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Polsat Sport
Polsat Sport to pierwszy sportowy kanał w portfolio Grupy Polsat. Rozpoczął nadawanie 11 sierpnia 2000 roku. Kanał pokazuje Ligę Narodów UEFA w tym na żywo mecze reprezentacji
Polski oraz spotkania towarzyskie, piłkarski Puchar Polski oraz Fortuna I ligę , Puchar Włoch i ligę holenderską. Bardzo ważne miejsce w ofercie kanału zajmuje siatkówka zarówno
w wydaniu ligowym (PlusLiga, Liga Siatkówki Kobiet, Puchar Polski), klubowym (Klubowe Mistrzostwa Świata), jak i reprezentacyjnym (mistrzostwa świata i Europy, Liga Narodów
i Challenger Cup). Kanał prezentuje również mecze koszykarskiej Energa Basket Ligi. Ważne miejsce w ramówce kanału zajmują gale MMA – prestiżowe gale UFC oraz polskie KSW
i FEN oraz ekskluzywne gale boksu zawodowego zarówno krajowe jak i zagraniczne HBO i TOP Rank. Kibice tenisa na antenie kanału mogą oglądać najlepszych tenisistów świata
w cyklu turniejów ATP World Tour oraz najstarszy prestiżowy wielkoszlemowy turniej – Wimbledon, a kibice lekkiej atletyki cykl zawodów Diamond League. W ofercie Polsatu Sport
jest również żużlowa Nice I liga. Ofertę kanału dopełnia sportowa publicystyka: piłkarski „Cafe Futbol”, „Magazyn I ligi”, „Atleci” czy magazyn siatkarski „7. strefa”. Nieprzerwanie od
2007 roku Polsat Sport jest najchętniej oglądanym kanałem sportowym w Polsce w grupie komercyjnej.

Polsat Sport Extra
Polsat Sport Extra to drugi kanał sportowy w portfolio Grupy Polsat, który rozpoczął nadawanie w październiku 2005 roku. W Polsacie Sport Extra można oglądać m.in. mecze
PlusLigi, Ligi Siatkówki Kobiet, siatkarskiej I ligi i Ligi Narodów. Na antenie kanału kibice znają również piłkarskie spotkania Ligi Narodów UEFA i ligi holenderskiej Eredivisie. Prócz
tego Polsat Sport Extra prezentuje m.in. tenisowe turnieje z cyklu ATP World Tour, Challenge Cup w rugby czy wyścigi motocyklowe cyklu Moto GP czyli Motocyklowych Mistrzostw
Świata.

Polsat Sport News
Polsat Sport News to kanał sportowy, który rozpoczął emisję w maju 2011 roku. Ważnym elementem programu jest 5 minutowy serwis „Sport Flash” nadawany od godziny 12.00
do 19.00. Polsat Sport News HD relacjonuje również sporo wydarzeń na żywo m.in. międzynarodowe mecze Ligi Narodów UEFA, mecze koszykarskiej Energa Basket Ligi i Euroligi
oraz siatkarskiej PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet i Ligi Narodów. Kanał pokazuje również tenisowe turnieje z cyklu ATP World Tour czy piłkarskie mecze ligi holenderskiej i czeskiej.
W ofercie Polsatu Sport News są również rozgrywki e-sportowe.
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Eliminacje do Mistrzostw Europy UEFA Euro 2020
Czas rozpocząć rywalizacje o miejsce w finałach Mistrzostw Europy UEFA Euro 2020. 55 zespołów zostało podzielonych na 10 grup, z których po dwie najlepsze drużyny uzyskają
awans na Euro 2020, które będzie rozgrywane w aż 11 miastach na Starym Kontynencie. Czy Polska znajdzie się wśród 24 finalistów? Przekonamy się już w tym roku. Transmisje
meczów eliminacyjnych drużyny Jerzego Brzęczka w Polsacie Sport, a wszystkie mecze eliminacyjne pozostałych drużyn Starego Kontynentu wyłącznie na sportowych antenach
Polsatu.

Major League Soccer
Major League Soccer, jedna z najbardziej widowiskowych lig piłkarskich na świecie, będzie w 2019 roku obecna w Polsacie Sport. Będzie to 24 sezon rozgrywek, w których
zobaczymy 21 zespołów amerykańskich i 3 kanadyjskie. Rozgrywki dzielą się na sezon regularny rozgrywany od 2 marca do 6 października, dwa tygodnie później, 16 października
rozpocznie się faza play-off. Mistrza MLS kibice poznają 10 listopada. Obrońcą tytułu jest Atlanta United. Polsat Sport będzie przeprowadzać transmisję z jednego lub dwóch
spotkań w każdej kolejce. Podsumowanie każdej serii spotkań w magazynie MLS we wtorek o 20:30 w Polsacie Sport Extra.

Piłkarski Puchar Francji
Rozgrywki o piłkarski Puchar Francji zostały powołane do życia 15 stycznia 1917 roku w Paryżu, a z inicjatywą ich zorganizowania wystąpił legendarny Henri Delaunay - założyciel
tamtejszej federacji. W pierwszym finale rozegranym 5 maja 1918 roku na paryskim Stade de la rue Olivier-de-Serres drużyna Olympique de Paris (wówczas pod nazwą Olympique
de Pantin) pokonała 3:0 FC Lyon. Obecnie to jednak drużyna Paris Saint-Germain jest największym faworytem do zwycięstwa w rozgrywkach. Czy i w tym sezonie PSG będzie górą
i obroni trofeum? Transmisja rozgrywek na sportowych antenach Polsatu.

Klubowe Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn
Międzynarodowe klubowe rozgrywki siatkarskie organizowane nieprzerwanie od 2009 roku pod auspicjami FIVB. Możemy w nich oglądać najlepsze siatkarskiej drużyny klubowe
z każdego kontynentu zajmujące czołowe lokaty w rozgrywkach klubowych. Stawką turnieju, w którym oglądamy zazwyczaj 8 drużyn jest tytuł Klubowych Mistrzów Świata.

Liga holenderska Eredivisie
Najlepsze klubowe drużyny Holandii w walce o mistrzostwo tego małego ale piłkarsko bardzo mocnego i ciekawego kraju. Na antenach sportowych Polsatu możemy oglądać
spotkania 18 zespołów, w tym m.in takich marek jak Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven czy Feyenoord Rotterdam.

Turnieje Tenisowe ATP World Tour
Turnieje tenisowe ATP World Tour to najbardziej prestiżowe turnieje tenisowe świata, w których grają czołowe gwiazdy męskiego tenisa: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger
Federer, Stanislav Warninka, David Ferrer czy Andy Murray. Polsat Sport i Polsat Sport Extra pokazują zarówno największe turnieje ATP: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Toronto,
Szanghaj czy Paryż i Rzym z pulą nagród sięgającą często 5 mln dolarów, jak i mniejsze rozgrywane w cyklu ATP 500 i ATP 250. Na naszych antenach wśród najlepszych tenisistów
kibice mogą oglądać grę naszych reprezentantów: Jerzego Janowicza, Łukasza Kubota czy Michała Przysiężnego.

