GG race 2017 - Vrisovanje

GG STAREJŠI
START:
X = 67600 m
Y = 92850 m
KT 1:
Progo za GG race sta letos postavljala dva vrla orientacista, Rok in Luka. Ker sta po naravi zelo iznajdljiva, sta se
kontrolnih točk lotila malo drugače. Ko sta se sprehajala v okolici Škofljice, sta zašla iz poti in prispela na koto 396
(92,68). Od tam sta pod kotom 304° zagledala popolno lokacijo za KT1, od njiju oddaljeno samo 1325 m.
KT 2:
Navdušena, da jima gre kot po maslu, sta se naprej odpravila pod daljnovodom (92,66) v smeri JZ-SV. Kontrolne
točke seveda nista postavila pod daljnovod, temveč od njega oddaljeno točno 300 m. Luka je ugotovil, da si lokacije
ne bo mogel zapomniti, zato je Rok hitro pomeril, da je kot, pod katerim iz KT-ja vidita najzahodnejši kozolec v
kvadrantu (94,66), enak 350°. Tik preden sta se odpravila naprej, sta ugotovila, da imata oba čisto mokre nogavice.
Nahajata se namreč na poplavnem območju.
KT3:
Da ekipam na progi ne bo dolgčas, sta jim do naslednjega KT-ja pustila opis poti, ki se je glasil takole:
''Začela sva pri spomeniku v Škofljici. Po glavni cesti sva se nato odpravila proti vzhodu. Ko sva prečkala 4. potok, sva
stopila s ceste in se odpravila proti jugu ob kanalu v vseku. Nekaj časa sva hodila ob kanalu in se zabavala s štetjem
mostov. Pri 3. mostu sva se naveličala, prečkala kanal in se odpravila po kolovozu proti JZ. Po približno 550 m sva
prišla do verskega znamenja in se obrnila proti jugu. Na prvem razpotju, na katerega sva nato naletela, sva zavila s
poti. Odločila sva se, da KT poiščeva s pomočjo azimuta. Kompas sva nastavila na ZSZ in hodila čisto naravnost, dokler
nisva prišla iz gozda. Tam sva postavila KT 3.''
KT4:
Zdaj že malo utrujena in lačna sta se pri postavljanju 4. kontrole razšla. Luka je odšel na koto 365 (91,67), Rok pa na
trigonometer 375 (90,67). Da bi razrešila spor, sta KT 4 postavila enako oddaljenega od njiju obeh in na nadmorski
višini 310 m. Zakaj? Ker se oba strinjata, da je 310 daleč najboljša številka.
KT5:
Naslednji KT sta postavila hitro in učinkovito; Rok je rekel, da je KT postavil 930 m vzhodneje od cerkve v Pijavi Gorici
(89,67) Luka pa, da ga je postavil 1862 m jugovzhodneje od cerkve v Gumnišču (91,67). Oba imata prav.
KT6:
Brez idej, kam naj jo mahneta naprej, sta si belila možgane v kvadrantu (91,69), ko je Luka zagledal kar dva mlina. ''To
je pa tako lepa priložnost za kontrolno točko, da je ne moreva izpustiti''. KT 6 sta tako postavila na mlin, najbolj
oddaljen od ekvatorja.
KT7:
Njuna pot se je počasi bližala koncu, želela pa sta zaključiti v stilu. Ko sta stala pri miru in razmišljala o koordinatah,
sta ugotovila, da sta od ekvatorja oddaljena točno 5092,310 km in da stojita točno 30,310 km zahodneje od
srednjega meridiana cone. Takega naključja nista mogla ignorirati in KT sta postavila kar tam.

