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Idei rekord: 1,1 millió néző az M4 Sport képernyői előtt 

 

Széles kínálat, izgalmas versenyszámok, 6-800 ezres nézőtábor a képernyők előtt. Ez 
jellemezte az M4 Sport elmúlt hétvégéjét a vizes világbajnokság versenyszámainak 
döntői és a Forma-1 magyarországi futama alatt. 
 
Magas nézettséggel zárta az elmúlt hétvégét az M4 Sport. Szombat este 20 óra után a 
magyar-horvát vízilabda mérkőzés döntőjét 1 millió 105 ezer néző követte élőben a 
képernyők előtt, amely 30,1%-os közönségarány jelentett.  A vegyes 4X100 méter váltó 
19.20-kor kezdődő döntőjét 660 ezren látták, ez 22,4%-os közönségaránynak felelt meg. 
A női 800 méter gyors úszás 18.58-kor kezdődő döntője 629 ezer nézőt ültetett a 
képernyők mellé, 22,4%-os közönségarányt elérve. Népszerű volt még a 17.45-kor 
kezdődő női 200 méter hátúszás döntője 611 ezer nézővel és 24,2%-os 
közönségaránnyal. 
 
Vasárnap is magas nézettséget ért el a nemzeti sportcsatorna. A délután kettőkor 
kezdődő Forma-1 magyarországi futamát 30,3%-os közönségarány mellett 815 ezren 
látták. 
 
Este 19.25 után 789 ezren nézték a férfi 4X100 méter vegyes váltó döntőjét, amely 
23,3%-os közönségarányt jelentett. 17.50 után 764 ezren követték nyomon élőben a női 
50 méter gyorsúszás döntőjét az M4 Sport képernyői előtt. A női 400 méter vegyes 
döntője pedig 760 ezer embert érdekelt, 24%-os közönségarány mellett. Kiemelt 
nézettséget hozott még a 17.38-kor kezdődő férfi 400 méter vegyes döntője és a női 
4X100 méter vegyes váltó 19.08-kor kezdődő döntője is. Előbbi 716 ezer nézővel 26,2%-
os, utóbbi 690 ezer nézővel 21,1%-os közönségarányt ért el. Vasárnap este fél hat és fél 
nyolc között végig 600 ezer fő felett volt az M4 Sport nézettsége. 
 
Hazánk eddigi legrangosabb sporteseményének, a vizes világbajnokságnak a vasárnap 
este tízkor kezdődő monumentális záróünnepségét összesen 497 ezren látták a Duna, a 
Duna World és az M4 Sport képernyői előtt. 

 


