
Geograafiaolümpiaadi lõppvoor Otepääl 2012                          Maastikuvõistlus 
 
 
 
 
 
 

Maastikuvõistluse info 
 
 
Start hommikupoolikul 11:30  õhtupoolikul 15.30 koolimaja eest (täpne stardiaeg vaata 
stardiprotokollist). 
 
Hommikupoolikul võistlevad 7. klass ja 9. klass (D ja B vanuserühm),  
õhtupoolikul 8. klass ja gümnaasium (C ja A vanuserühm). 
 
 
Rada tuleb läbida etteantud kontrollpunktide järjekorras. Ülesannete täitmise kohad on 
tähistatud kaardil ja need tuleb leida maastikul.  
 
Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi ja 15 minutit.  Iga hilinenud minuti eest kaotab 
võistleja 0,5 punkti. Maksimumpunktide arv on 30. 
 
Start ja finiš on ühes ja samas kohas. 
 
Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa võtta kella, et 
korraldada oma liikumisi ja vältida kontrollaja ületamist. 
 
Jälgi liiklust ja ole tänavatel ettevaatlik! 
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9. klass ja gümnaasium 
 

Nimi 
 

Kool  

Stardiaeg 
 

Finiši aeg Raja läbimise aeg 

Punkte Aja ületamise eest mahavõetud punkte 
 

Punkte kokku 

LIIKUDA TULEB TÖÖLEHEL ESITATUD KONTROLLPUNKTIDE JÄ RJEKORRAS. KONTROLLPUNKTID ON 
KAARDIL TÄHISTATUD NUMBRITEGA: Ole tänavatel liikudes ettevaatlik!  

 

Raja läbimisel jälgi hoolega ümbrust ja otsusta, mi llal on õige aeg vastata järgmistele küsimustele.  

1. Pühapäeval toimub Tartu Jooksumaratoni start ja neil oleks vaja suusastaadionist ning parklatest 

skeemi, nimetatud objektid jäävad kaardile joonistatud punase ristküliku sisse. Mis on maksimaalne 

võimalik mõõtkava, et see ala mahuks A4 paberile? Mõõtkava on 1 : ………………………………(4p) 

2. Foto 1 : Märgi kaardile (ristike ja tähis F1) võimalikult täpselt alltoodud pildi (Foto 1) asukoht (2p) 

3. Vii omavahel kokku mullaprofiilid, profiili ümbruskonda näitavad pildid (asuvad stardi ja finiši juures) 

ning kaardile märgitud asukohad M1, M2 ja M3 (3p) 

 Profiil 1  pilt……………  asukoht…………… 

 Profiil 2  pilt……………  asukoht…………… 

 Profiil 3   pilt……………  asukoht…………… 

 

Kaardi kontrollpunkt 1 

4. Määra tokkidega tähistatud kohas nõlvakalle (keskmise suusahüppemäe maandumisnõlv). 

Nõlvakalle on………………………… (2p) 

Kaardi kontrollpunkt 2 

5. Kasuta kontrollpunktist saadud GPS’i ja täida järgmised ülesanded. 

5.1. Mine punkti GPS_1 - lääne poole oru põhja jäävad aiamaad, miks need aiamaad 

on just seal oru põhjas, mitte üleval majade juures? ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… (3p) 

5.2 Leia punkt GPS_2 ning kleebi üks seal olevatest kleepsudest töölehele  (1p) 

NB! Pärast GPS’i ülesannete sooritamist ja enne jär gmisse kontrollpunkti suundumist tagasta see 
kindlasti kontrollpunkti! 

 

Kaardi kontrollpunkt 3 

6. Alusta täpselt kontrollpunkti märgi juurest ja liigu asimuudil 310° 40 meetrit ja sealt edasi 

asimuudil 150° 84 meetrit. Millise numbriga tokini jõuad? ........................................... (3p) 

Kaardi kontrollpunkt 4 

7. Joonista looduses tokkide vahele märgitud nõlva profiil ja märgi sellele ka üleminekud 

taimkattes ning objektid, mis jäävad profiiljoone kõrvale (ca 1m laiuses) (10p) 

Hinnatakse ka horisontaalset ja vertikaalset täpsust. 

Kaardi kontrollpunkt 5 

 8. Hinda muruplatsil oleva lipuvarda kõrgus. Kõrgus on ……………… meetrit (2p) 

 

 

Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi ja 15 minutit.  Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 pun kti.  
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Maastikuvõistlus 9. klass ja gümnaasium 

 

Foto 1 
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Kontrollpunktide kaart 9. klass ja gümnaasium 

 

1 : 10 000 

 


