
Regulamentul concursului 
 
1. Observaţiile pot fi efectuate de către grupuri de 2-4 persoane, concursul şi intrarea în concurs vor începe 
de la punctul comun de înregistrare a participanţilor. Se consideră echipă participantă doar echipa care a 
fost înregistrată la punctul de înregistrare a concurenţilor. Începerea listei de specii se va face după acest 
moment. 
2. În tabel se vor trece doar acele păsări a căror specie a fost identificată cu exactitate şi certitudine (de ex. 
nu se va trece Phylloscopus sp.). 
3. În cazul păsărilor observate:  
În cazul în care se observă speciile din tabel, marcate cu litere îngroşate (rare), sau specii care nu figurează 
în tabel, observatorul trebuie să anunţe imediat organizatorii! 
Pentru ca o specie să poată fi trecută pe listă, în cazul echipelor formate din 2 persoane, ambele persoane 
trebuie să observe în mod obligatoriu specia respectivă, suficient de bine pentru a o recunoaşte cu siguranţă. 
În cazul în care o specie anume este observată doar de către un membru al echipei, aceasta nu poate fi 
trecută pe listă.  
În cazul echipelor formate din 3 sau 4 persoane, 95% din totalul speciilor observate de echipă trebuie să fie 
văzut de către toţi membrii acesteia iar celelalte 5% de către minimum două persoane ale echipei. Rugăm ca 
speciile care au fost văzute doar de către o parte a echipei să fie marcate cu steluţă. În cazul în care, pe 
durata concursului, aceste specii sunt observate şi de către ceilalţi membrii ai echipei, steluţa se şterge. 
În cazul speciilor rare, observatorii sunt rugaţi să noteze ora exactă a observaţiei. 
4. În cazul păsărilor auzite: 
În cazul în care auzim vocesa unei specii din tabel, marcat cu litere îngroşate (rare), sau specii care nu 
figurează în tabel, observatorul trebuie să anunţe imediat organizatorii! 
Indiferent de numărul persoanelor dintr-o echipă, speciile auzite trebuie să fie auzite de către toţi membrii 
echipei. La sfârşitul concursului însă, procentul speciilor doar auzite (nu şi văzute) nu trebuie să  
depăşească 5% din totalul speciilor înregistrate de către echipa respectivă. 
În cazul speciilor rare, observatorii sunt rugaţi să noteze ora exactă a observaţiei. 
5. Pe listă se pot trece doar speciile observate în perimetrul desemnat concursului. Păsările observate în 
afara perimetrului desemnat (ex. un erete vânăt observat rotindu-se departe, deasupra satului, văzut de pe 
un dig aflat pe limita perimetrului) se pot nota de asemenea pe listă, dacă observaţia s-a făcut din incinta 
perimetrului desemnat. În astfel de cazuri marcajul „X” se încercuieşte. În cazul speciilor doar auzite se 
procedează la fel. 
6. În cazul în care auzim o specie, dar în acelaş timp le şi vedem, se vor trece în categoria celor văzute. La 
fel se va proceda şi în cazul în care prima dată doar auzim specia respectivă, iar mai apoi, pe parcursul 
concursului o şi vedem. În acest caz ştergem marcajul din categoria ”auzite”.  
7. Observaţiile din cadrul concursului se vor face doar pe jos! Observatorii nu pot folosi nici un mijloc de 
transport (inclusiv bicicletă) în nici o etapă a concursului. Încălcarea acestei reguli atrage după sine 
excluderea automată din concurs. Observatorii sau echipele pot părăsi oricând perimetrul desemnat 
concursului. 
8. Observaţiile pot fi efectuate doar pe traseele desemnate de către organizatori. Acestea sunt bine marcate 
pe harta aflată la dispoziţia participanţilor. Devierea de pe trasee, intrarea în bazine este interzisă! Orice fel 
de încălcare a acestor reguli atrage după sine excluderea echipei din joc! 
9. În cazul întâlnirii a două (sau mai multe) echipe, timpul petrecut împreună nu poate să depăşească 10 
minute. Aşadar, observaţiile comune de durată, comasarea grupurilor nu este admisă. Totodată, separarea 
membrilor aparţinând aceluiaşi grup nu este admisă. Este interzisă dezinformarea altor echipe, însă 
îndrumarea lor nu este obligatorie. 
10. Introducerea pe teren şi folosirea echipamentelor acustice (MP3, casetofon, CD player etc.), redarea 
vocii şi atragerea păsărilor este interzisă. “Pâşpâitul”, baterea moderată din palmă, atragerea păsărilor prin 
fluierat, sunt admise. 
11. Utilizarea reflectoarelor sau a lanternelor tari pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate slabă este 
interzisă. Utilizarea moderată a lanternelor mici sau a celor de buzunar (ex. în scop de orientare)  este 
permisă, însă luminarea luciurilor de apă sau a păsărilor de pe apă este interzisă! În timpul serii/nopţii, la 
căutarea bufniţelor, utilizarea lanternelor cu capacitate de iluminare moderată este admisă. 
12. Folosirea echipamentelor (plase, capcane etc.) care vizează capturarea păsărilor nu este permisă.   
13. Tăierea, ruperea sau distrugerea de orice fel a vegetaţiei este strict interzisă! Totodată, se interzice şi 
distrugerea de orice fel a altor vieţuitoare sau a imobilelor (chiar şi a celor abandonate) de pe raza 
perimetrului desemnat. 
14. Observaţiile pot fi efectuate doar în intervalul de timp stabilit de către organizatori. Echipele care 
depăşesc timpul alocat, avut la dispoziţie, vor fi excluse din concurs. 


