Področno planinsko orientacijsko tekmovanje - Podlehnik 2009
24. oktober 2009
PD PTUJ, Odsek za orientacijo vodja Jože Dajnko
Ekipa PD:_________________

Doseženo število točk _______od 50

Pisne naloge iz teme
PLANINSKA ŠOLA IN ORIENTACIJA
Kategorija A
Navodila za reševanje:
V skladu s Pravili POT je možno pri vsaki nalogi dobiti število točk, ki so v oklepaju [a, b, c], kjer pomeni a = pravilno
odgovorjena/rešena naloga, b = nepravilno odgovorjena/rešena naloga, c = ekipa ne rešuje naloge. Za vsako nalogo je
možen le en pravilen odgovor.
1. Drugo ime za plastnico je:
• izobara
• izohipsa
• izobata
• izoterma

[5 , -5 , 0]
2. Poimenuj in označi vsaj 4 dele kompasa!

[5 , -5 , 0]
3. Kakšna je na kompasu mednarodna oznaka za smer 180º?
•
•
•
•
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[5 , -5 , 0]
4. Opiši kaj je na topografskih kartah narisano z:
modro barvo :_____________________________________________
zeleno barvo :_____________________________________________
rjavo barvo : _____________________________________________

[5 , -5 , 0]
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5. Kako lahko prispevamo k zmanjšanju porabe pitne vode v gorah?
•
•
•

S seboj nosimo vodo za umivanje rok in glave.
V gorah se ne umivamo.
S seboj imamo spalno rjuho

[5 , -5 , 0]
6. Naštej tri živali, ki jih lahko srečaš nad gozdno mejo!
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

[5 , -5 , 0]
7. Kdaj si zategnemo pasove nahrbtnika, popravimo nogavice v gojzarjih, zategnemo vezalke in podaljšamo
pohodne palice?
• Na izhodišču vzpona.
• Pred sestopom v dolino.
• Pri hoji po ravnem na asfaltirani cesti

[5 , -5 , 0]
8. Opiši naslednje pojme:
lavinska žolna: …………………………………………………………………………………………………..
lavinska sonda:………………………………………………………………………………………………….
lavinska lopata:………………………………………………………………………………………………….

[5 , -5 , 0]
9. Na podlagi česa deluje višinomer?
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

[5 , -5 , 0]
10. Kadar izgubimo več kot tri litre znoja, moramo nadomestiti tudi sol. Kako jo nadomestimo?
•
•
•

Z zaužitjem juhe.
Z dvema do tremi jabolki.
Z žličko soli, ki jo pojemo na tešče.

[5 , -5 , 0]
Pregledal: ……………………………

