
1. Objectivo

Uma “Bird Race” é uma competição social entre pequenas equipas e que tem como objectivo fotografar o

maior número de espécies de aves silvestres numa determinada área e num determinado período de tempo.

2. Participantes

Pessoas com interesse pela observação de aves, independentemente do seu nível de conhecimento

3. Data

Dia 12 de Outubro (Sábado)

4. Duração

Das 06h00 às 15h00

(os participante são livres de escolher o tempo que querem dedicar a esta prova, não podendo ultrapassar o

período definido, e sabendo que têm que entregar os resultados até às 15h00).

5. Local

Concelho de Vila do Bispo

6. Inicío/Fim

Os participantes não têm que se deslocar ao secretariado para iniciar a prova. Mas quando terminarem a

prova devem entregar a ficha de registo no secretariado do evento (Forte do Beliche, Sagres), não

podendo fazê-lo após as 15h00 do dia 12 de Outubro.

7. Ficha de registo

As aves registadas deverão ser anotadas na ficha elaborada para o efeito, disponibilizada no site do evento.

Imprime-a e leve-a para a actividade.

8.  Inscrição

- A atividade não requer inscrição

9.  Equipas

- As equipas podem ser constituídas por 1, 2, 3 ou 4 membros.
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REGRAS:

Deslocação das equipas:

a) cada equipa pode usar qualquer tipo de meio de transporte, mas apenas 1 veículo motorizado;

b) os elementos da equipa devem andar juntos durante toda a prova.

Comunicação:

Os elementos de cada equipa devem manter-se próximos uns dos outros, a distâncias que permitam o

contacto vocal entre eles (sem recorrer ao uso de amplificadores de som).

Registo de aves:

a) Em grupos com mais de 2 elementos as aves devem ser observadas por mais de metade dos mesmos. No

caso de ocorrer a observação de uma espécie por apenas uma pessoa da equipa, esse registo não será

considerado válido;

b) aves observadas fora da área geográfica, ou do período de tempo definidos, não serão contabilizadas

c) cada espécie detectada deverá ser registada na ficha de registo (ver inscrição);

d) dever-se-ão registar todas as espécies de aves detectadas visual ou auditivamente;

e) as aves registadas devem estar vivas, em liberdade e em estado selvagem. Aves doentes ou feridas

podem ser registadas, o mesmo não acontecendo com ovos, ninhos ou quaisquer outros indícios (penas,

pegadas, plumadas, dejectos, etc.);

f) não podem ser usados quaisquer tipos de gravações para atrair as aves ou instigá-las a vocalizar. As

gravações de cantos podem ser usadas para ajudar na identificação das aves, mas apenas no interior do

veículo, quando as equipas se deslocarem entre destinos. São permitidas imitações ou outros sons

produzidos naturalmente pelo observador, sem o recurso a aparelhos electrónicos ou manuais.

Conduta:

a) a predação de ninhos pode aumentar significativamente como consequência do número de pessoas que 

os visita. Assim, devem evitar aproximar-se de ninhos, bem como informar outras pessoas sobre a sua 

localização;

b) as equipas não devem dificultar a detecção e a identificação das aves pelas restantes equipas (ex: 

espantar as aves);

c) as equipas devem cumprir a legislação em vigor durante a competição (limites de velocidade, respeito pela 

propriedade privada, etc.)

d) as equipas devem actuar em conformidade com a ética inerente à observação de aves;

e) as equipas deverão evitar parar as viaturas em locais desapropriados, tomando  todas as precauções para 

evitar acidentes envolvendo a sua ou outras viaturas;

f) os elementos das equipas devem estar familiarizados com as regras da competição e aceitarem-nas;
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Pontuação:

Ganhará a equipa que tiver registado o maior número de espécies de aves. Cada espécie vale 1 ponto.

Nota: no caso de aves raras, recomenda-se que se tire fotografias das mesmas e se anexem ao registo das

observações;

Em caso de empate:

- será atribuído um bónus de 3 pontos para cada espécie identificada por apenas uma das equipas;

- se o empate persistir, a equipa vencedora será aquela que tiver detectado o maior número de espécies de

não passeriformes.

Resultados

Os resultados da Bird Race serão anunciados no dia 12 de Outubro de 2019, no site do evento e no jantar

de convívio do evento.

Outros

Os resultados enviados por cada equipa poderão ser posteriormente usados e divulgados pela organização

do evento.

Prémio

Voucher de oferta de uma Sony RX10M4.

PATROCÍNIO:

Este evento é patrocionado pela
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