AIPS-MÉDIADÍJ
Az AIPS médiadíjat alapított, amelyet jövőre oszt ki először. Egy olyan szakmában, amely
a digitális korszak új kihívásai miatt napi harcot vív az életben maradásáért, ez a nemzetközi
szakmai elismerés a minőségi tartalmat, a szakmai tökéletességre törekvést és a kreativitást kívánja
díjazni.
Az AIPS Sportmédiadíj 2018 új lehetőség a sporttörténet-mesélők ünneplésére és a sportsajtó
kiválóságai szakmai fejlődésének elősegítésére.
Az első díjátadóra 2019 januárjában Lausanne-ban kerül sor.
A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség partnere az AIPS Sportmédiadíj 2018 életre hívásában
a Katari Sportújságíró Szövetség (QSPC). A QSPC széles körű támogatást nyújt, s mint a kultúra
és a sportújságírás mecénása, céltudatosan védi és oltalmazza a szakma becsületét.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
1. Az AIPS Sportmédiadíj 2018 a hivatásos újságírók részére szól, főállásúaknak és szabadúszóknak
egyaránt, dolgozzanak akár a hagyományos, akár az új média felületeken.
2. Jelentkezni az AIPS-igazolvány tulajdonosainak lehet, valamint azoknak a nem AIPS-tagoknak,
akiknek a nemzeti szövetsége az AIPS több mint 150 tagországának egyike.
3. Azok pályázhatnak, akik 2017. július 1-ig betöltötték a 18. életévüket.
PÁLYÁZATI ANYAGOK
1. A pályázati anyagot az AIPS Awards internetes oldalon (www.aipsawards.com) lehet benyújtani.
A további dokumentumok és a megjelenés igazolása szintén a weboldalon át küldhető be.
2. A 2018-as díjra olyan publikációkkal és tudósításokkal lehet pályázni, amelyek először
2017. július 1. és 2018. szeptember 1. között jelennek meg, hangzanak el. A közzététel igazolása
mellékelendő.
3. Személyenként legfeljebb két anyag nyújtható be az összes kategóriában.
4. A pályázat nyelve az angol, de a pályázati anyag bármilyen nyelven benyújtható. Beadható hozzá
az angol nyelvű fordítás is, de ez nem kötelező. Az anyagok első szűrését egy, a nyelvet beszélő
AIPS-tag végzi el. Ha a bíráló értékesnek találja azt, az anyagot profi fordítók angolra ültetik át.
A filmes anyagokat eleve angolul kell beadni.
6. A beadási határidő 2018. szeptember 17., hétfő, 18 óra.
5. A különdíjakra nem lehet pályázni.
KATEGÓRIÁK
Írott sajtó:
1. legjobban demonstrálja a téma szakmai ismeretét, a területen való jártasságot és az írói vénát
2. legjobb színes írás, amely tökéletesen adja vissza a sportvilág választott témájának
hangulatát és érzelmeit
Hanganyag-audió: leghívebben adja vissza a sportvilág nyelvezetét a hanganyagokban. Azokat
a különleges képességeket keresve, amelyeket a rádiós, televíziós, digitális közvetítések
tartalmaznak, ide értve a podcastokat (hanganyag) és vodcastokat (videoanyag)
Videó: 1. tradicionális vagy új platform, a sportvilágon belüli mozgóképek előállításán dolgozó
összes szakember pályázhat, két kategóriában
1. sportolói portré – mélységében bemutat egy sportolót
2. dokumentumfilm – leleplezi és bemutatja a sportvilág valamely aspektusát
Újságírói webblog: azok pályázhatnak, akik felépítenek és képesek fenntartani egy olyan netalapú
közösséget, amelynek a középpontjában a sporttal kapcsolatos véleménycsere áll. Egy blogot kell
választani, amely legjobban reprezentálja a lényeget.

Fotó:
1. sport akciókép
2. 3-5 képből álló fotósorozat egy vagy több sporteseményről, egy vagy különböző sportágról
KÜLÖNDÍJAK
Élet a sportban: életműdíj – az kaphatja, aki elkötelezett a szakma iránt, s egész pályafutása során
magas színvonalon dolgozott
Tényfeltáró riport: a hagyományos és az új médiafelületeken azonosít, elmagyaráz, felfed sporttal
kapcsolatos témákat, amelyek közérdeklődésre tartanak számot
DÍJAZÁS
A fődíj egy trófea és 8000 amerikai dollár.
A második helyezetteknek 3000 dollár, a harmadikoknak 2000 dollár az Írott sajtó, a Hanganyagaudió, a Videó, az Újságírói webblog és a Fotó kategóriában.
A különdíjak nyertesei trófeát kapnak, de pénzt nem. Itt csak fődíjas van, második és harmadik
helyezett nincs.
ELBÍRÁLÁS
A díjak odaítéléséről 11 tagú zsűri (benne az elnök) dönt, akik vezető sportmédiumok munkatársai,
valamint a fentebb felsorolt kategóriák szakértői közül kerülnek ki. Valamennyi zsűritagot a zsűri
elnöke, az AIPS elnöke, Gianni Merlo kéri fel.
Az előzsűrizést az AIPS végrehajtó bizottsága (vb) végzi el. A vb minden kategóriában 10 tagúra
szűkíti a listát. A zsűri választja ki a három-három döntőst, akit meghívnak a 2019 januári díjátadóra
Lausanne-ba.
A zsűri egy nappal a díjátadó előtt találkozik, hogy döntsön a győztesről. A zsűri joga
és felelőssége, hogy megváltoztassa vagy elutasítsa a vb javaslatát és rendkívüli esetben saját
belátása szerint tegyen ajánlatot a díjazottakra.
További információk kérhetők:
info@aipsmedia.com

