
Stimaţi ornitologi şi iubitori ai naturii,

Dorim să aducem la cunoştinţa voastră faptul, că Asociaţia „Grupul Milvus” va organiza 
în data de 10 Octombrie 2009 „Maratonul Ornitologic”.
Evenimentul va fi o premieră în România.  Astfel de activităţi se bucură de un succes 
mare în alte ţări europene, fiind organizate cu regularitate anuală.
Locul de desfăşurare al “I. Maraton Ornitologic din România” va fi situl Natura 2000 
“Eleşteele Iernut-Cipău” din judeţul Mureş, zonă care are şi statut de IBA.
Concursul se va derula pe raza a două complexe piscicole respectiv pe râul Mureş. 
La maraton se poate înscrie echipe formate din 2-3 persoane şi fiecare echipă va 
concura sub un nume de echipă.
Intervalul de timp alocat maratonului va fii stabilită cu exactitate la faţa locului, la 
începutul concursului, în funcţile şi de condiţiile meteorologice. Evenimentul nu se 
amână nici în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (ex. precipitaţie)! Pentru 
acesta vă rugăm să ţineţi cont şi de echipamentul pe care veţi avea asupra voastră, 
fiind indicat să aveţi la dispoziţie îmbrăcăminte adecvate pentru astfel de perioadă şi 
habitat (bocanci, halat de ploaie, căciulă etc.)
Fiecare echipă trebuie să aibă asupra lui determinator, caiet de notiţe şi stilou, 
aparatură optică (binoclu, lunetă, aparat de fotografiat), acestea nefiind pusă la 
dispoziţia participanţilor de către organizatori! (Puteţi concura şi fără lunetă, dar cu 
şanse de reuşită mai mici...)
Organizatorii vă vor pune la dispoziţie hărţi detaliate cu zonele care vor urma a fi 
investigate şi traseele marcate pe care va trebui să le parcurgeţi. 
De asemenea, înaintea începerii concursului veţi fi informat şi despre regulament, de 
care va trebui să ţineţi cont. 
Principiul jocului constă în a observa un număr cât mai mult de specii, identificate 
corect, cu certitudine şi la nivel de specie. Echipa care va observa cele mai multe specii 
va fi cel câştigător. Primele trei echipe vor fi premiate de către Asociaţia “Grupul 
Milvus”.

Mâncarea şi apa pe perioada întregii zile vor fi suportate de către organizatori. În funcţie 
de numărul participanţilor, este posibil ca o parte din cheltuielile de transport să fie de 
asemenea decontate. 

Înregistrarea participanţilor/echipelor se va face dimineaţa, înainte de start la faţa 
locului. Totuşi, pentru a favoriza o mai bună organizare din timp al evenimentului, vă 
rugăm să ne anunţaţi din timp despre dorinţa voastră de participare şi să vă înregistraţi 
participarea până la data de 7 Octombrie 2009.

Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe Daróczi J. Szilárd, 
organizatorul maratonului la adresa de e-mail: szilard.daroczi@milvus.ro sau la numărul 
de telefon: 0720-537066. 

Vă aşteptăm cu drag!

Grupul Milvus


