Mapa gimnazja
Start i meta oznaczona kółkiem i trójkątem. Kółka z numerami – miejsca gdzie trzeba wykonać zadanie

KARTA STARTOWA
VI POWIATOWY ZLOT TURYSTYCZNY OGNIW LZS, KLUBÓW I SZKÓŁ
ORAZ SYMPATYKÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA ZAMOJSZCZYŹNIE
12.07.2014 SITNO
Gmina …………………….. Kategoria – szkoły podstawowe
Skład Drużyny ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Start…………… Meta……………………..Czas ……………….

Ilość Punktów……………….

Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu na drogach. Za bezpieczeństwo zawodników odpowiadają opiekunowie. Grupa powinna być
wyposażona w kamizelki. Czas liczy się do czasu przybycia ostatniego zawodnika z drużyny na metę. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + opiekun
Start i meta – przy sali gimnastycznej w Sitnie
ZADANIA I ODPOWIEDZI
Pobyt na punktach 1, 2, 4, 5 trzeba potwierdzić rejestratorem u sędziego na karcie startowej.
– długość trasy około 3,5 km
PK 1 – Jakie drzewa dominują nad górka do zjazdu na sankach. (1 punkt) Nazwij je. Drzewami które dominują nad górką są topole.
PK 2- W którym kierunku (kierunki świata) od miejsca w którym stoisz znajduje się wieża z nadajnikami radiowymi (2 punkty) północno-zachodni
Nazwij rodzaj gleby, którym pokryte są tutejsze pola. (2 punkty) less
PK 3 – Przy podjeździe dla niepełnosprawnych na pocztę rośnie krzew nazwij go. (2 punkty) lilak, bez
PK 4- Z ilu szyb(kwater na szyby) wykonane jest jedno okno tuż obok wejścia Głównego do pałacu. (2 punkty) 10
Podaj azymut od bramy w kierunku wejścia do Pałacu (2 punkty) (błąd +- 5 stopni) . 250 stopni
PK 5 – Nazwij poszczególne elementy studni (5 punktów) walec, korba, cięgno(sznur, linka, łańcuch), wiadro, słupy do mocowania, cembrowina(betony)
PK 6 - Wymień wszystkie skarby przyrody i kultury znajdujące się na terenie miejscowości Sitno (3 punkty) według tablicy przy PK 6 wymieniony jest
tylko zespół pałacowo-parkowy, a ponadto cmentarz prawosławny wcześniej unicki, PK 1 i cmentarze z I wojny światowej przy drodze na Horyszów i
Czołki

PK dodatkowe (5 punktów) – W czasie przemarszu po trasie mijasz roślinę o nazwie barszcz Sosnowskiego, nie wolno jej
dotykać bo mocno parzy. Zaznacz na mapie miejsce gdzie ona się znajduje lub opisz to miejsce.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Mapa SP. Start i meta oznaczona kółkiem i trójkątem. Kółka z numerami – miejsca gdzie trzeba wykonać zadanie.

KARTA STARTOWA
VI POWIATOWY ZLOT TURYSTYCZNY OGNIW LZS, KLUBÓW I SZKÓŁ
ORAZ SYMPATYKÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA ZAMOJSZCZYŹNIE
12.07.2014 Sitno
Gmina …………………….. Kategoria – gimnazja
Skład Drużyny ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Start…………… Meta……………………..Czas ……………….
Ilość Punktów……………….
Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu na drogach. Za bezpieczeństwo zawodników odpowiadają opiekunowie. Grupa powinna być
wyposażona w kamizelki. Czas liczy się do czasu przybycia ostatniego zawodnika z drużyny na metę. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + opiekun.
– długość trasy około 3,5 km
Pobyt na punktach 1, 3,4,5 6,7 trzeba potwierdzić rejestratorem u sędziego na karcie startowej.
Start i meta – przy szkole
ZADANIA I ODPOWIEDZI
PK 1 – Wymień wszystkie elementy herbu gminy Sitno(6 punktów).
Gmina Sitno od 2001 roku posiada herb projektu Marty Mulawy, uczennicy gimnazjum w Sitnie, mieszkanki Horyszowa Polskiego. Godło składa się z trzech elementów:
trzech skrzyżowanych złotych kłosów umieszczonych pośrodku czerwono - niebieskiej tarczy herbowej, godła szlacheckiego "Nałęcz" na czerwonym tle oraz herbu
"Abdank" na niebieskiej części tarczy. Wszystkie elementy godła mają powiązanie z historią gminy. Herbem "Nałęcz" pieczętowali się Sitarscy, pierwsi właściciele wsi, zaś
herb "Abdank" był znakiem rodowym Malczewskich, właścicieli Sitna od 1670r. do początku XX wieku. Trzy kłosy nawiązują do włóczni w herbie Zamoyskich, właścicieli
Ordynacji, w skład której przez wiele lat wchodził znaczny obszar dzisiejszej gminy, wskazują również na rolniczy charakter gminy.

PK 2 – Wyznacz azymut na drogę prowadzącą do poczty i na pola. 2 punkty (błąd+- 5 stopni) 0, lub 360 stopni
PK 3 – Po zachodniej stronie wjazdu do LODR rosną przycięte drzewa. Nazwij je i policz (4 punkty) jesiony, 20
PK 4 – Wymień litery umieszczone w bramie wjazdowej do LODR (2 punkty) – spróbuj je rozszyfrować (4 punkty) Po utworzeniu województwa zamojskiego, Sitno
wytypowano w 1976 r. na siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego (WOPR), którego lokum miało się znajdować w pałacu i pozostałych budynkach należących do szkoły. W tym
samym roku Zasadniczą Szkołę Rolniczą przeniesiono do Różańca, a powołany WOPR objął w 1977 r. majątek Gospodarstwa Szkolnego w Sitnie i Janowicach oraz PGR w Jarosławcu.
Celem WOPR-u stała się intensyfikacja produkcji rolnej poprzez szkolenia rolników, zorganizowanie wspólnie z Instytutem Rolnictwa AR w Zamościu - Zamojskiego Klubu Producentów Rolnych,
organizowanie „Dni Otwartych Drzwi", wystaw zwierząt hodowlanych, specjalistycznych wycieczek.

PK 5 – Za pomocą jakiej maszyny prostej odbywa się czerpanie wody z tej studni (2 punkty) kołowrót Wymień 5 najistotniejszych jej
elementów( 5punktów) patrz zadanie sp
PK 6 – Wyznacz azymut na widoczną w oddali wieżę nadajnikową 2 punkty (dodatkowo 5 punktów za określenie (odległości +-2 km) 300 stopni 1,5 km
PK 7 - Jakim pismem wykonane są litery na nagrobkach 5 punktów/ jakiej narodowości to cmentarz (2 punkty) cyrylica, ukraińska, rusińska
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