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Transmisje sportowe dostępne dla wszystkich na
www.sts.pl
Od dziś na stronie www.sts.pl można oglądać najważniejsze spotkania m.in. światowej
siatkówki, koszykówki oraz kilkunastu lig piłkarskich, w tym Primeria Division ze
wszystkimi meczami Realu Madryt i FC Barcelony. Przez pierwsze miesiące na stronie
internetowej bukmachera będzie można obejrzeć ponad 3 000 wydarzeń sportowych
najwyższej rangi na żywo. Usługa jest dostępna dla wszystkich pełnoletnich
internautów za darmo.
Wprowadzenie przez STS transmisji wydarzeń sportowych na żywo jest odpowiedzią na
oczekiwania nie tylko naszych klientów, ale internautów w ogóle, którzy chcą oglądać
sport na najwyższym poziomie, ale nie zawsze mają taką możliwość – komentuje Mateusz
Juroszek, prezes Star-Typ Sport.
Firma Star-Typ Sport, jako pierwszy polski legalny bukmacher, zakupiła prawa do
wybranych transmisji wydarzeń sportowych na żywo. Zalogowani użytkownicy będą mogli
cieszyć się relacjami wideo, które do tej pory były dostępne wyłącznie w płatnych sieciach
telewizyjnych lub w niskiej jakości, a do tego przerywane reklamami, na stronach
internetowych oferujących je nielegalnie. Jednak zdecydowana większość transmisji
będzie dostępna wyłącznie w ofercie STS. Znajdują się tam m.in.:


Primera Divison, Segunda Division oraz Copa del Rey;



Inne ligi piłkarskie, m.in. portugalska, rosyjska, ukraińska, austriacka, szwajcarska
a także rozgrywki pucharowe w tych krajach;



Tenis: Turnieje ATP (250 series) oraz WTA, a także Hopman Cup;



Siatkówka: Liga Światowa, Grand Prix, Klubowe Mistrzostwa Świata, Liga Mistrzów;
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Wybrane ligi siatkarskie, m.in. włoska Lega Pallavolo, francuska Ligue Nationale de
Volley, niemiecka DVL, rosyjska Super League;



Koszykówka: Euroliga, a także ligi: litewska, niemiecka oraz Baltic Basketball
League;



Siatkówka plażowa: World Tour, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, zawody z
cyklu COOP;



Inne sporty: tenis stołowy (ze wszystkimi najważniejszymi imprezami w sezonie),
hokej (z ligami: KHL, niemiecką DEL, rosyjską VHL), badminton, kręgle, futsal,
hokej na trawie.

Tylko w trakcie obowiązywania pierwszych miesięcy umowy z firmą Sportsman,
dystrybutorem praw, Star-Typ Sport pokaże 2 730 transmisji na żywo spośród oferty ponad
11 400 wydarzeń sportowych. Dodatkowo STS będzie na bieżąco wykupywać najciekawsze
mecze, których do tej pory nie ma w pakiecie, w zależności od oczekiwań klientów i
dostępnej oferty. Miesięcznie obejrzeć będzie można ponad 500 wydarzeń sportowych na
www.sts.pl.
Usługa jest dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników serwisu sts.pl bez
względu czy są aktywnymi graczami. Wystarczy przeprowadzić darmową rejestrację na
stronie bukmachera. Może to zrobić każda pełnoletnia osoba, a dodatkowo otrzyma
startowy bonus w wysokości do 200 złotych.
Informacje na temat planowanych transmisji można na bieżąco sprawdzać na stronie
www.sts.pl oraz www.facebook.com/StarTypSport.
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