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Maastikuvõistluse info 
 
 
Start hommikupoolikul 12:00 B ja D vanuserühm, õhtupoolikul 15:30 A ja C  
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.  
Kontrollpunktid on tähistatud kaardil ja need tuleb leida linnamaastikul.  
Osad ülesanded nõuavad teie vaatlusoskust ja leidlikkust distantsi läbimisel.  
 
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 kooli ees. 
 
Mobiiltelefoni tohib kasutada ainult hädaolukorras.  
Hea, kui saad rajale kaasa võtta kella, kuid kellaaega saab küsida ka kohtunikult. 
 
Kaasa: kompass, kirjutusalus, pliiats/pastakas (võib-olla mall/kolmnurk, kalkulaator).  
Kõrvaliste abivahendite kasutamine (kaardid) on keelatud! 
 
Jälgi liiklust ja ole tänavatel ettevaatlik! 
 
Kontakt: Helle Kont 55 98 91 96 
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C ja D vanuserühm 
 
Nimi 
 

Kool  

Stardiaeg 
 

Finiši aeg Raja läbimise aeg 

Punkte Aja ületamise eest mahavõetud punkte 
 

Punkte kokku 

 
LIIKUDA TULEB TÖÖLEHEL ESITATUD KONTROLLPUNKTIDE JÄRJEKORRAS.  
KONTROLLPUNKTID ON KAARDIL TÄHISTATUD TÄHTEDEGA.  
Ole tänavatel liikudes ettevaatlik! 
 
Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi ja 15 minutit. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. 
 
Raja läbimise ajal jälgi hoolega ümbrust ja otsusta, millal on õige aeg vastata järgmistele küsimustele.  
 

1. Määra Kuressaare kaardi mõõtkava. (3 p)  Mõõtkava on: ............................................... 

2. Marsruudi läbimisel kanna kaardile fotodel (1-3) kujutatud objektid vastavate numbritega. (3 p)  

Kaardi kontrollpunkt A 
3. Määra nõlva kõrgus tähistatud kohas. (3 p)  Kõrgus on .................................................... 

4. Liigu silla idapoolsest otsast 100 m lõuna suunas kivist mälestusmärgini.  

Mida see mälestusmärk tähistab? .......................................................................................... (1 p) 

5. Määra kivi kõrgus selle tagaküljel. Kivi kõrgus on .............................................................. (1 p) 

Kaardi kontrollpunkt B 
6. Joonista eraldi lehele silmamõõduline plaan pargi alast, nii et sellele mahuks 6 nimeka isiku  

poolt istutatud puu tähised (kivid nimeplaatidega). Plaani mõõtkava 1: 200. 

Legendi märgi, kes need puud istutas ja millal. (6 p) 

Kaardi kontrollpunkt C 
7. Hinda silmamõõduliselt bastioni müüri kõrgust kaardil tähistatud kohas (kontrollpunkt C).  

Müüri kõrgus on .......................... meetrit. (1 p) 

Kaardi kontrollpunkt D 
8. Liigu laululava tule aluse kagunurgast asimuudil 140° 60 meetrit. Määra sellest punktist 

asimuut 90°. Mitmes võlvialune kaitsemüüris (vasakult lugedes) jääb määratud asimuudile? 

................................................... (3 p) 

9. Nimeta kivimitega seotud looduslik protsess, mis toimub võlvialustes ja moodustised,  

mis selle tagajärjel tekivad. Protsess ........................................., moodustis .......................... (2 p) 

10. Kanna kaardile kohad, kus on võimalik autoga sõita piiskopikindluse õue. (2 p) 

Kaardi kontrollpunkt E 
11. Hinda silma järgi, kui kaugel asub kontrollpunktist E linnulennul jahisadama hoone. ....... (3 p) 

Kaardi kontrollpunkt F 
12. Mis taim kasvab postamendi otsas kaardil tähistatud kontrollpunktis F?  

.................................................... (1 p) 

Kaardi kontrollpunkt G 
13. Tervisespordi raja alguses on 2004. a. toimunud Südamejooksu tähistav kivi.  

Mis tekkega on see kivim? ............................................................................ (1 p) 
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A ja B vanuserühm 
 
Nimi 
 

Kool  

Stardiaeg 
 

Finiši aeg Raja läbimise aeg 

Punkte Aja ületamise eest mahavõetud punkte 
 

Punkte kokku 

 
LIIKUDA TULEB TÖÖLEHEL ESITATUD KONTROLLPUNKTIDE JÄRJEKORRAS.  
KONTROLLPUNKTID ON KAARDIL TÄHISTATUD TÄHTEDEGA.  
Ole tänavatel liikudes ettevaatlik! 

 
Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi ja 15 minutit. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. 
 
Raja läbimise ajal jälgi hoolega ümbrust ja otsusta, millal on õige aeg vastata järgmistele küsimustele.  

 
1. Määra Kuressaare kaardi mõõtkava. (3 p)  Mõõtkava on: ...............................................  

2. Marsruudi läbimisel kanna kaardile fotodel (1-3) kujutatud objektid vastava numbriga. (3 p)  

 

Kaardi kontrollpunkt A 
3. Määra nõlva kaldenurk tähistatud kohas. (2 p)  Kaldenurk on ...............................................  

4. Arvuta vallikraavis asuva saare pindala. Pindala on .......................................................... (2 p) 

 

Kaardi kontrollpunkt B 
5. Hinda silmamõõduliselt bastioni müüri kõrgust kaardil tähistatud kohas (kontrollpunkt B).  

Kõrgus on ........... meetrit. (1 p) 

6. Määra müüri kaldenurk vertikaalsihist. Kaldenurk on ................. (2 p) 

7. Miks on bastionid sellise kujuga? ..............................................................................................  

................................................................................................................................................. (2 p) 

 

Kaardi kontrollpunkt C 
8. Liigu Pika Hermanni torni nurga juurest asimuudil 150° 60 meetrit ja seejärel 260° 55 m.  

Mitmes piiskopilinnuse keskmise rea aken (lugedes vasakult) jääb asimuudile 350°? .......... (2 p) 

9. Nimeta kivimitega seotud looduslik protsess, mis toimub võlvialustes ja moodustised,  

mis selle tagajärjel tekivad.  

Protsess ................................................, moodustised ........................................................... (2 p) 

10. Mida on kujutatud fotol 4? .......................................................................... (1 p) 

11. Kanna kaardile kohad, kus on võimalik autoga sõita piiskopikindluse õue. (2 p) 

12. Mis tekkega on Kuressaare plaaž? ............................................................ (1 p) 

13. Võrdle veetasemete kõrgust meres ja vallikraavis. ............................................................ (3p) 

 

Kaardi kontrollpunkt D 
14. Hinda silma järgi, kui kaugel asub kontrollpunktist D linnulennul jahisadama hoone. ....... (3 p) 

 

Kaardi kontrollpunkt E 
15. Mitu aastat tagasi on rajatud Linnapark? Jooni alla õige. (1 p) 

a) 250  b) 207  c) 139  d) 97  e) 45 
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Foto 1 Foto 2  

Foto 3 
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Foto 1 Foto 2 
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Kuressaare linna kaart C ja D vanuserühm 
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Kuressaare linna kaart A ja B vanuserühm 
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