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Nowa jakość w Polsacie. Żaden klub nie zostanie
pominięty
W sezonie 2017 Polsat pokaże mecze Nice 1. Ligi Żużlowej. Stacji zależy na dotarciu
do kibiców w wielu ośrodkach żużlowych w Polsce. W związku z tym należy
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Podprowadzające podczas ostatnich
imprez żużlowych (galeria)
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spodziewać się transmisji ze wszystkich miast.

 Radosław Wesołowski
09 Kwietnia 2017, 11:15

WP SportoweFakty / Romuald Rubenis / Lokomotiv - Speedway Wanda

W ubiegłym roku wiele kontrowersji wywołał brak transmisji ze spotkania finałowego Nice 1.LŻ
na Łotwie, gdzie Lokomotiv podejmował łódzkiego Orła. W ostrym tonie wypowiadał się
wówczas Adam Krużyński, dyrektor zarządzający Nice Polska, sponsora rozgrywek. Nie jest
tajemnicą, że podczas wyboru aktualnego nadawcy sprawa relacji z Daugavpils była niezwykle
ważna.

Przedstawiciele Polsatu podkreślają, że
transmisji z Łotwy na pewno nie zabraknie. -
Nie będziemy się ograniczać do krajowego
podwórka. Kibicom brakowało transmisji z
Daugavpils. Myślimy nie tylko o jednym
meczu - mówi Paweł Wójcik, komentator
Polsatu Sport. Póki co, nie wiadomo, kiedy to
nastąpi.

Jak słyszymy, stacja odwiedziła wszystkie stadiony i nie zamierza omijać żadnego. -
Najtrudniejsze warunki ze względu na dojazd wozów transmisyjnych są w Łodzi, gdzie budowany
jest nowoczesny stadion, jednak będziemy również w Łodzi. Już 23 kwietnia na spotkaniu ze
Zdunek Wybrzeżem - tłumaczy Wójcik. Spotkania mają być wybierane na podstawie
"subiektywnego odczucia" władz Polsatu.

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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Tablica Ryszarda Fabiszewskiego na
stadionie Stali Gorzów (galeria)

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
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Wojciech Kowalczyk: Pewnych
rzeczy nie da się tolerować

Prezes PZM-u nie ma obaw. Polsat
nie będzie gorszy od TVP

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

W końcu udało się odjechać finał.
Betard Sparta Wrocław...
zeszłorocznym Mistrzem Polski
Par Klubowych!

Żużlowa niedziela: na to
czekaliśmy! Czas na pierwsze
ligowe emocje

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 na kanałach Polsatu?
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Dlaczego Sparta nie
namówiła Sławomira…
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Ligue1: AS Monaco ucieka
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Ligą Mistrzów [ZDJĘCIA…

2:38

Stracona szansa i sensacyjna
porażka Barcelony - zobacz

teraz oglądasz

Oglądający ten klip widzieli także:

