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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 
 

Nimi 
 

Kool  

Stardiaeg 
 

Finiši aeg Raja läbimise aeg 

LIIKUDA TULEB TÖÖLEHEL ESITATUD KONTROLLPUNKTIDE JÄRJEKORRAS. KONTROLLPUNKTID ON 

KAARDIL TÄHISTATUD NUMBRITEGA: Ole tänavatel liikudes ettevaatlik! 

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

 

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

asukoht (1p) 

2. Foto 2: Millisest ilmakaarest on tehtud Foto 2? (1 p)…………………………………………………… 

3. Kaart 3: Märgi kontrollpunktide kaardile ristkülikuna, kust on tehtud Kaart 1 väljavõte (2p).  

Mis nime kannavad tänapäeval tänavad: Weiden-Strasse………………………………………….,  

Wehm-Strasse……...…………………………, Feld-Strasse……………………………………………, 

Kohl-Strasse....………………………………….., Park-Strasse………………………………………….,  

Bau-Strasse…………………………………….. (3p) 

4. Kas kontrollpunktide kaardil A ja B-ga tähistatud veekogud on omavahel ühenduses? Põhjenda 

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

5. Tooge välja kontrollpunktide kaardil lillaga viirutatud ala võimalused ja piirangud edasisel  

arendamisel ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Kaardi kontrollpunkt 1 

6. Reasta kaardil numbritega märgitud hooned vanuse järgi alustades vanimast ning märgi iga  

numbri taha, millise ajastu hoonega on tegemist …………………............................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………............ (6p) 

7. Märgi kaardile kontrollpunktist lähtuvate nooltega, kuhu suunda jäävad Tallinn, Tartu ja 

 Narva. Iga noole juurde märgi vastava linna nimi (3p) 

Kaardi kontrollpunkt 2 

8. Hinda silma järgi, mis on tiigis asuva saare pindala ……………………………………………..(2p) 

Kaardi kontrollpunkt 3 

9. Hinda kui kaugele jääb kontrollpunktist põhjasuunda jääv mobiilimast…………......... ……(1p) 

10. Mis pinnavormiga on Rakvere Vallimäe puhul tegemist ja selgita lühidalt, kuidas see  

on tekkinud (2p)………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

11. Mis tekkelised on kindluse ümbruses olevad negatiivsed pinnavormid? (2p)…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Kaardi kontrollpunkt 4 

12. Alusta täpselt kontrollpunktile lähima kanalisatsiooni kaevukaane pealt ja liigu asimuudil  

205º 42 meetrit ning sealt edasi asimuudil 344º  32 meetrit. Millise numbriga aiapostini jõuad? 

……………………………………(2p) 

 

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

Foto 1               

 

 

Foto 2 

 

 

Kaart 1 
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Kontrollpunktide kaart 9. klass 

1 : 7000 

 




