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Nimi 
 

Kool  

Start 
 

Finiš 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. Arvuta suure kaardi mõõtkava: .............................................................. (2p) 

2. Mida tähistab kaardil olev punane leppemärk?  …………………………………………………… (1p)  

3. Vaata 1938. a Paide kaarti. Joonista selle põhjal suurele kaardile kunagise raudtee trassi asukoht. (2p) 

4. Leia Paide 1698. aasta plaani väljalõikelt kõrts. Mis on selles kohas praegu? …………………………… 

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

5. Leia Paide 1698. aasta plaani väljalõikelt ka veski. Mis tüüpi veskiga oli tegemist?.................................. 

Miks ei saaks see veski seal praegu töötada isegi kui ta korda tehtaks? ……………………………... (2p) 

6. Millise ilmakaare suunas on tehtud foto 1 ? ……………………………………… Märgi kaardile fotol 

tähistatud majade asukohad (tähista ristiga × ja kirjuta juurde M1, M2 ja M3)  (4p) 

7. Kust kohast on tehtud foto 2  (kujutab üleujutust Paides)? Märgi pildistamise koht ja pildistamise suund 

Paide ümbruse 1938. a kaardile. Kasuta leppemärki:  ja kirjuta juurde F2. (2p) 

8. Mis ametiasutus asub kahe sirglõigu ristumiskoha lähedal? Üks sirglõik võta Paide Gümnaasiumi 

peauksest ida suunas ja teine Vallitornist lõuna suunas. Nende ristumiskoha lähedal on 

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

9. Kanna Vallitorni ümbruse kaardile (toodud lisas) kõik trepid , mis jäävad Veski, Parkali, Valli ja Tallinna 

tänavatega piiratud ala sisse. (3p) 

10.  Suure kaardi põhjaservas on spordiplats (diagonaalviirutusega), mis jääb ka fotole 1. Missuguse 

spordiala varustus on sellel platsil näha? …………………………………………………………………. (1p) 

 

 

Kaardi kontrollpunkt 1 – KP1  

Määra mänguplatsi pindala (välispiir: ) ...………………………… m2 (2p) 

Kaardi kontrollpunkt 2 – KP2  

Mõõda nõlva kõrgus ...........................m ja hinda silma järgi nõlva kallet ...........................° (4p) 

NB! Jälgi, et valiksid õige nõlva: algus ja lõpp tähistatud tokkidega ja nõlva all silt 7kl. 

Kaardi kontrollpunkt 3 – KP3  

Alusta KP3 sildi juurest! Liigu asimuudil …………°…………m ja siis asimuudil …………°…………m.                   

a) Mis on Sinule lähim objekt? …………………………………………….. (1p) 

b) Kui kaugel Sa sellest objektist oled?  ............................................. m (2p) 

 

Kaardi kontrollpunkt 4 – KP4 (ei ole maastikul tähi statud) 

Määra ronimisseina kõrgus. Kõrgus on ………………………. m  (2p) 

 

 Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi ja 15 minutit . Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 pu nkti.  
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Paide ümbruse kaart aastast 1938. 

 

Väljalõige Paide 1698. aasta plaanist 

 

 

Vallitorni ümbruse kaart – märgi siia kõik trepid! 

 
 

 

  Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 
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Foto 1.  

 
 

Foto 2. 

 
 
Küsimuses 2. küsitud leppemärk:  

M1 

M2 

M3 

Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 
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Kirjuta siia oma nimi: ……………………………………………. 


