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Dövüş Adası’nda McGregor’lı Dövüş Maratonu
Conor McGregor ve Dustin Poirier; ilk maçlarından 6 yıl sonra bu kez UFC’nin
Abu Dhabi’deki “Dövüş Adası”nda karşı karşıya geliyor.

Dövüş sporu ve MMA severler için 2021, UFC’de birbirinden müthiş
dövüş geceleriyle başlıyor. 16-24 Ocak tarihleri arasında Abu
Dhabi’deki Yas Adası’nda gerçekleştirilecek maçlarla, dövüş
severler bir haftada üç dövüş gecesini birden izleyebilecekler. 24
Ocak’ta Dövüş Adası’ndaki final gecesinde “The Diamond” Dustin
Poirier ile “The Notorious” Conor McGregor 6 yıl sonra ilk kez karşı
karşıya gelecek. Bu nefes kesen karşılaşmaların tamamı Türkiye’de
sadece S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebilecek.
UFC tutkunlarının hayalini kurduğu “Dövüş Adası” geçen sene başlayan küresel
salgın nedeniyle Abu Dhabi’de kurulmuştu. Fight Island; bu sene de nefes kesen
mücadelelere ev sahipliği yapacak. Dövüş Adası’nda bu senenin ilk dövüş gecesi 16
Ocak’ta gerçekleştirilecek, Max Holloway ve Calvin Kattar Türkiye saatiyle 23:00’da
kozlarını paylaşacak. 20 Ocak saat 20:00’de Michael Chiesa vs Neil Magny
karşılaşması ile devam eden dövüş geceleri; MMA severlerin merak ve heyecanla
beklediği Dustin Poirier vs Conor McGregor rövanş maçı ile 24 Ocak saat 06:00’da
kapanışı yapacak. Karşılaşmalar canlı yayınla sadece S Sport Plus’ta sporseverlerle
buluşacak. S Sport Plus üyeleri Conor McGregor ve Poirier’in eski maçlarını ve UFC
257 özel programlarını da uygulama üzerinden izleyebilecekler.
McGregor mı Poirier mi?
Yılın en dolu dövüş gecesi olarak kabul edilen organizasyonun en çok merak edilen
karşılaşması The Diamond lakaplı Poirier ile The Notorious lakaplı McGregor
mücadelesi olacak. İkili en son ve ilk kez 2014’te karşı karşıya gelmiş; McGregor
rakibi Poirier’i maçın ilk raundunda nakavt ederek gecenin parlayan ismi olmuştu.
Karşılaşmayla birlikte maçın öncesinde yaşanan gerginlikler ve atışmalar da gündemi
meşgul etmişti. İkili 6 yıl sonra ilk kez 24 Ocak saat 06:00’da kafeste bir araya
gelecek. Diamond öcünü alabilecek mi? Notorious, Poirier’e nefes aldıracak mı?
MMA severlerin merakla beklediği karşılaşma için geri sayım başlarken maç saatine
yetişemeyenler S Sport Plus’ın tekrar izle özelliğiyle maçı diledikleri zaman
izleyebilecek.

BASIN BÜLTENİ

Conor McGregor Kimdir?
Conor McGregor, UFC tarihinde aynı anda iki sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü
olmasının yanı sıra, sıradışı dövüş tarzı ve medyatik kişiliğiyle de kafes dövüşünün
dünyada geniş kitlelerce sevilmesinde etkili olmuş en önemli sporcu olarak
gösteriliyor. İrlandalı yıldız, son yıllarda Rus Devlet Başkanı V.Putin’le buluşması,
yaşlı bir adamı dövmesi gibi sansasyonel olaylarla da anılmıştı. Aslen İrlandalı olan
dövüşçü bunu her fırsatta vurgulamayı seviyor. 2018’de Khabib Nurmagomedov
karşısındaki mağlubiyetinin ardından 2020’de Cerrone galibiyetiyle kafese geri dönen
McGregor açısından bu maç, onu yeniden unvan maçına taşıyabilecek olması
nedeniyle oldukça kritik. Kariyerinde çıktığı 26 maçın 19’unu nakavtla kazanan
McGregor, özellikle ayakta dövüşteki teknik üstünlüğüyle tanınıyor.
Dustin Poirier Kimdir?
Dustin Poirier eski geçici hafif sıklet şampiyonu. Lakabı “The Diamond”. Kariyerinde
26 galibiyeti bulunuyor. Bunlardan 12’sini nakavtla ve 7’sini pes ettirerek aldı.
Yılın İlk Dövüş Gecesi S Sport Plus ile Telefonda, Tablette, Bilgisayarda ve
Televizyonda. Sen Nerde İzlemek İstersen Orada!
Dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle
internet üzerinden sporseverlerle buluşturan S Sport Plus; kullanıcılarına çoklu ekran
teknolojisi ile istenen maçı, istenen yerde izleme fırsatı sunuyor. S Sport Plus, dövüş
adasındaki karşılaşmaları ve diğer maçları cep telefonundan olduğu gibi tablet,
bilgisayar ya da televizyondan da izleme fırsatı sunuyor. Uygulamada bulunan ”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. Uygulamanın görüntü kalitesi
kullanıcıların internet hızına göre anlık optimize olarak kesintisiz izleme zevki
sağlıyor.

S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, F1, UFC ve
NFL gibi 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 ve Vestel 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.

BASIN BÜLTENİ

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.
Detaylı Bilgi İçin: www.ssportplus.com .
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