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Start >  Żużel >  Andrzej Witkowski >  3 stycznia skończy się wyścig o prawa telewizyjne do Nice PLŻ. Prezes PZM nie ma swojego faworyta

Wiadomości Zdjęcia Wideo

PGE Ekstraliga Nice PLŻ PLŻ 2 SGP SWC SECInne rozgrywki w PL Więcej

  

3 stycznia skończy się wyścig o prawa telewizyjne
do Nice PLŻ. Prezes PZM nie ma swojego faworyta
Do 3 stycznia, do północy, można składać oferty w konkursie na prawa telewizyjne
do Nice PLŻ. W kuluarach spekuluje się, że prezes PZM Andrzej Witkowski chce
wygranej TVP, więc cały ten wyścig nie ma żadnego sensu.

 Dariusz Ostafiński
02 Stycznia 2017, 19:15

WP SportoweFakty / Romuald Rubenis / Zawodnicy Lokomotivu gotowi do startu

Czas składania ofert na prawa telewizyjne do Nice Polskiej Ligi Żużlowej już minął, ale PZM
czeka do 3 stycznia, do północy, na wpłynięcie wszystkich ofert. Podobno na liście
zainteresowanych są TVP, Polsat i Eleven, choć w tym ostatnim przypadku w rachubę ma
wchodzić jedynie sublicencja.

19 min  
3 stycznia skończy się wyścig o prawa telewizyjne
do Nice PLŻ. Prezes PZM nie ma swojego faworyta
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Były mistrz kraju bez Polaków
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Polub Żużel na Facebooku

W kuluarach wiele mówi się o tym, że cały
ten wyścig o pokazywanie pierwszej ligi
żużlowej nie ma większego sensu, bo
prezes PZM Andrzej Witkowski już miał
wybrać telewizyjnego partnera dla Nice
PLŻ. Mówi się, że postawił na TVP, bo to
pozwoli mu pozyskać sponsora
tytularnego, spółkę skarbu państwa, na
Grand Prix Warszawy. - Nie wiem kto
opowiada te historie, ale zapewniam, że
moja rola jest demonizowana - mówi nam Witkowski. - Nawet nie wiem kto złożył oferty,
więc nie chcę przesądzać kto wygra konkurs. Poczekajmy, po 3 stycznia wiele się wyjaśni -
dodaje prezes PZM.

Warto przypomnieć, że szef GKSŻ Piotr Szymański marzył o tym, by sprzedać prawa do Nice
PLŻ za milion złotych. TVP mu tych pieniędzy nie da. Są też inne minusy przedłużenia
umowy z dotychczasowym partnerem. Kilka zastrzeżeń zgłaszała firma Nice. Z drugiej strony
producent automatyki do bram garażowych zapewnia, że raczej pozostanie sponsorem
pierwszej ligi. Nawet jeśli zostanie TVP.

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

Informacje sportowe możecie śledzić również w aplikacji WP SportoweFakty na Androida (do
pobrania w Google Play) oraz iOS (do pobrania w iTunes). Komfort i oszczędność czasu!

ZOBACZ WIDEO Rajd Dakar coraz trudniejszy. "Będzie mniej czasu na sen" (źródło: TVP SA)

Czy chciałbyś, żeby TVP nadal pokazywała Nice PLŻ?
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Czy żużlowcy naprawdę zarabiają za
dużo? Zobacz, jakie mają koszty!

Tak Nie
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Sponsorzy walczą o zawodników. Nice stracił
Doyle’a. Boll już bez Dudka
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jakie mają koszty!
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Unia Tarnów ujawniła
przedsezonowe plany

Czy żużlowcy naprawdę zarabiają
za dużo? Zobacz, jakie mają
koszty!

Królik z kapelusza. Musi
zapomnieć o koszmarnym sezonie.
W I lidze będzie gwiazdą?

Piotr Protasiewicz: Ogląda się
mnie ciekawiej niż Hancocka.
Marzę o powrocie do Grand Prix

Żużlowe życzenia na rok 2017.
Łączy nas Zmarzlik

  

inf. własna

POLECANE

Komentarze (1):

Polska, Żużel, Andrzej Witkowski, Nice Polska Liga Żużlowa, TVP, Polsat, Eleven Sports Network

 Zgłoś błąd

Klocki posprzedażne do Astry G +
wymiana: 199zł!

 REKLAMA 

Unia Leszno

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

GKS Wybrzeże S.A.

To jest już koniec! Pożegnalnym turniejem w Eskilstunie Magnus
Zetterstroem zakończył wczoraj sportową karierę. Wielkie dzięki za
wszystko!

Dowiedz się jak umieszczać linki od tagów, pogrubiać tekst, itp.

Dodaj komentarz... + Dodaj komentarz

Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 Templo  5 min

Czytając o tym że to garnitur z Wa-wy w osobie Witkowskiego - wybiera i decyduje kto i
gdzie ma pokazywać mecze żużla wygląda jakby to było wszystko ustawione, może CBA
powinna prześledzić całe procedury przetargowe.

Odpowiedz Zgłoś

0 0
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TRWA ELEVEN SPORTS - FUTBOL AMERYKAŃSKI

Detroit Lions - Green Bay Packers

TRWA FIGHTKLUB - MMA

Anatoli Ciumac - Michał Wlazło

TRWA CANAL+ SPORT HD - PIŁKA NOŻNA
źródło: tv.wp.pl
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FALUBAZ KLĘKNĄŁ I IMPONUJACO WSTAŁ...

Liberate

Pluralizm po bydgosku...

Pawlak74

Za miłość do żużla zapłacili największą cenę.

Pawlak74

Na łukach wspomnień Jan Ratajczyk...

kierowca pociągu

GP Australii w Melbourne runda 11

Kibice + Dodaj wpis
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