıyor.
Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmada Tyson, boksun bir diğer efsanesi
Roy Jones Jr. ile kozlarını paylaşacak. Dev maç 29 Kasım Pazar sabaha karşı
05:00’te canlı yayınla sadece S Sport Plus uygulamasından izlenebilecek.
Sporseverler ssportplus.com üzerinden “TYSON” kampanya kodunu kullanıp aylık
pakete ilk ay sadece 9,99 TL ödeyerek S Sport Plus’a üye olabilecekler.
Boksta Efsaneler Geçidi
Özellikle vuruş gücüyle ağır sıklet boksörleri arasında öne çıkan ve bu nedenle
“Iron” “Demir” yumruklu lakabını alan Mike Tyson, 1987 – 1990 yılları arasında
dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü. Profesyonel kariyerinde
çıktığı 56 maçın 50’sini kazanan, bunların 44’ünde rakiplerini nakavt eden Tyson;
WBA, WBC, ve IBF kemerlerini aynı anda alan tek boksör olarak adını tarihe altın
harflerle kazıdı. Tyson özellikle kariyerinin ilk yıllarında hızlı nakavtlarıyla
rakiplerinin adeta korkulu rüyası haline gelmişti. Ünlü boksör, 1997’de WBA
kemeri için çıktığı maçta rakibi Evander Holyfield’ın kulağının kısmını ısırıp
kopartarak diskalifiye edilmiş, 2000’li yılların başında Lennox Lewis’le girdiği
rekabetin ardından 2006 yılında profesyonel kariyerini noktalamıştı.
Roy Jones JR. ise boks kariyerinde yaptığı 75 maçın 66’sından zaferle ayrılmayı
başardı. 4 ayrı sıklette şampiyon olan Roy Jones Jr. bu başarısıyla tüm
zamanların en iyi boksörleri arasında yer aldı. Jones bu maçta üst üste beşinci
galibiyetini almak için mücadele edecek.
Youtuber, NBA Yıldızına Karşı
Gecenin ana kartında yer alan bir diğer maçta ünlü youtuber Jake Paul eski NBA
yıldızı Nate Robinson ile karşı karşıya gelecek. Paul profesyonel boks kariyerinin
ikinci galibiyetini almak için mücadele edecekken Robinson ise ringe ilk kez
çıkıyor.

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.
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