Ime ekipe: ___________________________________________

Vrisovanje D

PD: _________________________________________________
Pred vami je sklop nalog iz vrisovanja točk na karto. Vrisan KT označite z obkroženo piko ter
zapišite, za kateri KT gre. Pravilno vrisana točka (pika največ 2 mm od pravega mesta) se
točkuje z 20 točkami, nepravilna z -5, nerešena naloga pa prav tako z -5. Veliko sreče pri
reševanju!

1. Start je enako oddaljen od kapelice blizu Kobjeglave, spomenika v Gabrovici in kote 273 (05,
76).
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2. Traser Matej se nekega sončnega poletnega popoldneva odloči, da bo v ravni črti prehodil
pot med dvema cisternama s stalno pitno vodo, ki ju je našel na svoji karti. Smer hoje med
cisternama izbere tako, da je njegovo gibanje (oz. komponenta gibanja, ki ni v smeri severjug) usmerjeno v nasprotno smer od smeri vrtenja Zemlje. Ko se že petič od začetka hoje
znajde na nadmorski višini 310 m, si reče: »Uf, to bi bilo popolno mesto za KT 1!«
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3. Traser Matjaž s KT 2 opazuje vlak, ki s severozahoda vozi proti železniški postaji Štanjel. Ko
se približa predoru, začne lokomotiva piskati v opozorilo morebitnim nevarno pogumnim
avanturistom, ki bi se znašli v njem. Ko vidi, da lokomotiva izgine v tunelu, Matjaž prižge
štoparico. Na njegovo presenečenje izmeri 11,1 sekunde, preden pisk lokomotive utihne
zaradi prihoda v tunel. Ob vsem tem merjenju pa Matjaža preseneti bližajoča se nevihta, ki
pošlje strelo v lomni steber na stičišču treh daljnovodov. Kljub grozi ob bližajoči se
nevarnosti Matjaž vseeno izmeri, da med strelo in gromom preteče 12 sekund. Zvok po
zraku potuje s hitrostjo 340 m/s.
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4. Po KPOT-u 2021 se vodja tekmovanja Tina odpravi na težko prislužene počitnice – jadranje
po morjih vzhodno od Nove Zelandije. Nekega večera med preučevanjem morskih kart
zadovoljno oznani, da se jadrnica nahaja točno na nasprotni strani Zemlje kot Golerija (05,
78). Nekaj še vtipka v kalkulator in nadaljuje: »Če se premaknemo za 550 m v smeri 50°,
bomo na nasprotni strani Zemlje kot KT3!«
20

-5

-5

