CONCURS DE PREDICCIÓ AVAPRED 2018
MOTIVACIÓ
Durant l’any passat l’Associació Valenciana de Meteorologia va celebrar la cinquena edició de
l’únic concurs de predicció meteorològica del nostre territori, l’AVAPRED. El
desenvolupament del concurs va ser un èxit i en 2018 tindrà lloc la sisena edició del concurs,
però amb algunes modificacions de les bases, incloent algunes novetats.
La raó fonamental del concurs AVAPRED és impulsar el coneixement de la meteorologia i la
climatologia del nostre territori, amb la varietat que la caracteritza a causa de diversos
factors geogràfics (orografia, distància al mar, altitud...). Amb una vessant clarament lúdica i
a mode de concurs, AVAPRED pretén formar als aficionats valencians en les peculiaritats del
clima del nostre territori, a la vegada que els permet guanyar premis.
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BASES DE L’AVAPRED
1. DURACIÓ. NOMBRE D’ETAPES
El concurs tindrà una duració anual i 10 etapes, dividides en dues fases: una la primera de
meitat de 2018 (entre maig i juny) amb 5 etapes i l’altra la segona meitat de l’any (entre
setembre-novembre) amb 5 etapes. A més a més, abans de l’inici de cadascuna de les fases
es farà una etapa de prova (no obligatòria, la seua puntuació no comptarà) simplement per a
familiaritzar-se amb el funcionament del concurs i amb les estacions meteorològiques que
participen al mateix. Entre les dues parts del concurs hi haurà 2 mesos de descans que es
correspondran als mesos de juliol i agost.
Cadascuna de les fases de concurs compta amb 7 premis per als 7 concursants que tinguen
més puntuació (el Sistema de Puntuació s’explica detalladament al Punt 5 de les Bases), amb
un premi final per al guanyador global de l’AVAPRED 2018 i altres premis per sorteig, també
per als participants no premiats.

1.1. CALENDARI D’ETAPES
A continuació, detallem el calendari d’etapes de les dues fases del concurs. Generalment es
fa una etapa cada 2 setmanes, en caps de setmana no consecutius. Enguany el nombre
d’etapes ordinàries baixa fins a un total de 10 per a disminuir la càrrega de temps total
destinat al concurs i facilitar la participació. Des de l’inici del concurs totes les etapes queden
fixades i prèviament establertes, partint de la data d’inici oficial (5-6 de maig). A més,
ambdues parts del concurs tindran el mateix nombre d’etapes (5). A continuació, el
calendari:
ETAPA

FASE 1

FASE 2

PROVA

28-29 d’abril de 2018

15-16 de setembre de 2018

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

5-6 de maig de 2018

22-23 de setembre de 2018

19-20 de maig de 2018

6-7 d’octubre de 2018

2-3 de juny de 2018

20-21 d’octubre de 2018

16-17 de juny de 2018

3-4 de novembre de 2018

30 de juny - 1 de juliol de 2018
17-18 de novembre de 2018
A partir de l’Etapa 1, les etapes aniran desenvolupant-se consecutivament cada 14 dies

NOVETAT 2018: Semifinal entre els 7 primers classificats d’ambdues fases: es disputarà el pas
a la final per a aconseguir el títol de guanyador del concurs AVAPRED 2018. Els 3 primers
classificats de la semifinal passaran a la Gran Final de l’AVAPRED 2018, on es decidirà el
guanyador del concurs.
ETAPA

DATA

ESTACIONS PARTICIPANTS

SEMIFINAL
ELIMINATÒRIA

1-2 de desembre de 2018

Les 6 estacions que menys puntuació
hagen tingut en el conjunt de les 5 etapes
de la 1ª fase i les 5 etapes de la 2ª fase

GRAN FINAL

15-16 de desembre de 2018
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Les 12 estacions participants en 2018

2. VARIABLES A PREDIR I ESTACIONS METEOROLÒGIQUES
2.1. VARIABLES A PREDIR
Els fenòmens que s’hauran de predir al concurs són:
FENOMEN

UNITAT DE MESURA

PERÍODE DE PREDICCIÓ

Temperatura mínima

ºC

Tot el cap de setmana

Temperatura màxima

ºC

Tot el cap de setmana

Precipitació

mm (l/m2)

Tot el cap de setmana

Ratxa màxima de vent

km/h

Tot el cap de setmana

IMPORTANT: els fenòmens s’hauran de preveure per a tot el cap de setmana, és a dir, des de
les 0h del dissabte fins a les 23:59h del diumenge. Per exemple, si a una estació la màxima el
dissabte és de 15ºC i el diumenge és de 18ºC, el valor màxim del cap de setmana haurà sigut
de 18ºC. Per a la precipitació se sumarà el valor del dissabte i del diumenge: per exemple,
5mm el dissabte més 10mm el diumenge sumen 15mm en total.

