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S Sport Plus Temmuz Ayında Dövüş Severleri Sevindirecek! 

UFC’de Yılın Maçı: McGregorvsPoirier3 
 

UFC’de hafif sıkletin iki eski şampiyonu ConorMcGregor ve DustinPoirier muhteşem 

bir gecede yeniden kozlarını paylaşıyor!UFC’de yılın maçı olarak kabul edilen bu 

mücadele 11 TemmuzPazar günüsaat 05:00’tesadece 

S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak! 

 

Spor dünyasında gözler 11 Temmuz’da yapılacak dev karşılaşmaya çevrildi. Heyecanla 

beklenen UFC 264 dövüş gecesinde “TheDiamond” DustinPoirier ile “TheNotorious” 

ConorMcGregorüçüncü kez kafese girecek. Dünyanın en çok kazanan aktif sporcusu olarak 

da bilinen ConorMcGregor, 2018’de KhabibNurmagomedov’a karşı kaybettiği maçın 

ardından düşüşe geçen kariyerinde yeniden çıkış arıyor. Karşılaşmayı kazanacak dövüşçü 

önümüzdeki aylarda UFC hafif sıklet unvan maçına çıkabilmek için de önemli bir adım atmış 

olacak.  

 

Trilojiden Hangi İsim Zaferle Ayrılacak? 

 

Poirier ile McGregor ilk kez 2014’te karşı karşıya gelmiş; McGregor rakibi Poirier’i nakavt 

ederek ilk maçı kazanmıştı. İkili bu yılın başında ikinci kez octagona girdi ve bu maç da 

Poirier’in galibiyetiyle sonuçlandı. Pazar günü üçüncü kez kozlarını paylaşacak iki isim de 

geceden galip ayrılıp sıkletin zirvesine geri dönmek istiyor. ABD’nin LasVegas kentinde yer 

alan, T-Mobile Arena’da gerçekleştirilecek olan PoiriervsMcGregor karşılaşması, 10 Temmuz 

Cumartesi’ni 11 Temmuz Pazar’a bağlayan gece saat 05:00’te canlı yayınla S Sport 

Plus’taMMA severlerle buluşacak.  Canlı yayını kaçıranlar, S Sport Plus üzerinden tekrar izle 

seçeneği ile anında maçın tamamını izleyebilecek. 

 

 

WBC DünyaAğır Sıklet Kemer Maçı S Sport Plus’ta! 

 

Boks dünyasının iki efsanevi ismi Tyson Fury ve DeontayWilder üçüncü kez karşı karşıya 

geliyor! Dev gecede Fury geçtiğimiz yıl Wilder’dan aldığı WBC ağır sıklet kemerini korumak 

için mücadele edecek. Wilder ise beş yıl boyunca taşıdığı kemeri geri almak için ringde 

olacak. Bitmeyen hesaplaşmada üçüncü randevu 25 Temmuz Pazar günü sadece S Sport 

Plus’ta! 
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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, TAY 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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