A chegada de Neymar Jr. ao Paris Saint-Germain suscitou nos jornalistas e grupos de
imprensa um interesse muito grande para acompanhar os jogos do clube parisiense.
A Union des Journalistes de Sport en France - UJSF tem por responsabilidade a
organização das tribunas de imprensa durante as competições organizadas em França
pela LFP et FFF, aplicando a convenção Media Presse FFF-LFP-UJSF, e respeitando o
Code du Sport assim como as condições de segurança.
As carteiras profissionais Sports Presse UJSF e AIPS (para os jornalistas estrangeiros)
são as que permitem o acesso aos estádios aquando dos jogos oficiais.
No entanto, se a capacidade das tribunas de imprensa for inferior ao número de pedidos
previsto, a UJSF terá como responsabilidade a criação através da sua plataforma on-line
(www.ujsf.fr) um espaço de « acreditações especiais ».
Nenhum pedido de acreditação por e-mail será aceite.
Apenas os jornalistas profissionais poderão se acreditar.
Tais procedimentos de acreditação serão abertos 7 dias antes dos jogos, e aí constará a
data de encerramento dos mesmos. Um e-mail automático será enviado a partir do
momento em que os pedidos de acreditação estará aberto (J-7). Esse e-mail será enviado
a todos os jornalistas inscritos no nosso site, mas também através das redes sociais,
Twitter (@ActusUJSF) e Facebook (@UJSFofficiel).
Se o número de pedidos de acreditação for superior ao número de lugares disponível na
tribuna de imprensa, a UJSF terá a obrigação de fazer uma selecção. A nossa exigência
terá por prioridade dar um lugar a pelo menos um jornalista de cada grupo de imprensa,
na medida do possivel. Para os jornalistas freelance tentaremos dar seguimento aos seus
pedidos, com a condição de que consigam justificar a missão para que vão.
Os jornalistas que se apresentem na condição de observadores ou freelance sem missão,
ou reformado não terão prioridade.
A UJSF vai empenhar-se para fazer as escolhas mais justas em colaboração com as
redacções, para organizar da melhor forma as tribunas de imprensa e também respeitar
a liberdade de informar em França, como assim o tem feito há já quase 60 anos.
Contamos com a cooperação e compreensão de todos os nossos colegas.
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