2.2. LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES
Les estacions que participen i sobre les quals s’hauran de fer les prediccions són 12 estacions
pròpies d’AVAMET, 6 per cada fase de concurs. Per a la segona fase canviarem d’estacions
pròpies per a afavorir un millor coneixement del clima i donar-li més emoció al concurs.
En 2018 hem volgut decidir les estacions de forma que queden de la manera més repartida
possible territorialment (2 estacions per província en cada fase) i hem tractat de buscar la
màxima varietat d’estacions en cada fase (zones plujoses amb gregal, llevant o xaloc), zones
amb inversió tèrmica o sense, zones amb grans o baixes amplituds tèrmiques, zones més
ventoses, etc., a més d'una illa en cada fase. També hem volgut incloure moltes de les noves
estacions i donar-los opcions a aquelles estacions pròpies que encara no havien participat al
concurs, deixant fora enguany a algunes estacions que havien participat els últims anys.
Les estacions han sigut parcialment escollides pels encarregats del concurs AVAPRED buscant
la major diversitat de fenòmens a predir en cada fase, però donant l’última paraula als
participants per a que pogueren escollir entre unes o altres estacions mitjançant votacions al
fil del fòrum d’AVAMET que es va habilitar: https://www.AVAMET.org/forum/index.php?topic=3036.0

FASE 1 DE L’AVAPRED
MUNICIPI

UBICACIÓ

COMARCA

1

La Pobla de Benifassà

Coratxà

El Baix Maestrat, CS

2

Castelló de la Plana

Illes Columbretes

La Plana Alta, CS

3

València

L’Albufera/Tancat de la Pipa

L’Horta, VL

4

Requena

Casas del Río

La Plana de Utiel-Requena, VL

5

La Vall de Laguar

Benimaurell

La Marina Alta, AL

6

El Pinós

El Rodriguillo

El Vinalopó Mitjà, AL
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FASE 2 DE L’AVAPRED
MUNICIPI

UBICACIÓ

COMARCA

1

Vistabella del Maestrat

Sant Joan de Penyagolosa

L’Alcalatén, CS

2

Aín

Hotel Benialí

La Plana Baixa, CS

3

Camporrobles*

La Plana de Utiel-Requena, VL

4

Pinet

La Vall d’Albaida, VL

5

Castell de Castells

Font de la Bota

La Marina Alta, AL

6

Alacant

L’Illa de Tabarca

L’Alacantí, AL

NOTA 1 : En cas que alguna de les estacions escollides no puga participar a alguna de les
fases pel motiu que siga, es canviarà l’estació per una altra i s’avisarà prèviament a tots els
participants del canvi d’estació.
*NOTA 2: Si s’arriba a la Fase 2 i l’estació pròpia de Camporrobles encara no es troba
instal·lada, serà substituïda per la d’Ayora - San Benito.
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3. INSCRIPCIÓ DELS CONCURSANTS

1

PREGUNTES FREQÜENTS

REPOSTA

Qui pot participar en l’AVAPRED?

Qualsevol persona, siga o no sòcia d’AVAMET

2

Com puc participar?

3

Què ocorre després d’enviar el
correu dient que vull participar en
l’AVAPRED?

Envia un correu electrònic al compte corporatiu
d’AVAMET (info@AVAMET.org), indicant el teu
nom i cognoms
Se’t facilitarà un nom d’usuari i una contrasenya
per a l’accés a la interfície a partir de la qual es
participa, a l’apartat AVAPRED de la web
d’AVAMET:
http://www.AVAMET.org/AVAPRED_in.php

TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER A PARTICIPAR EN L’AVAPRED
DATA D’INICI

ÚLTIM DIA

AVAPRED 2018 / FASE 1

Abril de 2018

3 de maig de 2018

FASE 2*

Agost de 2018

14 de setembre de 2018

*NOTA: per a la Fase 2 del concurs només s’hauran d’inscriure aquelles persones que
vulguen començar a participar en l’AVAPRED a partir de la segona fase, però no aquelles ja
inscrites en la primera fase.

GRUP DE WHATSAPP
Si volgueres participar també al
grup de missatgeria instantània
(WhatsApp) que hem creat per a
fer seguiment meteorològic
durant les etapes d’AVAPRED,
indica’ns també el teu telèfon
mòbil. És molt divertit fer
seguiment de l’AVAPRED amb
altres persones aficionades a la
meteorologia!

