Bases del Concurs Lynx ID Challenge
Aquest concurs té com a objectiu posar a prova les capacitats de ID dels participants,
atorgant tres categories de premis als qui aconsegueixin identificar un major nombre
d'espècies visualment i auditivament.
1. El concurs tindrà lloc el dissabte 26 de setembre a les 20 hores a la sala de
Conferències 2 del Delta Birding Festival (DBF). Per qüestions d'aforament o de
logística la sala pot canviar i, si és així, s'anunciarà degudament en el DBF.
2. Els participants hauran de registrar-se a l’estand de l'ICO durant el festival fins a
15 minuts abans de l'inici del concurs.
3. Les places són limitades i, en cas d'assolir el màxim aforament, s'acceptaran els
participants per ordre estricte d'inscripció.
4. El concurs consistirà en identificar correctament tantes espècies com sigui
possible en una visualització de fotografies i vídeos mentre que simultàniament
s'escoltarà un àudio amb sons d'ocells.
5. Les característiques de les imatges i sons seran aquestes:
a. 30 fotografies i vídeos d'ocells mesos seqüencialment en pantalla
b. Durada d'uns 20 segons cada imatge
c. Les espècies poden repetir-se
d. Es mostraran espècies del Paleàrtic Occidental (Western Paleartic)
e. S'escoltaran simultàniament amb les imatges 15 sons d'espècies del
Paleàrtic Occidental que també s'hauran d'identificar
6. El criteri taxonòmic i de nomenclatura per la identificació de les espècies és el de
AERC TAC Checklist of bird taxa occurring in Western Paleartic region
(http://www.aerc.eu/tac.html)
7. Es permet utilitzar guies d'identificació d'ocells durant el concurs.
8. Els concursants hauran d'escriure els noms dels ocells visualitzats en les imatges
en un formulari que se'ls entregarà a l'inici en la seqüència correcta (cada imatge
en pantalla apareixerà numerada).
9. En pantalla apareixerà un número al costat d'un símbol musical que indicarà quin
so s'està escoltant en aquell moment i en el formulari s'haurà d'escriure el nom
de l'espècie corresponent a aquell número.
10. El jurat el compondran persones seleccionades per l'ICO que, en finalitzar el
concurs, recolliran els formularis entregats i els avaluaran seguint els criteris
següents:
a. cada espècie correctament identificada sumarà 2 punts, sigui visualment
o auditivament.
b. cada espècie errònia descomptarà 1 punt
c. les espècies no identificades, en les que s'ha deixat en blanc la seva
casella en la identificació visual o no apareixen en la llista d'identificació
auditiva, no són comptabilitzades (o sumen zero)

d. S'accepten els noms de les espècies en català, espanyol, anglès i nom
científic.
i. el nom escrit s'haurà de poder llegir amb claredat
ii. és preferible el nom oficial actual però s'acceptaran noms
anteriors sempre i quan l'espècie pugui ser inequívocament
identificada
iii. per exemple, s'accepta "águila perdicera" encara que el nom
oficial sigui "águila-azor perdicera", "Parus caeruleus" encara que
la classificació vigent és "Cyanistes caeruleus"
iv. no s'accepten noms locals o regionals diferents del nom oficial;
per exemple, no s'accepta "rupit" o "barbarroja" pel "pit-roig"
11. Es consideraran guanyadors en la primera, segona i tercera posició els
concursants que hagin sumat més punts en aquest ordre.
12. En cas d'empat en alguna de les posicions, es decidirà per sorteig qui assoleix
aquella posició però el(s) concursant(s) no seleccionats ocuparan les places
immediatament inferiors, desplaçant els concursants que ocupessin aquelles
posicions.
13. No podran concursar els membres del jurat, organitzadors del concurs i personal
de l'organització del DBF (voluntaris no inclosos).
14. Els premis, patrocinats per Lynx Eds., consisteixen en el següent:
a. 1er Premi: HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the
Birds of the World. Vol. 1: Non-passerines + val pel Vol. 2: Passerines
(valorats en 370€)
b. 2n Premi: HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds
of the World. Vol. 1: Non-passerines (valorat en 180€)
c. 3er Premi: Extremely rare birds in the Western Paleartic + Peregrine
Falcons of the World (valorats en 52€)
15. La decisió del jurat és inapel·lable.

