VRISOVANJE
START
Peter je letos zadolžen da kontrolorje pripelje na pravo mesto, zato se je odločil pred
tekmovanjem prehoditi celotno progo. Svojo pot je začel s starta, ki ima koordinate:
X=5158km +175m
Y=5548km + 925m
KT 1
Žal se je že pri iskanju prvega KT-ja izgubil in pomotoma prišel do Kalvarije (49, 58). Od
tam je KT 1 videl pod azimutom 2590 in bil od njega oddaljen 1325m.
KT 2
KT2 je od trigonometra 278.5 (48,58) oddaljena 1100m, od Marinovega brega (49,60) pa
1,425km. KT se nahaja na zahodnem presečišču.
KT 3
S KT3 vidimo trigonometer 427 (49, 61) pod azimutom 370, z najjužnejšega verskega
znamenja v kvadrantu (49, 60) pa KT3 vidimo pod azimutom 2760.
KT 4
Iskanje KT 4 je bilo še posebej zanimivo, zato je o njem povedal vsem prijateljem. Pot je
začel pri trigonometru 427 (49, 61). Od tam je šel proti zahodu, dokler ni naletel na kolovoz.
Po kolovozu se je odpravil proti severozahodu, kolovoz je zavijal dokler ni potekal v smeri
zahoda. Na prvem križišču je zavil proti severu. Kolovozu je sledil mimo domačije Kralj in
ni zavijal dokler ni prišel do daljnovoda. Daljnovodu je sledil v smeri približno jugozahoda
dokler ni pomotoma stopil v potok. Potoku je nato sledil v smeri toka do prvega sotočja, kjer
se je obrnil proti toku in odšel do prvega prepušča. Od prepušča je začel hoditi naravnost
proti jugu. Po 275m zračne razdalje je naletel na KT 4.
KT 5
KT 5 je središče včrtanega kroga trikotnika, ki ga tvorijo Rošpoh (48, 60), Kaufmanov breg
(49, 60) in kota 384 (50, 59).
KT 6
KT6 leži 300m južno in 488m vzhodno od kapelice v kvadrantu (49, 59).
Cilj
Utrujen, a zadovoljen da je pripravljen na tekmovanje je prispel na cilj svoje poti, ki leži
5158,75km severno od ekvatorja in 50,625km vzhodno od srednjega meridiana cone.
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