
A madarászfutam szabályzata 
 
1. A megfigyeléseket 2-4 személyből álló csapatok végezhetik, a verseny kezdete a közös beléptető helyen 
való közös belépéssel kezdődik. A csapatok csak a regisztrálás után minősülnek versenyzőknek, a fajlista 
csak ettől az időponttól vezethető. 
2. A táblázatban csak a teljes bizonyossággal, pontos fajra beazonosított madarak írhatóak be (nem 
elfogadható pld. Phylloscopus sp.). 
3. Megfigyelt madarak esetén: 
A táblázatban vastaggal kiemelt (ritka) vagy táblázatban nem szereplő fajok észlelése esetén azonnal 
értesíteni kell a szervezőket! 
A 2 személyből álló csapat mindkét résztvevője kötelező módon, felismerhetően kell lássa az összes 
megfigyelt fajt ahhoz, hogy az a listán bejelölhető legyen. Amennyiben van olyan madárfaj, melyet a 
csapatnak csak egyik tagja észlel, a táblázatban nem tüntethető fel.  
A további esetekben (3 és 4 fős csapatoknál), a látott madarak 95%-át az összes csapattagnak, a maradék 
5%-ot minimum két csapattagnak kell látnia. Azon fajokat, melyeket a csapat csak egy része látott, kérjük 
megcsillagozni. Amennyiben a terep során az adott fajokat a csapat többi része is látja, a csillag törlendő. 
Ritka madárfaj észlelésekor a találó írja fel a találás pontos időpontját (óra:perc:másodperc). 
4. Hallott madarak esetén: 
A táblázatban vastaggal kiemelt (ritka) vagy táblázatban nem szereplő fajok észlelése esetén azonnal 
értesíteni kell a szervezőket! 
Függetlenül attól, hogy a csapat hány személyből áll, a hallott madarakat a csapat minden tagjának hallania 
kell. A futam végén azonban a hallott (de nem észlelt) fajok százaléka nem lehet több mint 5%-a a csapat 
által regisztrált összes madárfajnak. 
Ritka madárfaj észlelésekor a találó írja fel a találás pontos időpontját (óra:perc:másodperc). 
5. A listán csak a versenyre kijelölt terület határain belül észlelt fajok jelölhetők be. A kijelölt terület határain 
kívül észlelt madárfajok (pld. szélen lévő töltésről észlelt, messze, a falu fölött köröző kékes rétihéja) 
úgyszintén bejelölhetők, ha a megfigyelés a kijelölt területen belülről történik. Azonban ez esetben az „X” 
bekeretezendő. Hallott madarak esetén ugyanígy járunk el. 
6. Amennyiben egy madárfajt hallunk, de ugyanakkor látunk is a terep során, akkor a látott kategoriába írjuk 
be. Ugyanígy járjunk el olyan esetekben is mikor először csak hallottuk a fajt, majd késöbb meg is láttuk. 
Ilyenkor a hallott kategoriából satírozzuk vagy töröljük a bejelölést. 
7. A terület bejárását kizárólag csak gyalogosan vagy biciklivel végezhetjük! A megfigyelők semmilyen 
közlekesési eszközt nem használhatnak a versenyidő egyik szakaszában sem. Ennek megszegése a csapat 
versenyből való azonnali kizárásával jár. A verseny tartama alatt a területről való kilépés meghatározatlan 
időre lehetséges. 
8. A megfigyelések csak a szervezők által kijelölt útvonalakon lehetségesek. Ezek a térképen közérthetően 
fel vannak tüntetve. Ezeket elhagyni, a tómederbe leereszkedni tilos! Minden ilyen jellegű kihágás a játékból 
való azonnali kizárást eredményezi! 
9. Két (vagy több) csapat találkozása esetén, az együtt töltött idő nem haladhatja meg a 10 percet. Két (vagy 
több) csapat huzamosabb ideig történő együtt-mozgása, közös madarászata nem megengedett. Ugyanakkor, 
a csapatok szétválása sem engedélyezett. Tilos más csapatok félrevezetése, tájékoztatásuk viszont nem 
kötelező. 
10. Nagy erősségű akusztikus segédeszközök területre való bevitele, terepi használata, ezekről történő 
madárfajok hangjainak lejátszása, madarak behívása szigorúan tilos. Kizárólag mobiltelefonról történő 
(különféle alkalmazásokról vagy internetről) való hanglejátszás azonban engedélyezett! A „pisszegés”, 
moderált erejű tapsolás, szájjal történő behívás úgyszintén nem tiltott. 
11. Reflektorok, nagy fényerejű lámpák éjjeli vagy gyenge fényviszonyok mellett történő használata 
szigorúan tilos. Zseblámpa vagy fejlámpa mérsékelt használata (pld. tájékozodást szolgáló) engedélyezett, 
azonban a tavak vízfelületre vagy vízimadarakra való világítás tilos! Éjjeli baglyozás esetén a zseblámpa és 
kézi elemlámpa használata engedélyezett. 
12. Semmiféle, a madarak befogását céljából eszköz (függönyháló, csapda stb.) nem használható.   
13. A területen bármilyen vegetáció írtása, levágása, törése szigorúan tilos! Ugyanakkor tilos más élőlények 
vagy építmények (ideértve elhagyatottak is) mindennemű károsítása és a szemét eldobása is. 
14. A megfigyeléseket csak a szervezők által megszabott időintervallumban lehetséges végezni. A 
rendelkezésre álló, kiszabott megfigyelési idő lejárta után beérkező csapatok ki lesznek zárva a versenyből.     
        

 
 
 
 
 


