Marraskuun Kuukauden kanava: Motorvision TV HD
Marraskuun Kuukauden kanava on Motorvision TV HD. Kanava täynnä
korkeaoktaanista viihdettä moottoriurheilun ystäville. Pääosissa autot,
moottoripyörät sekä rekat. Kanavalla tarjolla autourheilun jännitystä,
tyylikkäitä lifestyle-ohjelmia, autotestejä sekä kiehtovia dokumentteja
autoklassikoista.
kanavapaikka

342

Kuukauden kanava on TV-korttiasiakkaille ilmainen. Motorvision TV HD
näkyy teräväpiirtona kanavapaikalla 342.

Kuukauden tärpit
Ferrari Challenge – loppukilpailu Mugellossa
Sunnuntaina 10.11. klo 20.20 ja sunnuntaina 17.11. klo 20.45
Tätä hetkeä ovat Ferrari-fanit odottaneet: Ferrari Challenge -autokilpailun finaali Italian Mugellosta!
Kauden päätöskilpailussa huippuajajat eri puolelta maailma ottavat Ferrareillaan mittaa toisistaan.
Pääosissa ovat tietenkin upeat maranellolaiset urheiluautot. Luvassa tiukkoja ohituksia,
kaksinkamppailuja ja V8-moottorien ulvontaa.
Ferrari Challenge -autosarjaa on järjestetty vuodesta 1993 alkaen. Sarja on kerännyt kokoon yli
tuhat ajajaa, lukuisia kilpailuja sekä korkeilla kierroksilla käyvää jännitystä. Ferrari Challenge osakilpailuissa ajetaan kilpa-ajoon modifioiduilla Ferrari 488:lla, joiden turboahdattu V8-moottori
lupaa huippunopeudeksi jopa 330 km/h.
Racing Files – uusi kausi
Tiistaina 5.11. klo 21.55
Oli kyseessä taistelu maailmanmestaruudesta, mittely osakilpailun voitosta tai jopa tallin sisäisistä
kiistoista, Racing Files -sarja kurkistaa moottoriurheilun salattuun maailmaan. Racing Files
esittelee legendaariset kuskit, pahamaineiset radat ja unohtumattomat kisat. Sarjan toisella
kaudella tutustumme mm. McLarenin F1-talliin sekä myyttiseen Monzan rataan.
Racing Files -sarjan jokainen osa keskittyy yhteen moottoriurheiluun tai F1-sarjan aihealueeseen.
Aihealuetta taustoitetaan kuskien ja taustavaikuttajien haastatteluiden, ennennäkemättömien
arkistomateriaalien sekä vaikuttavien 3D-animaatioiden avulla.
Andros Torphy -sarja
Perjantaina 8.11. klo 22.00
Syksy saa ja liukkaat tienpinnat ovat saapuneet, joten arvostettu ranskalainen Andros Trophy -

jääratasarja käynnistyy. Andros Trophy siirtyi tälle kaudella Motorvision TV -kanavalle, joten pääset
mukaan jäärata-ajoihin. Ennen uuden kauden alkua, kerrataan viime kauden herkullisimmat hetket.
Vuonna 1990 perustetussa Andros Trophy -sarjassa ajetaan omissa sarjoissaan turboahdetuilla
ralliohjuksilla, moottoripyörillä ja nykyisin myös sähköautoilla. Sarjassa ajetaan pääasiassa
Ranskassa, mutta kerran vuodessa järjestetään osakilpailu myös lilliputtivaltio Andorrassa.
Motorvision TV spesiaali: BMW:n maailma
Lauantaina 16.11.2019 klo 19.00
Kun Bayerische Motoren Werke AG perustettiin vuonna 1916, ei olisi kukaan uskonut, että
lentokoneiden moottoreita valmistavasta tehtaasta tulisi yksi maailman johtavista autotehtaista.
Autotehtaan, jonka lopputuotteet tunnetaan korkeasta laadusta ja nopeudesta.
Motorvision TV:n erikoisjakso keskittyy BMW:n tarinaan. Jakso esittelee autotehtaan
legendaarisimpia automalleja, munuaisen muotoisen jäähdyttimen säleiköstä alkaen. Jaksossa
myös koeajetaan BMW:n myydyimpiä moottoripyörämalleja.
Uinnin Mestareiden liigaksi kutsuttu Kansainvälinen uintiliiga (ISL) alkaa. Ensimmäistä kertaa
järjestettävässä uintiliigassa kahdeksan uintijoukkuetta ottavat mittaa toisistaan seitsemässä
osakilpailussa. Liiga kokoaa maailman huiput samaan altaaseen.
Kansainvälisen uintiliigan joukkueet koostuvat nais- ja miesuimareista, mukana olympiavoittajia
sekä maailmanennätysten haltijoita. Lokakuussa uidaan mm. Indianapolisissa, Napolissa sekä
Budapestissa.

Näin katsot Kuukauden kanavaa
Motorvision TV HD näkyy kaapeliverkossa teräväpiirtotarkkuudella kanavapaikalla 342. Teräväpiirtokanavan
katseluun tarvitset Cable Ready HD -digiboksin tai -television.

Haluatko nähdä Motorvision TV HD -kanavan jatkossakin?
TV Mix 4: Valitse itse kanavasi
Miksaa itsellesi sopiva kanavapaketti. Valitse Motorvision TV HD-kanavan lisäksi kolme muuta
vapaavalintaista kanavaa.
Active Sports:
Urheilua seuraavan aktiivipaketti. Active Sports -kanavapaketti tuo laajan valikoiman eri urheilulajeja
katsottavaksesi.

Kuukauden Bonuskanava KAISA TVssä

Vauhdikas urheilupainotteinen kanava, joka esittää teräväpiirtolaadulla
mm. skeittausta, surffausta, lumilautailua, BMX-pyöräilyä, motocrossia
sekä muita ohjelmia näiden lajien ympäriltä.

FUEL TV HD näkyy kanavapaikalla 172

