Persbepalingen AA Drink NK indoor Atletiek 2019




NK Indoor Meerkamp & Masters | 1 - 3 februari 2019
ASICS NK Indoor Junioren | 9 – 10 februari 2019
AA Drink NK Indoor Senioren | 16 – 17 februari 2019

Algemeen








Accrediteren voor de NK Indoor weekenden kan via het volgende webformulier
Alleen geaccrediteerde mediavertegenwoordigers krijgen toegang tot de NK Indoor,
de perstribune, de mixed zone en/of het middenterrein;
Er is een beperkt aantal accreditaties beschikbaar: toewijzing gebeurt door de
Atletiekunie: indien nodig wordt hier geselecteerd;
De mediavertegenwoordigers gaan bij de accreditatieaanvraag akkoord met de
persbepalingen zoals opgesteld door de Atletiekunie;
Indien de mediavertegenwoordigers zich niet houden aan deze persbepalingen is de
Atletiekunie vrij hen per direct de accreditatie tijdens de genoemde weekenden af te
nemen;
Bewegende wedstrijdbeelden (video) mogen zonder overleg niet worden opgenomen
en/of uitgezonden;

Perstribune





Op de perstribune is een beperkt aantal (30) plaatsen met werktafels beschikbaar;
Indeling op de perstribune gebeurt op naam;
Er is een aantal werkplekken beschikbaar met bekabeld internet;
Er is een draadloos persnetwerk beschikbaar

Mixed Zone



In de Mixed Zone kunnen na afloop van finales interviews met atleten worden
afgenomen;
Interviewen/ filmen op andere plaatsen dan de mixed zone is niet toegestaan, tenzij
de Atletiekunie hier vooraf toestemming voor heeft verleend.

Middenterrein






Fotoposities op het middenterrein zijn beperkt beschikbaar. Er worden maximaal
acht (professionele) fotografen toegelaten op het middenterrein. De Atletiekunie
zorgt voor de selectie, indien nodig, van deze posities;
Fotografen op het middenterrein dienen te allen tijde de aanwijzingen van de
wedstrijdleiding op te volgen. Indien fotografen zich niet aan de regels houden, is de
Atletiekunie vrij hen per direct de accreditatie tijdens de genoemde weekenden af te
nemen;
Filmploegen worden zonder overleg vooraf niet op het middenterrein toegelaten, met
uitzondering van NOS Studio Sport.

Aanvullende informatie over de wedstrijden en de deelnemers vind je op www.nkindoor.nl

Belangrijke links



Pers & media gerelateerde vragen via esther.singendonk@atletiekunie.nl
Accrediteren doe je via dit formulier

