
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
12ου ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΩΝ 

31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2017 
 

1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί μέσα στα διοικητικά όρια του νομού Αττικής. Θα 
ξεκινήσει στις 19.00 της 31ης Μαρτίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 19.00 το 
απόγευμα της επόμενης μέρας.  

2. Δεν ορίστηκε σημείο αφετηρίας. Τερματισμός του αγώνα ορίσθηκε η είσοδος Γ’ 
του Πάρκου Τρίτση (οδός Μουστακλή), κοντά στο γραφείο της Ορνιθολογικής. 
Κριτές ανέλαβαν ο Σπύρος Ψύχας και o Μιχάλης Βαφειάδης.  

3. Οι ομάδες αποτελούνται από 3 έως 4 άτομα, εκ των οποίων ένα είναι ομαδάρχης. 
Αυτός έχει και την αποκλειστική ευθύνη στελέχωσης της ομάδας του. 

4. Επιτρέπεται η αποχώρηση μελών κάποιας ομάδας πριν από τη λήξη του αγώνα, 
με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τον αγώνα ο ομαδάρχης και άλλο 1 μέλος.     

5. Σε περίπτωση που κάποιος μέλος ομάδας αδυνατεί να συμμετάσχει, ο ομαδάρχης 
οφείλει να ενημερώσει τον κριτή την προηγούμενη ημέρα του αγώνα (Πέμπτη 30 
Μαρτίου). Τότε, αν υπάρχει δυνατότητα, ο ομαδάρχης ή ο κριτής μπορούν να 
ορίσουν αναπληρωματικό μέλος.  

6. Ομάδες που θα προσέλθουν στον τερματισμό μετά τη λήξη του αγώνα θα 
ακυρώνονται. 

7. Βασική προϋπόθεση του αγώνα είναι η αποφυγή ενόχλησης για τα πουλιά.  

8. Τα μέλη της κάθε ομάδας πρέπει να φροντίσουν μόνα τους για την προμήθεια 
κιαλιών, τηλεσκοπίων, οδηγών αναγνώρισης, χαρτών κ.λπ. 

9. Οι ομαδάρχες εγγυούνται για τη σωστή τήρηση των κανονισμών και για την 
σωστή αναγνώριση του κάθε είδους. Για να γίνει κάποια καταγραφή απαιτείται το 
πουλί (ή τα πουλιά) να παρατηρήθηκε και να αναγνωρίσθηκε από τον ομαδάρχη και 
άλλο ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας.   

10. Στη λήξη του αγώνα κάθε ομάδα οφείλει να παραδώσει στον κριτή τον κατάλογο 
με τα είδη πουλιών που παρατήρησε, τους συνολικούς αριθμούς τους και τον 
βιότοπο όπου πρωτοπαρατήρησε το κάθε είδος. Επίσης, πρέπει να δηλώσει και τις 



περιοχές που επισκέφτηκε με απλή χρονολογική σειρά (π.χ. Ζάππειο, Λιμάνι 
Πειραιά, Αλυκές Αναβύσσου κλπ). Οι σχετικές φόρμες θα έχουν παραδοθούν από 
τον κριτή στους ομαδάρχες πριν από την έναρξη του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη 
απόδειξη (π.χ. φωτογραφίες) ή διαθέσιμο στοιχείο θα είναι προαιρετικά.  

11. Απαγορεύεται η τεχνητή προσέλκυση πουλιών (φωνές, καλέσματα, ομοιώματα, 
παροχή τροφής).  

12. Στον αγώνα προσμετρούνται  όσα είδη πουλιών παρατηρήθηκαν ελεύθερα σε 
άγρια κατάσταση και αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους. Δεν περιλαμβάνονται 
οικόσιτα είδη, είδη που εθεάθησαν σε αιχμαλωσία, σε απελευθερώσεις ή σε δίχτυα 
δακτυλίωσης, όπως επίσης και νεκρά δείγματα. Για τα εξωτικά είδη, δραπέτες ή 
φυγάδες, θα υπάρχει αποκλεισμός λόγω της πιθανής σύγχυσης στην αναγνώριση, 
εκτός από τον Πράσινο Παπαγάλο (Psittacula krameri). 

13. Δεν θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού ή ξεκούρασης. Τυχόν προβλήματα στη 
διάρκεια του αγώνα (π.χ. μηχανικές βλάβες) θα επιλύνονται από τους ομαδάρχες, 
χωρίς την βοήθεια του κριτή. Επίσης σε τυχόν κακοκαιρία, την ευθύνη διακοπής ή 
μη διακοπής του αγώνα αναλαμβάνει ο κριτής.     

14. Νικήτρια θα ανακηρυχθεί η ομάδα που θα καταφέρει να δει τον μεγαλύτερο 
αριθμό ειδών πουλιών, ενώ οι διοργανωτές θα αποφασίσουν ποιο από τα είδη που 
καταγράφηκαν ήταν το πιο σπάνιο. Θα δοθούν αναμνηστικά στους νικητές και σε 
όλους τους αγωνιζόμενους.  

 

 
Οι Διοργανωτές 
 
Νίκος Προμπονάς & Λάμπρος Κατερινόπουλος 
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