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Outdoor Sport Channel® on ainutlaatuinen ja johtava kansainvälinen urheilukanava, jonka 

pääosassa on ympäri vuorokauden laaja valikoima urheilua, useita lajeja yksinoikeudella. 

Outdoor Sport Channelin ohjelmisto on yksinkertaisesti ainutlaatuinen! Välitämme ohjelmat 

maailmanlaajuisesti satelliitin, analogisen ja digitaalisen kaapeli-tv:n, IPTV:n, Internet-

porttaalien ja matkapuhelin alustojen välityksellä Eurooppaan, Venäjälle, Pohjois- ja Etelä 

Amerikkaan sekä Latinalaiseen Amerikkaan, Karibialle, Lähi-Itään, Aasiaan ja Australiaan.   

 

Outdoor Sport Channel® -kanava on 24/7 -kanava ja ohjelmat ovat englanninkielisiä. Muut 

kuin englanninkieliset haastattelut ja esittelyt ovat dupattu tai tekstitetty englanninkielelle.   

 

Outdoor Sport Channel® on saatavissa kristallin kirkkaalla kuvanlaadulla ja 5.1 Dolby Digital 

äänellä.  

 

Joka tunti tuomme viimeisimmät kansainväliset ja muut urheilu-uutiset, raportit, 

haastattelut, esitykset ja kohokohdat ”live”:n välityksellä. Katso siis päivittäin esitykset ja 

kohokohdat NBA, NBL-koripallo, Darts, golf, kaikki kansainväliset jalkapallo sarjat, tennis, F1 

ja kaikki Moto Grand Prix -kisat. 

 

Outdoor Sport Channel® tarjoaa otteluita, erikoisuuksia, kuten Nokia Ski (snow world cup), 

F1 ja muut autourheilut (sisältää F1:stä kansainvälisiin autourheilukilpailuihin), Dunlop 24 h 

Dubai sarja: Touring, GT autot ja 24h erikoisuudet.  Saksan DTM, Euroopan Formula 3, 

Amerikan Atlantic -sarja ja Amerikan Le Mans sarja, klassikot kuten the Rolex 24 Daytona, 

the Sebring 12 Hours ja Nurburgring 24 Hours; taustakertomuksia the Le Mans 24 Hours ja 

muista autourheilukilpailuista, museoautoista, kuljettajista ja erikoisartikkelit Formula 1 

turvallisuudesta, teknisistä ja testi ominaisuuksista, ja katsaukset grand prix tähtiin – heidän 

koteihinsa, elämäntyyliinsä ja vapaa-aikaansa. 
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Syyskuussa 2009 Outdoor Sport Channel® otti tärkeän askeleen lanseeraamalla 

maailmanlaajuisen 24/7 ”Live” tv:n ja erillisen VOD-kanavan. Jatkossakin tuomme parasta 

urheilua televisioruudullesi. Urheilun ystävät voivat katsoa, tuntea ja havaita mistä huippu-

urheilussa on kyse. Outdoor Sport Channel® vie urheilun ystävät suljettujen ovien taakse, 

esittämällä kaikkein parhaimmat ohjelmat materiaaliarkistosta. 

 

2020 tuomme sinulle, kuten tavallista, vain parhaimmat urheilutapahtumat ja viimeisimmät 

kansainväliset 
 
Sports News urheilu-uutiset. F1H20 Powerboat World Cup, UIM-ABP 

Aquabike World Cup, Euro 2020, Tokyo 2020, Red Bull, O`Neil, Nissan, Columbia, UCI, 

WMRT (World Match racing Tour), Snickers, Scott, PKRA ja monet muut. Vuorikiipeilyä, 

Raceline Nascar, Softball 360, Audi, Adidas, Dunlop, ratsastusta, kuumailmapallot, 

moottoriurheilua, world cup pyöräily, surffaus, wake board, Beach Volleyball cup, maraton, 

air flight days, kalliosukellusta, drag racing, kart racing, surffaus kilpailuja, jalkapallo sarjat, 

puolueettomien maailmanlaajuisten tuottajien tarjoamina. Lähetyksemme ovat 24/7 ja 

perheystävällinen, väkivallaton kanava. 

 

 

           

                            

     

   
              


