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Czy Polsat i Eleven dobrze pokazują
ligę? Sponsor chwali, ale ma swoje
uwagi

Od tego sezonu rozgrywki Nice 1. Ligi Żużlowej można oglądać w Eleven i sportowych
antenach Polsatu. Czy transmisje są na lepszym poziomie niż w Telewizji Polskiej?
Sponsor rozgrywek przyznaje, że do ideału jeszcze trochę brakuje.

 Michał Wachowski

28 Maja 2017, 12:30

WP SportoweFakty / Michał Szmyd / Damian Adamczak i Chris Harris

Przez trzy ostatnie lata rozgrywki na zapleczu PGE Ekstraligi były transmitowane przez TVP
Sport i TVP Regionalna. W tym sezonie uległo to zmianie, a przetarg wygrał Polsat, który
pokazuje Nice 1. Ligę Żużlową do spółki z Eleven.
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Kontrowersje zeszły na drugi plan. Na tapecie
krótkie spodenki prezesa ROW-u Rybnik
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Unia - GKM: "Gdybyśmy pożyczyli juniorów z
innej drużyny, to moglibyśmy powalczyć"
(wypowiedzi)
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Sponsor rozgrywek chwali nowych nadawców
transmisji i uważa, że wszystko zmierza w
dobrym kierunku. Cieszyć może fakt, że w
danej kolejce w telewizji pokazywane są na
ogół aż dwa spotkania. - Kibice mają dostęp
do sporej liczby meczów. Osiągnięty został
poza tym cel, jakim są transmisje w jakości
HD. Tego w ostatnich latach nam brakowało.
Jeśli chodzi o stronę wizualną, poszliśmy w
tym roku w dobrym kierunku - podkreśla
przedstawiciel firmy Nice, Adam Krużyński.

Nie oznacza to jednak, że transmisje na antenie Eleven i Polsatu są bez wad. Ważnym aspektem
jest oglądalność, która nie jest jeszcze na takim poziomie jak w TVP. - Fakt, że mecze są głównie
na zamkniętych kanałach, robi swoje. Wyniki oglądalności nie są złe, jesteśmy nawet
pozytywnie zaskoczeni. Nie można jednak stać w miejscu, bo do ideału jeszcze brakuje.
Liczyłbym na większą promocję rozgrywek na głównym kanale Polsatu. Gdyby o Nice 1. Lidze
przy okazji wiadomości sportowych mówiło się więcej, można by zachęcić do śledzenia meczów
nowych kibiców. Liczę, że ten temat zostanie ruszony - mówi Krużyński.

Zarówno Polsat, jak i Eleven zaliczyli na starcie sezonu drobne wpadki. Trzeba jednak mieć na
uwadze, że żadna z tych stacji nie pokazywała w ostatnich latach regularnie polskiego żużla. -
Wychodzimy z założenia, że z każdym kolejnym miesiącem powinno być coraz lepiej. Mam tu
na myśli zarówno jakość transmisji, jak i zainteresowanie widzów. Ważne, by planów nie
torpedowała nam już pogoda. Gdy mecz telewizyjny jest odwoływany, wszystkie strony to
odczuwają - kwituje Krużyński.

ZOBACZ WIDEO Żużlowa prognoza pogody

Czy cieszysz się, że Nice 1. Liga trafiła na antenę Polsatu i Eleven?

 

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

Będzie bój o sponsora
Ekstraligi? Nice może pokonać
PGE
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Championship: Robert Lambert blisko
kompletu
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Get Well Toruń - ROW Rybnik 53:37
(galeria)

Kolejny polski skoczek już nie jest
kawalerem. Zniszczoł poślubił
siostrę żony Żyły

Szaleństwo w Dortmundzie, kibice
na drzewach. Piszczek pokazał film
z fety Więcej artykułów
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TRWA TVP SPORT - PRZERWA W EMISJI

Przerwa w nadawaniu

SPORT KLUB - PIŁKA NOŻNA

FC Red Bull Salzburg - Cashpoint SCR
Altach

TRWA POLSAT SPORT NEWS - PRZERWA W
EMISJI

Przerwa w nadawaniu

TRWA ELEVEN SPORTS - PIŁKA NOŻNA

AS Roma - Genoa CFC
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Unia - GKM: "Gdybyśmy

pożyczyli juniorów z innej

drużyny, to moglibyśmy

powalczyć" (wypowiedzi)

Cash Broker Stal i Zmarzlik

liderami. Sprawdź tabelę i

statystyki PGE Ekstraligi

Fogo Unia - GKM:

planowe zwycięstwo

Byków. Udany debiut

Huckenbecka

Stal - Falubaz:

Gorzowianie postawili na

nogi Bartosza Zmarzlika,

ale derbowego meczu nie

wygrali (relacja)

Bartosz Zmarzlik z silnym

bólem pleców. Występ w

derbach poważnie

zagrożony

inf. własna

POLECANE

Komentarze (20):

Poznaj Nowe Renault

KOLEOS – SUV klasy

wyższej z napędem 4x4-i

 REKLAMA 

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.

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

https://t.co/LclNgZGBmU

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

Dodaj komentarz... + Dodaj komentarz

Najnowsze Najstarsze Najlepsze Najbardziej kontrowersyjne

 sympatyk żu-żla  Wczoraj 22:40

Poprawy jakości nie widzę.

Odpowiedz  Zgłoś

 0 0

 GKM88  Wczoraj 14:48

Żenada, żeby oglądać 1 ligę trzeba płacić grubą kasę. TVP było ogólno dostępne. Co z tego że
teraz są pokazywane dwa mecze jak żaden nie jest dostępny w podstawowym pakiecie...

Odpowiedz  Zgłoś

 1 1

 Penhal  Wczoraj 14:44

Ja też.

 Zawsze My

najbardziej podoba mi się ilość spotkań pokazywanych w otwartym kanale...jest wręcz
porażająca...jestem zachwycony...

Odpowiedz  Zgłoś

 3 1

 WASZYM ZDANIEM SOCIAL MEDIA

Lukim81

Lata 90-te w polskim żużlu

shtrekCz-wa

Kto gasił światło w Częstochowie, czyli geneza długu Włókniarza

Lukim81

Na łukach wspomnień.Niezniszczalny niezatapialny Andrzej Huszcza

Cysio

Spór Hancocka z Polonią w szczegółach

Cysio

Wypożyczenie Jacka Holdera i radosna twórczość regulaminowa

Kibice  + Dodaj wpis
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