GUIA PARA NÃO TITULARES DE DIREITO (NRH)
Com o objetivo de proporcionar um acesso adequado aos não titulares de direitos
("NRH") e, especialmente, para proteger os direitos exclusivos dos Licenciados de
Direitos dos Meios de Comunicação para as finais da CONMEBOL Sul-Americana e
CONMEBOL Libertadores, a CONMEBOL estabeleceu as seguintes diretrizes que os NRH
acreditados deverão seguir em todo momento.
Qualquer descumprimento destas diretrizes pode resultar na revogação de sua
credencial ou retirada de qualquer local oficial das finais, incluindo o estádio onde será
disputado o jogo.

Regras gerais
Será permitido
1.

Grabar conferencia de prensa (solamente pueden utilizar el material después de
terminada la segunda conferencia de prensa).
2. Afuera de los sitios oficiales de las finales únicas, los NRH pueden salir en vivo,
ejemplo, calles, aeropuerto, plazas, etc.

Não será permitido
1. Vivo – Los NRH NO podrán salir en vivo en cualquier área.
2. Cualquier tipo de imágenes del partido.
3. Salidas en vivo adentro del estadio, hoteles y centro de entrenamiento - incluye
conferencias de prensa.
4. Imágenes desde las tribunas (de prensa y de hinchas).
5. Utilización de imágenes de redes sociales en los canales de televisión.
6. Ingreso de unidad móvil al estadio.
7. Las radios no están autorizadas a hacer ningún tipo de imágenes, incluyendo al
narrador y comentaristas, en sus transmisiones. Se recomienda que no utilicen
como fondo de las transmisiones de radio Web fondos de estadios o fotos de
partidos anteriores. La CONMEBOL no se responsabilizará por los bloqueos de
las radios web que utilicen estadios o fotos de partidos anteriores.

Dias anteriores ao jogo
Os NRH credenciados estão autorizados a usar apenas uma (1) câmera por organização
nos momentos e nos locais indicados neste documento.
Nos dias prévios aos jogos os NRH não terão nenhum tipo de acesso ao estádio, exceto
nas atividades oficiais descritas neste documento.
Os NRH não poderão entrar com unidades móveis ao estádio, tanto nos dias prévios
quanto no dia do jogo.
Os NRH não poderão fazer lives dentro do perímetro do estádio.

Dia do jogo
Nos dias dos jogos, os NRH poderão entrar no horário estipulado pelo guia de
imprensa. Estão autorizados a levar equipamento de gravação aos estádios com a única
finalidade de realizar imagens gravadas após o jogo na conferência de imprensa, se o
espaço permitir.
Os NRH não poderão fazer lives dentro do perímetro do estádio.
Os NRH estão estritamente proibidos de gravar quaisquer imagens ou áudios dos jogos
ou de usar, em suas mídias, imagens e/ou vídeos de redes sociais que contenham
imagens do jogo. Os NRH não estão autorizados a levar/utilizar nenhum equipamento
na tribuna de imprensa ou em qualquer outra área onde os jogos possam ser filmados.
Os NRH deverão deixar seus equipamentos fora dessas áreas durante os jogos.
Não haverá estrutura/local para armazenamento de equipamentos e a CONMEBOL não
assumirá nenhuma responsabilidade por equipamentos de terceiros.
Para o acesso à sala de conferências de imprensa após a partida serão entregues
dispositivos suplementares de acesso (SADs), que estarão sujeitos à disponibilidade de
espaço. Nessas posições só poderão gravar e, portanto, não poderão transmitir ao vivo
nem gerar conteúdo para mostrar ao mesmo tempo o que estiver acontecendo.
As imagens capturadas pelos NRH só poderão ser utilizadas após a conclusão de todas
as atividades da imprensa, ou seja, após as duas conferências de imprensa.
Os titulares de direitos têm prioridade sobre qualquer NRH em qualquer posição
disponível em eventos da CONMEBOL.

Atividades de mídia das finais autorizadas para os NRH
Poderão ser gravadas imagens de cada uma das seguintes atividades que são realizadas
nas sedes oficiais da CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Libertadores:
• Os 15 primeiros minutos da sessão de reconhecimento oficial do MD-1 (incluindo
conferência de imprensa).
• Conferência de imprensa no MD (somente gravar).
• Durante o jogo, os NRH poderão sentar na tribuna de imprensa de acordo com a
disponibilidade, sem seus equipamentos, se o espaço permitir. As informações
sobre solicitações de entrada na tribuna de imprensa serão publicadas no guia
de imprensa.
• As imagens gravadas dos treinos só poderão ser transmitidas em seus canais
até no máximo 90 segundos.

• Não será permitida a transmissão ao vivo de nenhuma atividade relacionada
com as finais, seja nos campos de treino, em hotéis ou estádios. A restrição se
aplica dentro dos locais oficiais. Os NRH podem sair ao vivo estando fora dos
locais oficiais (rua, praças, bares, etc.).
A operação e controle dos treinos nos centros de treinamento é responsabilidade dos
clubes. Caso o clube permitir que os NRHs levem equipamentos de gravação, as
imagens deverão ser gravadas (não poderão ser mostradas ao vivo). Caso outras
atividades de imprensa sejam planejadas, será permitido gravar e realizar entrevistas
gravadas (não ao vivo).
Os NRH credenciados poderão acessar e filmar as conferências de imprensa realizadas
pelos clubes em lugares que não sejam estádios ou por equipes fora dos estádios
(gravado).
Se tiver alguma dúvida relacionada com este guia, por favor não hesite em contatar o
representante da CONMEBOL através do seguinte e-mail prensa@conmebol.com.
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