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Start >  Żużel >  Adam Krużyński >  Nice 1.LŻ będzie na kanale otwartym. Kiedy pierwsze mecze?

Wiadomości Zdjęcia Wideo

PGE Ekstraliga Nice 1.LŻ 2. Liga Żużlowa SGPInne rozgrywki w PL Więcej

Nice 1.LŻ będzie na kanale otwartym. Kiedy
pierwsze mecze?
W piątek oficjalnie podpisano umowę na transmisje meczów Nice 1. Ligi Żużlowej.
Przeprowadzi je Polsat i Eleven. Część spotkań nadawca pokaże w otwartym kanale

11 min  
Nice 1.LŻ będzie na kanale otwartym. Kiedy pierwsze
mecze?

11 min   vs  TŻ Ostrovia KSM Krosno 
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Super Polsat. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż w maju.

 Radosław Wesołowski
09 Kwietnia 2017, 15:00

WP SportoweFakty / Marcin Inglot / Dawid Lampart

Prezes Polskiego Związku Motorowego wielokrotnie zapewniał, że kilka spotkań Nice 1.LŻ
zostanie pokazanych w kanale otwartym. Wiadomo, że dzięki temu żużel mogłoby obejrzeć
wiele osób. Jak wiemy, w umowie nie ma jednak zapisów o konkretnej liczbie spotkań.

Adam Krużyński, przedstawiciel sponsora ligi,
jest jednak spokojny o mecze w Super
Polsacie. - Kibice mogą obserwować, co
aktualnie pokazuje ta stacja i wyciągać
wnioski. Powiem jednak szczerze, że również
Polsat Sport HD nie jest jakoś trudno
dostępny. Można go mieć poprzez różne
platformy i sieci kablowe - tłumaczy dyrektor
zarządzający Nice Polska.

W kwietniu Super Polsat w niedziele pokazuje mecze PlusLigi i Orlen Ligi. Obie rozgrywki kończą
się na początku maja. Mistrzów w rywalizacji kobiet poznamy 3 maja, a mężczyzn - 6 maja.
Udało nam się ustalić, że kibice żużlowi mogą liczyć na mecze w kanale otwartym dopiero po
zakończeniu walki siatkarzy i siatkarek. Stacja po miesiącu transmisji w Polsacie Sport ma
ocenić potencjał żużla i zdecydować o meczach w Super Polsacie.

Przypomnijmy, że 2 kwietnia relację na żywo ze spotkania Polska - Reszta Świata w kanale
otwartym Polsatu obejrzało 209 tysięcy widzów. Czas pokaże, czy uda się powtórzyć ten wynik
podczas spotkań ligowych.

ZOBACZ WIDEO Dlaczego Sparta nie namówiła Sławomira Kryjoma? Menedżer podaje powód

Trzy godziny żużla? Na pewno nie w
Polsacie, bo stacja stawia na krótkie
mecze
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Niecodzienna sytuacja w Poznaniu. Ligowy debiut
zaliczył 33-latek
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Lokomotiv
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Williams, Tyson, Oktawia Nowacka. Weganie
wśród gwiazd sportu

Nie mógł grać z Borussią, ale i tak jest o nim
głośno. Mueller zabrał rodzinę na mecz

Więcej artykułów

11:00

11:00

13:00

13:00

TRWA EUROSPORT 1 HD - KOLARSTWO

Paryż-Roubaix

TRWA EUROSPORT 1 - KOLARSTWO

Paryż-Roubaix

TRWA EUROSPORT 2 HD - PIŁKA NOŻNA

Bayern Monachium - Borussia
Dortmund

TRWA EUROSPORT 2 - PIŁKA NOŻNA

Bayern Monachium - Borussia
Dortmund
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Nowa jakość w Polsacie. Żaden
klub nie zostanie pominięty

Wojciech Kowalczyk: Pewnych
rzeczy nie da się tolerować

Polub Żużel na Facebooku

  

Kup bilet na LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. KLIKNIJ i przejdź na
stronę sprzedażową! ->

Czy będziesz oglądał mecze Nice 1. Ligi Żużlowej w Super Polsacie?
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 Zgłoś błąd

Nawet największy leń nauczy się
obcego języka dzięki tej metodzie
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Dlaczego Sparta nie
namówiła Sławomira…
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Real Madryt - Atletico Madryt:
wielkie derby na remis…
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Ligue1: AS Monaco ucieka
rywalom [ZDJĘCIA ELEVEN…
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Juventus Turyn wygrał przed
Ligą Mistrzów [ZDJĘCIA
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Oficjalnie: transmisje Nice 1. Ligi
Żużlowej w Polsacie. Sponsor
tytularny na dłużej

Dramatyczna historia legendy Stali
Gorzów. Po wypiciu wychodził z
niego potwór

Żużlowa niedziela: na to
czekaliśmy! Czas na pierwsze
ligowe emocje
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Polsat, Żużel, PZM, Nice 1.LŻ, Adam Krużyński

Unia Tarnów ŻSSA

Krótki film z zimowej jazdy Artur Czaja Racing

MarcinMajewski5

Dzisisj 25.rocznica śmierci Edwarda Jancarza @StalGorzow1947. Pamiętam jak
prowadzi treningi szkółki @KSMKrosno… 

Unia Leszno

Wszystkiego najlepszego PITER z okazji urodzin! Sukcesów na żużlowych
torach, bezkolizyjnej jazdy i spełnienia marzeń! STO LAT!!! #KSUL

GKS Wybrzeże S.A.

https://t.co/LclNgZGBmU
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Lata 90-te w polskim żużlu

shtrekCz-wa
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