
Markaryds Fågelklubb - Tävlingsregler för Vinterfågelrally  

1. Varje lag, bestående av 2-4 personer skall anmäla sig och ha en för tävlingen 
avsedd blankett som finns att hämta på vår hemsida eller vid våra innemöten. Max 
två personer får anmäla sig till samma lag och övriga deltagare kommer att lottas 
in i ett lag. Lagmedlemmarna avgör själva när de väljer att starta. 

!
2. Tävlingen är begränsad till Markaryds kommun och pågår mellan kl. 08:00 och 

14:00.  
Om du befinner dig i Markaryds kommun får du även räkna de arter du ser utanför 
kommunen. !

3. Fler än hälften av lagets medlemmar skall observera en fågel för att arten skall få 
räknas i tävlingen. Detta innebär att i ett lag med två medlemmar skall båda se 
eller höra arten. Samma individ måste observeras vid ett och samma tillfälle av 
tillräckligt många lagmedlemmar. 
I ett lag om tre-fyra personer kan två av deltagarna starta tävlingen men 
fortfarande gäller regeln att fler än hälften av lagets medlemmar skall se eller 
höra fågeln.  
  

4. Målgång senast kl. 14:00. Sen ankomst straffas - en art i avdrag per påbörjad fem - 
minutersperiod.  !

5. Det är förbjudet att ha telefonkontakt mellan lagen eller med andra personer 
under tävlingen för att få tips om arter. All form av samarbete utanför laget räknas 
som fusk. Det är inte tillåtet att ha med sig fågelskådare under tävlingen som inte 
ingår i laget. 
  

6. Det är inte tillåtet att locka på fåglar med hjälp av bandspelare, mobiltelefon, 
mp3-spelare eller annan teknisk utrustning som t.ex. järppipa. Det är dock tillåtet 
att på egen hand härma t.ex. sparvuggla efter bästa förmåga. !

7. Hemlighetsmakeri kring rariteter och sällsynta arter är inte tillåtet, varken före 
tävlingen eller under pågående tävling. Hittar man t.ex. hökuggla, snösparv, 
tallbit, eller liknande ovanligare arter så måste man meddela tävlingsledningen 
eller skicka ut SMS till respektive lag. Undviker man detta får man ej tillgodoräkna 
sig arten i tävlingen! Vinterfynd av t.ex. sädesärla, kricka eller liknande arter är 
fullt tillåtet att hemlighålla. 
  

8. Eventuella insläpp på ej offentliga områden och öppning av grindar eller bommar 
skall vara gemensamma för alla deltagare i tävlingen. !

9. Arterna måste tillhöra kategori A, B eller C och vara spontana. Etiska regler enligt 
SOF och Club 300 gäller.  !



_______________________________________________________________________
____ 

!
•Resultat, deltagande lag och artlista kommer att presenteras i Cinclus och på vår 
hemsida. 

!
•Se senaste Cinclus för senaste anmälningsdag, tävlingsdag och plats för målgång. 

!
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