El seguiment de les dades en temps real de les estacions es pot fer des de la xarxa MXO
d’AVAMET: http://avamet.es/mxarxa_mxo.php. A partir de la MXO es poden consultar les
dades detallades de les estacions (gràfiques, històrics...) que poden ajudar als participants a
fer les seues prediccions.
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4. TASQUES DELS CONCURSANTS
TASCA PRINCIPAL
Pronosticar els valors per al cap de
setmana de cadascuna de les 6
estacions pròpies d’AVAMET que
participen al concurs en la fase:

COM REALITZAR-LA
EMPLENAR LA PLANTILLA que es posarà a la
disposició de cadascun dels participants en
cada etapa al apartat web de l’AVAPRED.

PRECISIÓ: en temperatura, precipitació i vent
es requereix precisió d’un decimal.
a. Temperatura mínima
Per exemple:
b. Temperatura màxima
- Temperatura mínima: 0,6
c. Precipitació total
- Temperatura màxima: 17,8
d. Ratxa màxima de vent
- Precipitació: 22,4
- Ratxa màxima de vent: 55,5
IMPORTANT: A la web només es poden
introduir valors, no les seues unitats (ºC, mm
o km/h).
Este és un exemple de com és la plantilla que s’ha d’omplir a la web per a participar. El
decimal es pot posar tant en punt (per exemple 5.8) com en coma (per exemple 5,8):

HORA PER A ENVIAR LA PREDICCIÓ
Els valors s’hauran d’enviar a través de la plataforma web abans de les 00h (hora local) del
dissabte, polsant en Validar pronòstic. És a dir, com a molt tard es pot enviar la predicció a
les 23:59h del divendres previ a cada etapa.
IMPORTANT: La plataforma web de l’AVAPRED permet guardar les prediccions amb
antelació (fins i tot uns dies abans de l’etapa) i poder canviar-les totes les vegades que es
vulga, abans de tancar-se definitivament la recepció de les previsions a les 0h del dissabte.
RECOMANEM als concursants no esperar als últims minuts de divendres per a enviar la
predicció, per si hi ha algun problema amb internet i no s’arriba a temps. El més senzill és
fer primer una predicció, deixar-la guardada i a partir d’ahí, si es considera oportú, anar
canviant-la. Així t’assegures que la teua predicció arribarà i no hi haurà cap problema.
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QUÈ OCORRE SI NO PARTICIPE A UNA ETAPA O NO ENVIE LA PREDICCIÓ A TEMPS?
En cas de no donar la predicció o de no arribar a temps, la participació en el concurs no es
vorà compromesa i es podrà seguir participant sense cap problema, però eixa etapa es
quedarà amb 0 punts.

SOLUCIÓ: L’ETAPA DESCARTADA
Per a no penalitzar a la gent que per qualsevol circumstància puga fallar a una etapa de
cadascuna de les fases del concurs, i per tant, facilitar que més gent puga optar als premis,
mantenim una de les novetats del concurs de 2016, explicada detalladament al Punt 6 de les
Bases. Esta consisteix en que cada concursant ha de descartar la seua pitjor etapa, de manera
que una persona que no participe en una etapa (0 punts), haurà de descartar eixa etapa de
les seues puntuacions i per tant, podrà seguir actiu en el concurs i optar als premis.
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5. PUNTUACIÓ
En l’AVAPRED es valora el grau d’encert de les prediccions meteorològiques de cadascun dels
concursants. A continuació detallem com es calcularan les puntuacions de cadascuna de les
variables a predir. La puntuació màxima que s’obtindria per etapa si s’encertara tot és de
1200 punts, sent la puntuació màxima per estació de 200 punts (50 T. Mínima, 50 T. Màxima,
50 precipitació i 50 ratxa màxima de vent).

5.1. PUNTUACIÓ DELS VALORS DE TEMPERATURA
El sistema de puntuació de la temperatura, tant mínima com màxima, és el mateix que el de
la temporada passada. Es tracta d’una fórmula que depenent de la distància del valor real al
valor predit assigna una puntuació que oscil·la entre 50 punts (el màxim, encertar el valor
amb una precisió decimal) i 0 punts (anar-te’n més de 5ºC de la realitat).

puntuació=50-[abs(pronòstic-real)*10]
Per exemple, si un concursant prediu una temperatura de 12,5ºC i en realitat es registra
13,4ºC, la diferència és de 0,9ºC i, per tant, obtindrà 41 punts en esta variable.