http://kupbilet.pl/sgp2017/afiliacja/8
https://facebook.com/Zuzel.SportoweFakty
http://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/678860/wojciech-kowalczyk-pewnych-rzeczy-nie-da-sie-tolerowac
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678700/prezes-pzm-u-nie-ma-obaw-polsat-nie-bedzie-gorszy-od-tvp
http://adv.wp.pl/RM/click_lx.ads/sportowefakty.pl/zuzel.html/L27/1583120247/x80/OasDefault/ContentStream_Sportowefakty_x80/csx70.html/553542684d6c6a702f657741436a4247?pvid=387f5bbf959e021bd198&pc=http%3A%2F%2Fsportowefakty.wp.pl%2Fzuzel%2F678925%2Fnowa-jakosc-w-polsacie-aden-klub-nie-zostanie-pominiety&cid=678925&ctype=article&PWA_adbd=1&_RM_ACTION_=http://emisja.contentstream.pl/_/ctr/?u=http%253A%252F%252Fnauka-fakty24.pl%252F%253Futm_source%253DAdkontekst%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253DCS_nauka-fakty24_poz%2526utm_term%253Dsportowefakty.wp.pl%2526utm_content%253Ddomeny_low&e=Ker1GDn_n2cSt6Ql_EbyRA2WkEupyooSWiJ-KJNAyTlm77OTl_qpzKgZLKO3Ygv3b6KcjOAw1W0Irl1h922sFXhhLj1ygnKeZFwZqZT2WknwNq7Gov4PGSSJAj0SnhATaz19l2OD46sU9PRMUvy2aILFoolQP74H8wqmO2hC1PShIIJ4UKU0IBTn8XX8hFIsXN4ampashE_79GGDUiy5IPyT-qJpGiBsI3KXabQ3s4UGaGF4-aOZPaD9kWd4oZLZpR1DFFGk3l7RPcEZ5PAMuG2U41cWMnQJDgZ5VKFHfzt7mHp8lsxsDM_bNkOYbgelqOWyjGbivxc2blPLAmeb6q0xdkI9O2_tAoAXmqeOoL44CnUmT0pJX3Tw9p1NGboE1jmgUqBvbPBsLXRPwIMs_lQ9CvkCtFsDncjNvcVA9BfCNeOM9EceL-_WTNdtdVOE&ref=%252F%252Fsportowefakty.wp.pl%252Fzuzel%252F678925%252Fnowa-jakosc-w-polsacie-aden-klub-nie-zostanie-pominiety
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678876/dramatyczna-historia-legendy-stali-gorzow-po-wypiciu-wychodzil-z-niego-potwor
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/677628/w-koncu-udalo-sie-odjechac-final-betard-sparta-wroclaw-zeszlorocznym-mistrzem-po
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/679075/zuzlowa-niedziela-na-to-czekalismy-czas-na-pierwsze-ligowe-emocje
http://sportowefakty.wp.pl/kibice/1559/blog/14446/lata-90-te-w-polskim-zuzlu
http://sportowefakty.wp.pl/kibice
http://sportowefakty.wp.pl/kokpit
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/679026/poole-wysoko-wygralo-w-leicester-dobry-mecz-kasprzaka-fatalny-gomolskiego
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjecia/galeria/12951/final-mppk-w-rawiczu-galeria
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/679001/niespodzianka-w-hoddesdon-swindon-robins-lepsze-od-rye-house-rockets
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/679023/deszcz-splatal-figla-gnieznianom-sobotni-trening-nie-doszedl-do-skutku
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678375/klub-wsparl-finansowo-dawida-stachyre-ma-miec-dobry-sprzet-na-lige
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678976/kroner-i-fienhage-wygrali-w-wittstocku-swietny-huckenbeck-slaby-cyfer
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678903/trzy-godziny-zuzla-na-pewno-nie-w-polsacie-bo-stacja-stawia-na-krotkie-mecze
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/74339/leicester-lions-poole-pirates
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678701/druzynowy-puchar-wiata-co-dwa-lata-szykuja-sie-duze-zmiany
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/74249/rye-house-rockets-swindon-robins
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678966/josef-franc-wygral-w-pradze-drugie-miejsce-ulamka-pech-milika
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678933/jacek-fratczak-uzlowy-jackpot-tyle-zuzla-i-w-takiej-jakosci-nigdy-dotad-w-telewi
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/zdjecia/galeria/12943/otwarcie-sezonu-motocyklowego-w-lodzi
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678950/trzecie-zloto-betard-sparty-wroclaw-zobacz-tabele-medalowa-mppk
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/677628/w-koncu-udalo-sie-odjechac-final-betard-sparta-wroclaw-zeszlorocznym-mistrzem-po
http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/678765/swietny-mecz-dawida-lamparta-choc-mial-obawy
http://tv.wp.pl/


Komentarze (0):

Polsat, Żużel, Nice 1.LŻ

MarcinMajewski5

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