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Aktualni događaji

Pool - EP Berlin 2011 i Eurosport

Pool - 1. Liga - 2. Croatia Cup, 24. - 25. rujna 2016.

UTORAK, 08 VELJAČA 2011

Finale EP na Eurosportu

Pool - 2. HBL - III. turnir, 01. - 02. listopada 2016.

Odlične vijesti stižu nam povodom nadolazećeg Europskog prvenstva koje će se krajem ožujka
održati u Berlinu. EP će okupiti više od 250 igrača koji će predstavljati 34 države Europe a
glavna vijest povodom prvenstav je da će finalni dan devetke na EP biti prenošena uživo na
Eurosportu 2.
Dakle 31. ožujka svi pred svoje tv ekrane, daljinski u ruke i otvoriti Eurosport 2. Prvi prijenos će biti od 14:45h –
16:45h kada će biti prenošeno prvo polufinale. Nakon toga slijedi drugo polufinale a samo finale je predviđeno za
20h.

Hrvatska reprezentacija će brojati osam članova (u tri kategorije) te se nadamo kako će netko od njih u kockastom
dresu doći do završnice.
Ne znamo da li je to povezano s izborom novog glasnogovornika i osobe zadužene za medije u Europskoj biljar
federaciji Tomasa Overbecka, ali svakako pozdravljamo činjenicu da će konačno pool biljar doći na najpoznatiju
europsku sportsku televiziju.
Kad smo već kod sportske televizije odlične vijesti nam stižu i iz Hrvatske. Kao što vjerojatno već znate Hrvatski
olimpijski odbor je dobio koncesiju za pokretanje nacionalnog sportskog kanala. Nadamo se kako će takav
sportski kanal naći i mjesta za sportove koji inače teško pronalaze svoj put do malih ekrana. Prema dogovoru s
preliminarnog sastanka održanom na u HOO s predstavnicima svih saveza do 15. veljače svi savezi moraju ispuniti
upitnik o mogućnostima TV praćenja svojih prvenstava, ali i procjene međunarodnih natjecanja koja bi mogla biti
zanimljiva za TV pokrivanje.
Pred kraj veljače zasigurno ćemo imati više konkretnih informacija o čemu će te biti obaviješteni. Do tada ne
zaboravite Eurosport priču s početka.

[ Natrag ]

© Hrvatski Biljarski Savez 2008 ○ Joomla Core Engine