5.2. PUNTUACIÓ DELS VALORS DE PRECIPITACIÓ
El sistema de puntuació de la precipitació és l’anomenat “Sistema per categories amb
intervals” i es va acordar implantar-lo a l’AVAPRED de 2014. Es tracta d'un sistema on hi ha
diversos intervals de precipitació (exemple: de 4,5 a 6,4; de 6,5 a 8,4; etc.), i la puntuació que
obtingues depén de la distància entre l'interval que hages posat amb l'interval de precipitació
que s'haja registrat, basant-se amb la fórmula següent, que per a adaptar-la als canvis en la
puntuació de la temperatura hem canviat en els seus índex de 30 a 50 i de 3 a 3,33:

Round(50-(3,33*(ABS(categoria real-categoria pronòstic))))
La llista de categories establertes és la següent:

8

El sistema valora l’aproximació de la predicció al valor registrat, de manera que si predius un
valor i el real està a la mateixa categoria obtens els 50 punts, si està a 1 categoria de distància
n’obtens 47, si està a 2 categories 43, i així successivament, com es pot observar a esta
gràfica:

5.3. PUNTUACIÓ DELS VALORS DE RATXA MÀXIMA DE VENT
El sistema de puntuació del vent s’ha dissenyat nou per a enguany. És un sistema de
predicció per categories, molt similar al de pluja. A continuació tenim tots els intervals
existents i després el gràfic amb la puntuació establerta en funció de la diferencia de
categories entre la predicció i la realitat que haja donat cada concursant.
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6. CLASSIFICACIÓ GENERAL DE L’AVAPRED
En cada etapa cada concursant obtindrà una puntuació, i anirà sumant punts
progressivament, de manera que a la interfície de l’AVAPRED hi haurà una classificació
general amb tots els participants ordenats per posició segons la puntuació que tinguen. Els
primers 7 classificats al finalitzar cadascuna de les 2 fases del concurs seran premiats, com es
detalla al Punt 7 de les Bases.
Exemple de la classificació general de l’AVAPRED (top 10 de la classificació de la Fase 2 de
2017):

6.1. L’ETAPA DESCARTADA
Com hem comentat breument amb anterioritat, des de 2016 es va afegir un nou element
que, després de l’experiència dels AVAPRED de 2013, 2014 i 2015, creem que converteix el
concurs en més just i facilita que més gent puga optar als premis. Era necessari introduir esta
novetat perquè en anteriors edicions, la gent que per qualsevol circumstància (oblit, treball,
viatge, etc.) fallava una sola etapa, perdia ja totes les opcions de obtenir un bon resultat al
concurs, i a causa d’això no hi havia tanta motivació a l’hora de seguir participant.
Per a no penalitzar a la gent que per qualsevol circumstància puga fallar a una etapa de
cadascuna de les fases del concurs, cada concursant haurà de descartar la seua pitjor etapa
de la fase. I això ho han de fer tots els concursants al final de cada fase de l’AVAPRED.
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Què vol dir això? Que si participes totes les etapes, l’etapa que t’haja pogut eixir pitjor i
tingues menys punts, la descartes. I si per qualsevol motiu, no pots participar 1 etapa, doncs
és eixa la que descartes. Això serà positiu per a tots, ja que qui participe totes les setmanes
es veurà beneficiat si li ix una etapa més roïna; i qui no puga participar 1 etapa, podrà seguir
optant als premis de les prediccions sense desplomar-se en la classificació.
Així, la puntuació final de cada fase seran 4 de les 5 etapes per a tots els concursants
IMPORTANT: No s’aplicarà el mateix criteri per als Premis Extra (Premi ALTOCÚMULO, Premi
Hotel Primus i Premi AVAMET), i no participar en una etapa de qualsevol de les dues fases
implicarà no tindre cabuda en el sorteig del premi a la perseverança (Altocúmulo, Primus i
AVAMET), com ho detallem al següent punt de les bases.
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7. PREMIS
7.1. PREMIS A LES PREDICCIONS
Enguany també augmentem els premis del concurs AVAPRED, fins a un total de 450€ en
premis. Els 7 primers classificats de les 2 fases seran premiats, a més del guanyador absolut
del concurs.

