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F1 ROLEX TÜRKİYE GP’Sİ S SPORT2 VE S SPORT PLUS’TAN CANLI
YAYINLANACAK
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı 10 Ekim Pazar günü Intercity İstanbul
Park’ta gerçekleşecek. 8-10 Ekim tarihleri arasında antrenman turları, sıralama turları ve F1
Türkiye GP’si geçen yıl olduğu gibi bu sene de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus
üzerinden canlı yayınla izleyicisiyle buluşacak.
Geçtiğimiz sezonun ardından Formula 1 bir kez daha Türkiye’de! Dünyada motor sporu
yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da!
Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilen Turkish Grand Prix, bu sezon da
yine nefes kesecek. Son yılların en çekişmeli pilotlar şampiyonasının yaşandığı Formula 1’de
belki de şampiyonluğu belirleyecek puanlar bu Pazar Intercity İstanbul Park’ta kazanılacak.
Organizasyon Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, İstanbul Park Pisti’nde gerçekleştirilecek.
Yarış tutkunları bu dev organizasyonu, efsanevi Cuma turlarıyla birlikte antrenman, sıralama
ve yarış olarak 3 gün boyunca S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus’tan izleyebilecekler.
S Sport Plus’ta F1 Fırsatı
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’ine özel “F1TURKIYE” koduyla S Sport Plus’a
ssportplus.com adresinden üye olacak kullanıcılar, bu müthiş heyecanı ve Grand Prix’i S
Sport Plus’la ister Smart TV’leri üzerinden geniş ekranda, ister cep telefonları ya da webten
sadece 9,99 TL’ye izleyebilecekler.
Hamilton Verstappen Rekabeti
Covid 19 salgını nedeniyle geçen sezon seyircisiz gerçekleştirilen F1, bu sezon 10 yıl aradan
sonra Türkiye’de yeniden dolu tribünlerle gerçekleştirilecek. Organizasyonun biletleri
yarıştan haftalar önce tükendi. Hafta sonu boyunca hem tribündeki hem de ekran başındaki
F1 tutkunlarının gözü, şampiyonluğun iki favorisi olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve
Red Bull Honda pilotu Max Verstappen üzerinde olacak. Bu sezonun önceki yarışlarında pek
çok kez karşı karşıya gelen iki pilot, neden oldukları kazalarla oldukça tartışılmıştı.
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Formula1 Başkanından Türkiye’ye Övgüler
Lewis Hamilton’un şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye GP 2020’nin ardından Türkiye ile yeni
bir anlaşma yapan Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali: “Türkiye’nin geçen sezonki
muhteşem yarıştan sonra 2021’de Grand Prix’e ev sahipliği yapacağını teyit etmekten dolayı
mutluluk duyuyoruz. Türkiye, harika mücadelelere sahne olan bir pist. Formula 1’e ev
sahipliği yapmak için isteklerini gösteren Türkiye’deki organizatör ve yetkililere teşekkür
etmek istiyorum" dedi. Son yıllarda Formula 1 ve motor sporlarına olan ilginin giderek arttığı
Türkiye’de, Pazar günü gerçekleştirilecek, Grand Prix seansı ayrıca uydu üzerinden açık
kanaldan da izlenebilecek.
Bu Sezon F1 S Sport2’de, Bu Yarışlar Kaçmaz!
Serie A, Portekiz Premier Ligi, Nations League, MLS, NCAA Basketball, WNBA, NFL gibi
içeriklere sahip S Sport2, 2021 F1 Türkiye GP’sini canlı yayında izleyici ile buluşturmaya
hazırlanıyor. 4 Ekim’de Formula 1 özel programlarına başlayacak olan S Sport2, 8-10 Ekim
tarihleri arasında özel programlar, röportajlar, alandan canlı bağlantılarla F1 heyecanı
ekranlara taşıyacak.
S Sport2; D-Smart 79. Kanal, TV+ 78. Kanal, Tivibu 74. Kanal Kablo TV 241. Kanal, Vodafone
TV 12. Kanal üzerinden izlenebiliyor.
Formula 1 Her Anıyla S Sport Plus’ta!
Formula 1’de 2021 sezonuyla birlikte Türkiye’de ilk kez Cuma günleri yapılan F1 1. Ve 2.
Antrenman turlarını kullanıcılarına sunmaya başlayan S Sport Plus; Formula 1 dışında, F2,
Porsche Super Cup, MotoGP, Moto2 ve Moto3 gibi dünyanın en önemli motor sporu
organizasyonlarını da sezon boyunca tüm seanslarıyla motor sporu tutkunlarıyla
buluşturuyor.
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’ine özel hazırlanan playlistler, 2005 yılından bu yana
yapılan tüm Türkiye Grand Prix’leri, son üç sezona ait tüm Formula 1 Grand Prix’leri, özel
programlar ve yine özel canlı yayınlar da yine S Sport Plus’tan izlenebilecek.
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.
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S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG, Arçelik, Beko, Grundig 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.
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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