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Benvolguts representants dels mitjans de comunicació,  
 
Estem desitjant donar-los la benvinguda al CSIO Barcelona i a la Longines FEI 
Jumping Nations CupTM Final 2019. Aquest Media Guide el guiarà a través dels 
diferents espais del Reial Club de Polo de Barcelona i li proporcionarà la informació 
necessària sobre el nostre Centre de Premsa. En aquesta edició no hi ha canvis 
importants respecte el funcionament de l'any passat.  
 
Isabel Suter 
(Press Officer) 
 
Contacte de mitjans: 
- isuter@rcpolo.com 
- presscsio@rcpolo.com 
+34 670 25 82 22 
 
 
CSIO Barcelona Dades ràpides 
 
Nom: CSIO Barcelona 
Dates: 3 al 6 d'octubre 2019 
Ubicació: Real Club de Polo de Barcelona 
Esdeveniment principal: Longines FEI Jumping Nations CupTM Final 
Nacions: Alemanya, Bèlgica, Brasil, Colòmbia, Egipte, Estats Units, França, Gran 
Bretanya, Holanda, Irlanda, Itàlia, el Japó, Mèxic, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa i 
Espanya. 
 
Dotació econòmica en premis: 1.817.000€ 
 
 
 



 

Media Guide - CSIO Barcelona Longines FEI Jumping Nations CupTM Final   

 
 
 
Programa de la competició: 

 
 
 
Horaris del PoloPark by mesoestetic 
 
Dijous 3 d'octubre: 14.00h a 24.00h 
Divendres 4 d'octubre: 13.00h a 24.00h 
Dissabte 5 d'octubre: 11.00h a 24.00h 
Diumenge 6 d'octubre: 10.00h a 20.00h 
 
 
Acreditacions 
 
Si la seva sol·licitud d'acreditació pel CSIO Barcelona 2019 ha estat acceptada, pot 
recollir les seves credencials al Centre de Premsa (Avda. Dr Gregorio Marañón, 19-
31). D'acord amb les regulacions de la FEI, el passi de premsa no li donarà accés a la 
zona d'estables. La FEI té normes estrictes respecte a l'accés dels mitjans als estables 
durant els esdeveniments, regulacions que han estat establertes per assegurar la 
seguretat i el benestar dels cavalls, però també per protegir els membres dels mitjans 
de comunicació de possibles accidents ocasionats per algun cavall. Se li retirarà 
l'acreditació a qualsevol mitjà que accedeixi a aquesta zona. 
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Centre de Premsa 
 
El Centre de Premsa del CSIO Barcelona es troba a l'Sports Center del Reial Club de 
Polo de Barcelona, darrere de la tribuna principal. Els mitjans tenen a la seva 
disposició Internet d'alta velocitat a través de wifi o cable, i els espais compten amb tot 
el material necessari per assegurar unes condicions de treball agradables.  
Notícies del CSIO Barcelona, comunicats de premsa, programes diaris, ordres de 
sortida, recorreguts, resultats, etc. seran proporcionats per la organització i estaran a 
disposició dels periodistes al Centre de Premsa. 
El Centro de Premsa es una zona de no fumadors. Trobarà a la seva disposició de 
forma gratuïta aigua, cafè, refrescos, entrepans i fruita.  
 
 - Horaris d'apertura 
 
El Centre de Premsa del CSIO Barcelona estarà obert del dimecres 2 al diumenge 6 
d'octubre.  
 
Dimecres, 2 d'octubre d' 11.00h - 21.00h (sessions d'entrenament) 
 
Dijous, 3 d'octubre d' 8.00h - 20.00h  
 
Divendres, 4 d'octubre d' 11.00h - 90 minuts després de la finalització de la 
competició 
 
Dissabte, 5 de octubre d' 11.00h - 90 minuts després de la conferència de premsa 
post-competició 
 
Diumenge, 6 de octubre de 9.00h - 90 minuts després de la conferència de premsa 
post-competició 
 
 
Tribuna de premsa 
 
Comptem amb un accés interior que comunica el Centre de Premsa amb la tribuna 
principal de forma molt més ràpida. En aquesta zona també trobarà xarxa wifi així com 
taules de treball. Recordi que familiars, amics o nens no poden accedir a cap zona de 
premsa. (Vegi localitzacions i accessos en el mapa al final del document).  
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Zona de conferències de premsa 
 
Les conferències de premsa es duran a terme a la Zona de conferències de premsa 
ubicada al Centre de Premsa i al Restaurant Panoràmic del Club. L'horari de les 
conferències de premsa estarà anunciat diàriament al Centre de Premsa i a la nostra 
pàgina web www.csiobarcelona.com.  
La zona de conferències de premsa compta amb tot el material necessari per a 
membres de premsa escrita, fotògrafs, radio i televisió. 
 
