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Informacja prasowa 

 

Bogata oferta programowa kanałów sportowych nc+ 

 

W kanałach nc+ na widzów przez cały rok czekają sportowe emocje na najwyższym 

poziomie. Szeroką ofertę programową tworzą transmisje na żywo z najlepszych 

rozgrywek i turniejów z różnorodnych dyscyplin, a także niepowtarzalne magazyny 

eksperckie. Fanów piłki nożnej przed telewizorami gromadzą mecze UEFA Champions 

League, Ligi Europy, LOTTO Ekstraklasy oraz Premier League. Dużą popularnością 

cieszą się również najlepsza koszykarska liga świata – NBA, Velux EHF Liga 

Mistrzów piłki ręcznej, a także żużlowa PGE Ekstraliga oraz turnieje z cyklu 

Grand Prix. To tylko część bogatej oferty programowej nc+ z dziedziny sportu. 

 

Już wkrótce rozpocznie się faza grupowa Ligi Mistrzów UEFA. W nadchodzącym 

sezonie najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich z udziałem 

wielkich gwiazd futbolu w Europie po raz pierwszy od 20 lat doczekaliśmy się 

drużyny z Polski. Nasz kraj reprezentować będzie mistrz Polski, Legia Warszawa. 

Wszystkie mecze UEFA Champions League, łącznie z wielkim finałem, który odbędzie 

się 3 czerwca 2017 r. na Stadionie Millenium w walijskim Cardiff tylko na kanałach 
i w serwisach nc+. Ten sezon musisz oglądać! 

 

Doskonałe i naturalne uzupełnienie dla każdego fana futbolu stanowią rozgrywki 

Ligi Europy UEFA. Co czwartek, piłkarskie widowisko na najwyższym poziomie  

z udziałem utytułowanych europejskich klubów, wspaniałych zawodników i wielkich 

talentów. 

  

W weekendy na widzów kanałów nc+ czeka kolejna dawka piłkarskich emocji. Premier 

League, której kluby dokonały głośnych i szeroko komentowanych transferów łącznie 

z najdroższym piłkarskim transferem Paula Pogby ruszyła pełną parą. Wyspiarski 

futbol to widowiskowe akcje, zaskakujące zwroty akcji oraz dużo bramek. Od piątku 

do poniedziałku także mecze LOTTO Ekstraklasy, czyli wszystkie 37 kolejek zmagań 

o tytuł mistrza Polski. 

 

Prędkość, adrenalina, warkot silnika – to nieodłączne atrybuty żużla, zwanego 

także „czarnym sportem”. Na antenie kanałów nc+ można podziwiać elitę zawodników 

ścigających się na najbardziej prestiżowych zawodach. W ramach transmisji 

speedwaya kibice zobaczą wszystkie kolejki PGE Ekstraligi, określanej najlepszą 

ligą żużlową świata, Drużynowy Puchar Świata oraz cykl Grand Prix indywidualnych 

mistrzostw świata.  

 

Już w październiku wraca najlepsza liga koszykarska świata - NBA. Sezon 

zasadniczy, All Star Weekend oraz faza play-off łącznie z finałami tylko  

w kanałach sportowych platformy nc+.  

 

Wśród całej plejady sportów drużynowych nie mogło zabraknąć piłki ręcznej oraz 

najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych Starego Kontynentu czyli Velux EHF 

Ligi Mistrzów oraz Women's EHF Ligi Mistrzyń, łącznie z ze zwieńczeniem sezonu, 

czyli turniejem Final Four wyłaniającym najlepszą drużynę. Tytułu mistrza będzie 

bronić mistrz Polski – Vive Tauron Kielce. 

Koneserów tenisa zapraszamy na regularne transmisje z udziałem największych 

nazwisk startujących w narodowych reprezentacjach. Pod auspicjami Międzynarodowej 

Federacji Tenisowej na kortach całego świata odbywają się rozgrywki Pucharu 

Davisa, w którym rywalizują drużyny mężczyzn oraz kobiecy Puchar Federacji.  



 

Obok najlepszych rozgrywek piłkarskich, koszykarskich, żużlowych i handballowych, 

ofertę programową dopełniają m.in. niezwykle widowiskowe zawody jeździeckie 

Cavaliada Tour, regaty America`s Cup, walki bokserskie, gale Bellator oraz 

golfowe turnieje w postaci cyklu PGE European Tour oraz prestiżowych 

wielkoszlemowych US Open i PGA Championship. 
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