Wedstrijdreglement Competitie 10 jaar Waarnemingen.be

-De competitie loopt van 1 januari 2018 tot 31 oktober 2018 (= competitieperiode).
-Om deel te nemen is aanmelding vereist. Aanmelding dient te gebeuren vóór 15 maart 2018.
-Waarnemers kunnen zich aanmelden via de knop ‘Ik doe mee’ op het wedstrijdformulier
(beschikbaar vanaf 1 januari 2018).
-Enkel persoonlijke accounts worden aanvaard voor deelname (dus geen accounts van werkgroepen
of verenigingen).
-Gebieden kunnen aangemeld worden door de gebiedsverantwoordelijke via dit
inschrijvingsformulier, met vermelding van de lokale organiserende organisatie
https://docs.google.com/forms/d/174eWspjk4xN9qjzt5y4qZcmKgVVZqoJSd0QhvRRHBM/viewform?edit_requested=true
-Indien meerdere lokale organiserende organisaties zich aanbieden, dient in overleg 1
aanspreekpunt te worden aangeduid.
-Gemeenten dienen zich niet aan te melden. Voor gemeenten is er een aparte wedstrijdpagina waar
alle gemeenten zichtbaar zijn.
-Enkel waarnemingen en foto’s uit de competitieperiode en ingevoerd vóór 1 november 2018 tellen
mee.
-Enkel waarnemingen van echte soorten in het wild in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tellen mee.
-Enkel waarnemingen en foto’s die voldoen aan de voorwaarden en gedragsregels van
Waarnemingen.be tellen mee.
-Waarnemingen waarbij het vakje 'onzeker’ of ‘ESC’ aangevinkt staat en waarnemingen met aantal 0
tellen niet mee.
-Afgekeurde waarnemingen tellen niet mee (status op datum van 15 november 2018).
-Het invoeren van valse of gemanipuleerde waarnemingen, gemanipuleerde lijsten of
gemanipuleerde foto’s leidt tot uitsluiting van de competitie. De jury beslist hierover. Vermoedens
van misbruik mogen worden gemeld aan de jury via info@waarnemingen.be.
-Een jury, samengesteld door Natuurpunt Studie, beoordeelt de geldigheid van de waarnemingen en
stelt de eindscore op. De jury motiveert haar beslissingen en beantwoordt vragen maar behoudt het
laatste woord.
-De cijfers op de wedstrijdpagina zijn indicatief. De definitieve score wordt berekend op basis van de
databank en na beoordeling van de waarnemingen door de jury. De officiële uitslag wordt bekend
gemaakt op het symposium ‘10 jaar Waarnemingen.be’ op 17 november 2018.
-Personeelsleden van Natuurpunt en haar deelvzw’s mogen deelnemen aan de competitie maar zijn
uitgesloten van de prijzenpot.
-Definities

●
●
●

Gebied: Natuurgebied zoals afgebakend op Waarnemingen.be.
Gemeente: Hoofdgemeentegrens zoals afgebakend op Waarnemingen.be.
Nieuwe soort voor een gemeente: Eerst ingevoerde waarneming van een soort die tussen
01/01/1980 en 31/12/2017 nooit werd gemeld op Waarnemingen.be voor deze gemeente.
● Nieuwe soort voor een gebied: Eerst ingevoerde waarneming van een soort die tussen
01/01/1980 en 31/12/2017 nooit werd gemeld op Waarnemingen.be voor dit gebied.
● Volledige streeplijst: lijst van alle waargenomen soorten van 1 soortgroep ingevoerd via de
website of via de routefunctie in Obsmapp gedurende minstens 5 minuten en met minimaal
1 soort er in.
● Als gemanipuleerd wordt beschouwd elke waarneming, foto of lijst waarvan de jury
gegronde aanwijzingen heeft dat deze niet de werkelijk in de natuur waargenomen soorten
of toestand weergeeft of dat er gefraudeerd werd met het bewijsmateriaal.
-Er worden prijzen uitgereikt in de categorieën ‘Gebied’ en ‘Waarnemer’. Volgende vaste prijzen zijn
voorzien:
Categorieën voor waarnemers
- grootste aantal soorten in de competitieperiode
- grootste aantal ‘nieuwe soorten voor een gemeente’ (zie definitie hierboven) in de
competitieperiode. Per waarnemer worden de scores uit de verschillende gemeentes opgeteld
- meeste ingevoerde ‘volledige streeplijsten’ (zie definitie hierboven) in de competitieperiode
- hoogste aandeel volledig gedocumenteerde waarnemingen (kleed, gedrag, methode, telmethode
ingevuld )
- hoogste aantal waarnemingen met bewijsmateriaal (foto, geluidsopname) in de competitieperiode

Categorieën voor gebieden
- grootste aantal soorten in 2018
- grootste aantal nieuwe soorten in 2018
De prijs voor een gebied wordt niet uitgereikt aan personen maar aan de lokale organiserende
organisatie (beheerteam, studiewerkgroep, afdeling).

Er zijn ook niet-aangekondigde prijzen voorzien, onder andere voor waarnemers met de meest
volledig gedocumenteerde waarnemingen en voor gebieden met de hoogste onderzoeksgraad.

