KyLY:n pinnarallien säännöt
1. Tarkoitus ja henki
Joukkueiden tavoite on havaita mahdollisimman monta lintulajia rallin aikana. Eniten lintulajeja
havainnut joukkue on rallin voittaja. Tasapelin sattuessa sijoitus jaetaan. Mikäli järjestys on
selvitettävä esim. palkitsemisten takia, ratkaisee ässien määrä. Mikäli ässätkin ovat tasan, jää tulos
tasapeliin. Rallin aikana lintujen, muiden eläinten paikallisten asukkaiden häiritsemistä tulee
välttää.
2. Kilpailuaika
Rallin kesto määritellään jokaisen rallin kutsussa erikseen.
3. Osanottajat
Rallijoukkueessa tulee olla vähintään kaksi osanottajaa. Ralli on kaikille avoin, joten
osallistumiseen ei vaadita KyLY:n jäsenyyttä. Joukkueen ja sen jäsenten nimet ilmoitetaan kutsussa
mainitulle yhteyshenkilölle.
4. Alue ja liikkuminen
Rallialue tulee ilmi rallikutsussa. Rajavyöhykkeellä liikkuminen on kiellettyä. Lisäksi kiellettyjä
alueita ovat paikat, joissa liikkumista on rajoitettu, ellei poikkeuslupa mahdollista kaikkien
joukkueiden pääsyn alueelle (mm. satamat ja tehdasalueet). Maastossa liikkuminen tapahtuu
jokamiehenoikeutta noudattaen.
5. Lintulajien määrittäminen
Joukkueen jäsenistä vähintään 2/3:n on havaittava ja määritettävä sama lintuyksilö, jotta havainto
on hyväksyttävä. Linnun määritys on tehtävä rallin aikana ja rallialueelta. Jos lintua ei pystytä
määrittämään tarkasti, niin lintulaji (sp) hyväksytään havainnoksi (esim. käpylintulaji, pöllölaji
jne.). Vangituista tai kesytetyistä linnuista tehtyjä havaintoja ei hyväksytä.
6. Havaintovälineet ja erityisrajoitukset
Joukkueen ulkopuolisten ihmisten aktiivinen käyttö lintuja koskevaan tiedonhankintaan on rallin
aikana kielletty. Puhelimen käyttö joukkueen sisäiseen viestintään on sallittu. Sallittuja ovat kiikarit
ja kaukoputket sekä valaisimet. Kiellettyjä ovat pillit, nauhurit ja muut lintujen houkuttelemiseen
soveltuvat elektroniset ja mekaaniset välineet sekä räjähteet, narut ym. säikyttimet. Lintujen
pyydystäminen ja etsiminen koiran avulla on myös kielletty. Matkinta on kuitenkin sallittua.
Pesivän linnun voi bongata pesältä, mikäli havainnointi ei karkota emolintua pesästä.

7. Kulkuvälineet
Kukin joukkue saa valita parhaaksi katsomansa kulkutavan. Useampia kulkuvälineitä saa käyttää
rallin aikana. Joukkueen ulkopuolisen autonkuljettajan käyttö on kielletty. Useamman
moottoriajoneuvon käyttö samanaikaisesti on kielletty.

8. Havaintojen ilmoittaminen rallin aikana
Osallistujille toimitetaan etukäteen lajilista rallitoimikunnan toimesta ellei sitä ole saatavilla KyLY:n
internet-sivuilla. Jos joukkue tekee havainnon linnusta, joka puuttuu listalta, on havainto
ilmoitettava rallitoimikunnan vastuuhenkilölle välittömästi. Toimikunta vastaa tiedon
välittämisestä muille joukkueille. Ilmoitusvelvollisuus ei koske ”edelleen paikalla”- tyyppisiä
havaintoja, mikäli havainto on ollut etukäteen nähtävissä Tiira-havaintotietokannassa tai muuten
yleisesti tiedossa.
9. Purkutilaisuus
Purkutilaisuuden paikka ja aika on erikseen määritelty kunkin rallin kutsussa.
10. Rallitulos
Purkutilaisuudessa hyväksytty joukkueen tulos on lopullinen, eikä sitä voi muuttaa esimerkiksi RKja ARK- käsittelyn jälkeen.
11. Rajoitukset
Mahdollisista rajoituksista tiedotetaan rallikutsun yhteydessä.
12. Tuomaristo
Tuomaristona toimii rallitoimikunta (vähintään kaksi henkilöä). Mahdolliset epäselvyydet ja
rikkomukset käsitellään purkutilaisuudessa, joiden perusteella tuomaristo tekee päätökset.
Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. Mikäli epäselvyys tai rikkomus koskee järjestänyttä
joukkuetta, paikalla olevat KyLY:n hallituksen jäsenet tekevät ratkaisun.
13. Tuloksen julkistaminen ja palkitsemiset
Tulos julkaistaan KyLY:n kotisivuilla sekä Lintukymi-lehdessä. Rallitoimikunta voi halutessaan
palkita joukkueita.