 - Conferències de premsa CSIO Barcelona 2019 
*Preguem comprovi els horaris anunciats a la pissarra del Centre de Premsa 
 
Dimecres, 2 d'octubre 
12.00h, Longines FEI Jumping Nations CupTM Final Presentació Oficial CSIO 
Barcelona 2019 (Restaurant Panoràmic) 
 
Dimecres, 2 d'octubre 
18.00h, Longines FEI Jumping Nations CupTM Final Sorteig de l'ordre de sortida de 
la Copa de Nacions (Restaurant Panoràmic) 
 
Dissabte, 5 d'octubre 
23.15h (aprox), Guanyadors de la Challenge Cup - Longines FEI Jumping Nations 
CupTM Final (Centre de premsa) 
 
Diumenge, 6 d'octubre  
17.15h (aprox), Guanyadors de la Longines FEI Jumping Nations CupTM Final (Centre 
de premsa) 
 
 
Flash Zone 
Una Flash Zone, situada a la pista d'escalfament, estarà disponible per als Official 
Broadcasters i per a mitjans prèviament autoritzats per a realitzar breus entrevistes als 
atletes immediatament després d'haver sortit de la pista de competició (vegi 
localitzacions i accessos al mapa).  
Els atletes estaran acompanyats a la Zona Mixta immediatament després de completar 
aquestes entrevistes. 
 
Zona Mixta 
Una Zona Mixta, també situada a la pista d'escalfament, estarà disponible per a que 
els mitjans realitzin entrevistes als atletes (vegi localitzacions i accessos al mapa).  
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Fotògrafs 
 
Els fotògrafs estaran situats al Centre 
de Premsa. Tota la zona compta amb 
WLAN gratuït i els espais de treball 
estan equipats amb tot el material 
necessari per assegurar condicions de 
treball agradables. 
 L'accés a la pista de competició 
està autoritzat únicament a fotògrafs 
acreditats amb una armilla oficial. Hi 
haurà, a més, una zona al perímetre de 
la pista de competició habilitada per a 
fotògrafs. 
 La ubicació dels fotògrafs 
estarà establerta d'acord amb el 
delegat tècnic i el dissenyador del 
recorregut, i serà anunciada al Centre 
de Premsa abans de l'inici de la 
competició. 
 Durant les cerimònies 
d'entrega de premis, els fotògrafs 
hauran de situar-se a la zona 
designada. 
 L'ús de càmeres remotes a la 
pista està permès però haurà d'haver 
estat aprovat prèviament pel Photo 
Manager. Únicament un número limitat 
d'aquestes càmeres està permès i 
tindran preferència aquelles amb 
sistema d'insonorització. 

 D'acord amb les regulacions 
de la FEI, el passi de premsa no li 
donarà accés a la zona d'estables. La 
FEI té normes estrictes respecte a 
l'accés dels mitjans als estables durant 
els seus esdeveniments, regulacions 
que han estat establertes per assegurar 
la seguretat i el benestar dels cavalls, 
però també per protegir els membres 
dels mitjans de comunicació de 
possibles accidents ocasionats per 
algun cavall. Se li retirarà l'acreditació 
a qualsevol mitjà que accedeixi a 
aquesta zona.  
 Si té algun dubte, preguem que 
contacti amb el Photo Manager. 
 
Taquilles 
Hi ha un número limitat de taquilles 
disponibles al Centre de Premsa. 
Podrà obtenir una clau al mostrador 
(dipòsit de 5 euros). L'organització no 
es fa responsable d'eventualitats 
poguessin sorgir. 
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AVIS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els equips de premsa i altres elements que estiguin 
a la Sala de Premsa, les taquilles, a la tribuna o en 
qualsevol altre lloc del recinte queden sota la 
responsabilitat del propietari.  
 
El Comitè Organitzador no es fa responsable de 
pèrdues o danys d'aquests equips o articles. 
S'aconsella als membres de la premsa que no deixin 
cap equip o article personal desatès. 
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CSIO Barcelona 2019 Connect 
 
Tota la informació sobre el CSIO Barcelona 2019 està disponible online a la pàgina 
web del CSIO Barcelona així com a les seves xarxes socials. 
 
Web: www.csiobarcelona.com 
Facebook: www.facebook.com/csiobarcelona 

Twitter: www.twitter.com/csiobarcelona @csiobarcelona // #csiobarcelona 

You Tube: www.youtube.com/csiobarcelona 

Instagram: instagram.com/csiobarcelona #csiobarcelona 
 

Xarxes Socials de la FEI: 
Facebook: www.facebook.com/the.fei 

Twitter: @fei_global 

YouTube: feichannel 

Instagram: @fei_global 

 
Longines FEI Nations CupTM Hub: 
feinationscup.org 
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