THE ULTIMATE FIGHTER’DA YENİ SEZON BAŞLIYOR
BBG EVİNE GİRİP, ŞAMPİYON ÇIKIYORLAR
“Türkiye’de ilk kez ve sadece S Sport Plus’ta!”
Amerika’nın en çok izlenen yarışma programlarından The Ultimate
Fighter, yeni sezonuyla S Sport Plus’ın zengin spor içeriği kadrosuna
katıldı. 16 amatör dövüşçünün aynı çatı altında yaşadığı ve
sansasyonel kavgaların yaşandığı yarışma MMA dünyasının “Biri
Bizi Gözetliyor Evi” olarak da anılıyor. Bugüne kadar 11 UFC
şampiyonu, 5 Hall Of Fame çıkaran ve Tony Ferguson, Kamaru
Usman gibi isimlere ün kazandıran yarışma, yeni sezonuyla
Türkiye’de ilk kez ve sadece S Sport Plus’ta!

Tüm dünyada MMA severler tarafından büyük ilgiyle takip edilen ve 2005 yılından bu
yana düzenlenen The Ultimate Fighter, bu sezon S Sport Plus ailesine dahil oldu. Yıllar
geçtikçe ünlenen ve UFC’nin de popülerleşmesine katkıda bulunan yarışma bugüne
kadar 11 şampiyon, 5 Hall of Fame çıkararak Tony Ferguson, Kamaru Usman, Robert
Whittaker ve Rose Namajunas gibi isimleri UFC dünyasına kazandırdı.
16 amatör dövüşçünün katılımı ile düzenlenen yeni sezon bölümleri her Pazartesi
sadece S Sport Plus’tan izlenebilecek. Kullanıcılar istedikleri bölümü istedikleri gün ve
saatte, çoklu ekran teknolojisi ile de webten, cepten, tabletten ve Smart TV’lerden
izleyebilecek.
Tek Bir Çatı Altında Kıyasıya Mücadele
Dövüşçü adaylarının iki grup halinde bir evde yarıştığı reality show’da her takımın bir
koçu bulunuyor. Bu seneki takımların koçluğunu UFC tüy sıklet şampiyonu Alexander
Volkanovski ve sıkletin iki numaralı ismi Brian Ortega üstleniyor. Format gereğince
yarışma boyunca tek bir evde yaşayan çaylakların ev içinde dövüşmeleri ve fiziksel
şiddet kullanmaları yasak. Bu kuralı ihlal edenler yarışmadan diskalifiye oluyor.
İşin Sonunda UFC Kontratı Var
MMA dünyasında saygın bir yere sahip olan Ultimate Fighter; yaşanan gerilimler,
kavgalar ve atışmalarla sosyal medyada yankı uyandırsa da katılanların tek bir ortak

amacı var o da yarışmayı kazanarak adını UFC’ye yazdırmak! Kazanan UFC
kontratının sahibi olarak profesyonel MMA dövüşçüsü olacak.
S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, Premier Lig, La Liga, 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, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, 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.
Ayrıca S Sport Plus üzerinden, S Sport, Sport 2, NBA TV, EDGE TV kanallarıyla Radyo Spor yayınlarını
da takip edebilirsiniz.
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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