Raw Air, czyli 10 dni skoków narciarskich z rzędu na żywo
w Eurosporcie 1!

Już w piątek startuje Raw Air, czyli rozgrywany na czterech skoczniach w Norwegii
wyczerpujący cykl, w którym w trakcie 10 dni skoczkowie oddadzą aż 16 skoków
zaliczanych do klasyfikacji turnieju. Eurosport 1 jako jedyny kanał w Polsce pokaże na
żywo wszystkie skoki w kwalifikacjach, konkursach indywidualnych i drużynowych!
Codzienne transmisje od 8 do 17 marca także w Eurosport Playerze.

Fot. Eurosport

Przez 10 dni najlepsi skoczkowie świata oddadzą 16 skoków, a łączna nota uzyskana
w kwalifikacjach, konkursach drużynowych i indywidualnych wyłoni zwycięzcę prestiżowego
cyklu Raw Air. Jedynie w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze widzowie obejrzą na żywo
wszystkie próby! Rywalizacja odbędzie się na czterech skoczniach – w Oslo, Lillehammer,

Trondheim oraz skoczni mamuciej w Vikersund. Przez cały turniej skoczkom będzie towarzyszył
dziennikarz Eurosportu Kacper Merk, który będzie przeprowadzał wywiady z bohaterami
poszczególnych kwalifikacji i konkursów. Kwalifikacje i konkursy skomentują Marek Rudziński i
Igor Błachut. Widzowie stacji mogą się także spodziewać relacji ze studia z udziałem ekspertów
i komentatorów kanału.

Raw Air to przedostatnia impreza w kalendarzu skoków narciarskich w tym sezonie. Przed
rozpoczęciem norweskiego cyklu zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu
Świata jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma niemal 500 punktów przewagi nad Kamilem
Stochem. W czołowej piątce znajdują się jeszcze Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Obaj mają ciągle
realne szanse na wyprzedzenie trzeciego obecnie Stefana Krafta, a znakomita ostatnio
dyspozycja Kubackiego, który w Seefeld zdobył mistrzostwo świata na skoczni normalnej,
pozwala mieć nadzieję, że już po Raw Air na podium klasyfikacji generalnej ponownie będzie
dwóch Polaków. W Norwegii czeka nas emocjonująca rywalizacja o punkty Pucharu Świata
oraz w Pucharze Narodów, a także wyczerpująca batalia o zwycięstwo w cyklu Raw Air. W
ubiegłym sezonie Kamil Stoch dokonał niebywałej rzeczy i prowadził w turnieju od pierwszego
do ostatniego skoku. Bez wątpienia zarówno Stoch, jak i Kubacki znajdują się w gronie
faworytów rozpoczynającej się w piątek rywalizacji.

Więcej informacji o skokach, w tym najlepsze występy, wywiady ze sportowcami i ekspertami
oraz artykuły i analizy na stronie eurosport.pl, w aplikacji Eurosportu oraz w mediach
społecznościowych kanału.

Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze











8 marca, 19:15, kwalifikacje, Oslo
9 marca, 14:30, konkurs drużynowy, Oslo
10 marca, 14:30, konkurs indywidualny, Oslo
11 marca, 16:45, kwalifikacje, Lillehammer
12 marca, 17:15, konkurs indywidualny, Lillehammer
13 marca, 17:00, kwalifikacje, Trondheim
14 marca, 16:45, konkurs indywidualny, Trondheim
15 marca, 16:45, kwalifikacje, Vikersund
16 marca, 17:00, konkurs drużynowy, Vikersund
17 marca, 17:00, konkurs indywidualny, Vikersund

