Normativa d’acreditacions de premsa pel Catalunya RX 2021
Preguem a totes les persones que realitzin la sol·licitud d’acreditació de premsa pel Catalunya RX
llegeixin aquesta normativa.
1. Acreditació online
Les acreditacions pels mitjans nacionals es faran a través del web www.catalunyarx.com
mentre que les acreditacions pels mitjans internacionals s’hauran de sol·licitar al web de la
FIA https://rx.ams.fia.com/.
El darrer dia per sol·licitar l’acreditació és el dimecres 14 de juliol 2021.
Els que realitzin una sol·licitud per primera vegada (publicacions/agències/webs) han de poder
demostrar la feina feta prèviament enviant documentació de la cobertura d’altres
esdeveniments de caràcter similar.
2. Principis d’acreditació
El World RX i la FIA consideren el “Media pass” una eina de feina que s’ha d’utilitzar bona fide.
Només s’acreditaran els següents mitjans:
- Els que tinguin una mínima circulació i que la seva mida i qualitat compleixi els criteris
de la FIA;
- Els que estan en venda en retail outlets (trade, clubs o magazins interns no
s’acceptaran). De totes maneres, la FIA analitzarà cas per cas aquelles peticions de
magazines que considerin que compleixen els criteris.
Sota cap circumstància agències de publicitat, relacions públiques o companyies similars,
inclosos representatns de proveïdors es podran acreditar com a premsa.
Les agències internacionals de premsa (AP, AFP, Reuters, ANSA, UPI, DPA, LUSA, BELGA; JIJI,
EFE, Press Association, SAPA, APA, etc) sempre seran acreditades a través de les oficines
centrals o locals.
3. Criteris d’acreditacions
3.1 Periodistes/Fotògrafs
Les decisions es basen en funció de cada país. De manera general, la circulació mínima per
una publicació semtanal o mensual és de 20.000 còpies. Per diaris, el mínim és de 40.000.
Freelance han de demostrar per quin mitjà treballaran i provar cobertura realitzada.
Els passis de media s’entregaran a mitjans generals, especialitzats, empresa i lifestyle sempre
i quan sigui per oferir un benefici promocional de l’esport.

Les acreditacions de fotògrafs seguiran els mateixos criteris. Les agències de fotografia han de
demostrar que les seves fotografies es venen amb regularitat a mitjans que compleixin amb
els criteris de la FIA i que tenen un preu comercial adequat.
3.2 Webs / online
Les pàgines web només tindran acreditació per a periodistes, no per a fotògrafs. Només
s’acreditarà una persona per web.
Les webs han de ser professionals, dedicades al World RX, motorsport, esport o que sigui
d’interès local.
Les webs han de tenir una correcta política de privacitat, política de reclamacions i complir
amb les lleis, regulacions, normatives i bona pràctica.
S’ha de tenir en compte que degut a l’espai limitat pels mitjans, no es pot garantir l’acreditació
per a mitjans online.
El World RX ofereix un pool de fotografies disponibles de cada cursa a
www.fiaworldrallycross.com/mediaroom disponible per tots els mitjans. Cal utilitzar el crèdit
de foto World RX o fiaworldrallycross.com
4. Fotografia comercial
Fotògrafs o agències de fotografia que venen fotografies fetes al World RX per a equips, pilots
o terceres parts, han de saber que hi ha un fee comercial. Si hi estàs interessat, contacte amb
accreditation@fiaworldrallycross.com
5. Filmació
Ningú té permís per gravar accions de pista en cap moment degut als contractes de distribució
televisiva del World RX. En cas de gravació es retirarà immediatament l’acreditació i l’infractor
haurà d’abandonar el recinte.
Les televisions amb drets podran filmar al pàdoc. Les altres TV hauran de contactar amb el
responsable de premsa nacional.

