
 

Reprezentanții mass-media se pot acredita la Campionatul 

European pe Echipe Liga 1 de la Cluj-Napoca din luna iunie 

01.06.2021 – S-au deschis acreditările media pentru Campionatul European 

pe echipe – Liga 1, de la Cluj Napoca, din perioada 19-20 iunie 2021. 
 

Reprezentanții mass-media care doresc să se participe la cea mai prestigioasă competiție 

de atletism organizată în România în ultimii 30 de ani - Campionatul European pe echipe – Liga 

1, de la Cluj se pot acredita de acum pentru acest eveniment. 

Aceștia sunt rugați să respecte regulile și procedurile medicale și sanitare care au fost 

special concepute pentru a asigura organizarea în siguranță a evenimentului. Pentru aceasta, sunt 

invitați să citească cu atenție protocolul sanitar, dezvoltat pentru acest campionat, care poate fi 

găsit aici: https://directus.european-athletics.com/assets/5489b03f-8c1d-4261-9a6a-ee4d7d3fe216.  

Acreditarea se poate face la unul dintre linkurile dedicate: 

 Fotograf (https://register.event-

works.com/ea/EuropeanAthleticsTeamChampionships2021FirstLeague/e/cp/g/955

70/) 

 Non-rights holder (https://register.event-

works.com/ea/EuropeanAthleticsTeamChampionships2021FirstLeague/e/cp/g/956

00/) 

 Presă (https://register.event-

works.com/ea/EuropeanAthleticsTeamChampionships2021FirstLeague/e/cp/g/958

40/) 

Centrul de acreditare 

Centrul de acreditare se găsește la Cluj Arena (Aleea Stadionului Nr 2, Cluj-Napoca). 

Reprezentanții media își vor putea ridica acreditările după testarea care va avea loc în centrul de 

testare organizat în Cluj Arena pentru participanții la competiție. Mai multe detalii le puteți afla 

din protocolul sanitar.  

Organizarea Campionatului European pe Echipe Liga 1 este coordonată de Asociația 

Europeană a Federațiilor de Atletism (European Athletics), implementată de Federația Română 

de Atletism prin Comitetul Local de Organizare și sprijinită de Ministerul Tineretului și 

Sportului, Primăria Cluj Napoca și Consiliul Județean Cluj.  

Toate informațiile legate de desfăşurarea competiţiei pot fi găsite pe site-ul www.cluj2021.ro.  
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Despre F.R.A. 

Federaţia Română de Atletism are un lung istoric, pornit în 1912, prin înfiinţarea ,,Comisiei de atletism, alergări pe jos 

şi concursuri”, parte a Federaţiei Române a Societăţilor Sportive. A urmat înfiinţarea Federaţiei Române de Atletism 

(FRA), a 19-a federaţie pe lista mondială şi afilierea la IAAF în 1923.  România are numeroşi atleţi medaliaţi cu aur, 

argint şi bronz la Olimpiadă, Campionatele Mondiale şi Europene de Atletism şi concursuri internaţionale. 