POSICIÓ

FASE 1

FASE 2

1ª

70€

70€

2ª
50€
50€
3ª
30€
30€
4ª
20€
20€
5ª
15€
15€
6ª
10€
10€
7ª
5€
5€
Guanyador Absolut de l’AVAPRED (Guanyador
50€
de l’Etapa Final de l’AVAPRED 2018)
TOTS els premis econòmics consistiran en un val de compra a la botiga
d’ALTOCÚMULO per la quantitat del premi guanyat
7.2. PREMIS EXTRA
L’objectiu d’estos premis, atorgats pels nostres patrocinadors, és motivar la participació al
concurs. Els premis extra es realitzen per sorteig per a tots els participants de l’AVAPRED que
hagen participat durant les etapes ordinàries del concurs al llarg de l’any de 2018 (Les 5 etapes
de la Fase 1 i les 5 etapes de la Fase 2). No és necessari participar ni a les dues etapes de prova
del concurs ni tampoc a les etapes de semifinal i final per a poder obtenir estos premis.

1

PREMI ALTOCÚMULO

Pluviòmetre COCORAHS valorat en 52,95€

2

PREMI HOTEL PRIMUS

2 Circuits de SPA de 80 minuts valorats en 40€
cadascun

3

PREMI AVAMET

Una samarreta (polo) corporativa d’AVAMET

IMPORTANT:
- Per al premi ALTOCÚMULO i per al premi AVAMET, optaran tots els concursants que
hagen fet la predicció totes les setmanes i no hagen quedat entre els 7 primers classificats
en cap de les dues fases del concurs.
- Per al premi Hotel Primus, els 2 circuits de SPA es sortejaran entre els qui hagen participat
en totes les etapes, independentment de la seua posició en la taula classificatòria. Així, a
estos premis poden optar tant aquelles persones que tinguen premis a les prediccions
com els que no en tinguen, sempre que hagen participat en les 10 etapes ordinàries del
concurs.
- Un concursant només pot obtenir un màxim d’un Premi Extra
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MOLT IMPORTANT: Els premis es lliuraran a la propera Assemblea General Ordinària
d’AVAMET de Gener de 2019, per a tots els concursants que siguen socis d’AVAMET el dia
que s’efectue l’assemblea. Eixe dia també es farà el sorteig dels premis extra.
En cas de no ser soci d’AVAMET en el moment d’entrega dels premis, el premi corresponent a
la persona que l’haja obtingut, si no és soci, passarà al següent classificat. Per exemple, si el
2n classificat en una fase no és soci d’AVAMET a l’hora d’entregar els premis, el seu premi
anirà per al 3r classificat, i el premi del tercer classificat al 4t, i així successivament.

Fotografia: Alguns dels premiats de l’AVAPRED de l’any 2017.
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8.

PATROCINADORS DE L’AVAPRED

Enguany mantenim als patrocinadors dels anys premis, la botiga ALTOCÚMULO de València i
l’Hotel Primus de València.

ALTOCÚMULO és la tenda de meteorologia de València situada a l’Avinguda Ferran el Catòlic
nº83, on pots trobar moltíssim material relacionat amb la meteorologia (instruments
meteorològics, llibres, etc.). Pots veure tot el divers material de que disposa a la seua web:
http://www.altocumulo.com
L’HOTEL PRIMUS és un hotel de 4 estreles situat molt pròxim a la ciutat de les Arts i les
Ciències de València, al Carrer de Menorca nº22. Enguany manté la col·laboració amb
l’AVAPRED i promet un relaxant SPA per als dos afortunats concursants perseverants que
guanyen el sorteig. Pots veure les seues instal·lacions a la seua web:
http://www.hotelprimusvalencia.com
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9. ALTRES DISPOSICIONS
-

-

En cas de no donar dades al llarg del cap de setmana qualsevol de les estacions del
concurs, per exemple per problemes amb la connexió a internet, es procedirà a recuperar
les dades mitjançant el datalogger (aparell que va equipat a les estacions i que guarda
totes les dades) amb la major brevetat possible per a poder donar les puntuacions del
concurs. Si existira una averia a l’estació i les dades es perderen (circumstància que en 5
anys de concurs de moment no s’ha donat mai), la puntuació per a eixa estació seria de 0
per a tots els participants.
Els resultats oficials de l’etapa es donaran de forma oficiosa per la web només finalitzar el
període de concurs, és a dir, cada dilluns de matí després de finalitzar el cap de setmana
que es realitze l’etapa. En el cas de que hi haguera problemes en donar-los en els terminis
ací exposats es faria saber en temps i forma.

NOTA: Si teniu qualsevol dubte sobre el funcionament de l’AVAPRED o sobre qualsevol dels 9
punts que integren estes Bases del Concurs, envieu-nos un correu electrònic a la direcció
següent: info@AVAMET.org

Esperem que un any més, l’AVAPRED siga un èxit en participació i que ho passeu molt bé amb
l’únic concurs predictiu de meteorologia valenciana.
Els organitzadors del concurs AVAPRED de l’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET)
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