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GIS-päeva kaardivõistluse 2015  

reglement 

1. Üldsätted 

GIS ja geograafia teabepäeva (edaspidi GIS-päev) kaardi koostamise võistluse eesmärk on selgitada 

välja kuni 19 aastaste õpilaste parimad ja huvitavamad kaardid. 

2. Osalemiseks 

(1) Valivad kuni 19 aastased õpilased endale meelepärase teema järgmisest loetelust: 

 “Prügi teekond” 

 “Jõed kui looduse tuiksooned” 

 “Eesti Euroopa viie rikkama riigi seas” 

 “Minu kujutlus- ehk mentaalne kaart Eestimaast” 

 “Minu rõivaste geograafia ehk kust riidekraam minu kappi jõuab” 

(2) või esitavad kaardi, mis on valminud koolis näiteks mõne uurimistöö (näiteks põhikooli või 

gümnaasiumi uurimistöö geograafias või geoinformaatikas) raames 

(3) ning saadavad koostatud kaardist PDF- või TIFF-vormingus faili või lingi veebikaardile 4. 

novembriks 2015 e-posti teel aadressile gispaev@gmail.com (trükime ise kaardid kas A4 või A3 

formaadis välja), et kandideerida järgmistele auhindadele: 

 parima kujunduse ja sisuga kaart (igast vanuserühmast 1. koht, kokku 3 auhinda. Võitja 

selgub žürii hinnangute põhjal); 

 arenguauhind kaardile, mis on hästi tehtud, kuid mis vajaks veel pisut täiustamist (igast 

vanuserühmast üks töö, kokku 3 auhinda. Võitja selgub žürii hinnangute põhjal); 

 huvitava tehnilise teostuse eriauhind GIS-ettevõtte AlphaGIS poolt. 

(4) Kaardile tuleb lisada järgnev info: 

 autori ees- ja perenimi,  

 autori vanus,  

 klass,  

 kool,  

 kooli aadress,  

 autori e-posti aadress,  

 autori kontakttelefon,  

 kasutatud tarkvarad/rakendused ja veebilingi aadress, kui on tegu veebikaardiga. 

(5) Kaardi koostamisel kasutatavate tarkvarade ja kaardirakenduste osas piiranguid ei ole (võib 

kasutada näiteks ESRI poolt pakutavaid lahendusi, vabavaralist QGIS-i või hoopis google maps 

vahendeid). Võistlusel osalevate kaartide lõppformaat on kas A4 (210 x 297 mm) või A3 (297 x 

420 mm). Veebikaartide väljatrükke eraldi postiga saata pole vaja, kuid valmiskaardi 

lahutusvõime peaks võimaldama kaarti printida kas A4 või A3 formaadis.  
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3. Võitjate selgitamine 

Võistlusele kvalifitseeruvad kaardid, mis on kartograafiliselt korralikult vormistatud ehk millel on 

olemas vähemalt pealkiri ja legend.  

(1) Võistlustööde hindamise aluseks on järgmised juhised: 

 valitud andmete ja lahenduse sobivus; 

 kaardi originaalsus ja loomingulisus: kui loominguliselt on ülesandele lähenetud/kui 

originaalne on lahendus; 

 kaardi informatiivus: kui hästi/arusaadavalt on kaardilt võimalik soovitud teavet välja lugeda; 

 kartograafiline kujundus: kas ja kuidas on kasutatud kartograafilisi elemente (kaardi pealkiri, 

legend, mõõtkava, sümbolid ja värvid jne). 

(2) töid hinnatakse neljaastmesüsteemis. Tulemused selgitatakse punktide liitmisel: 

5 – peaks tingimata kuuluma võitjate hulka; 

3 – hea töö, võiks kuuluda võitjate hulka; 

1 – keskpärane töö; 

0 – pigem ei peaks kuuluma võitjate hulka. 

 

(3) töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 

kuni 10 aastased; 

11–15 aastased; 

16–19 aastased.  

4. Žürii koosseis ja ülesanded 

(1) žüriis on vähemalt neli liiget Eesti Geoinformaatika Seltsist ja GIS-päeva korraldustoimkonda 

kuuluvatest asutustest. 

(2) žürii valib hiljemalt 13. novembriks 2015 esitatud töödest võidutööd. Auhinnad antakse autoritele 

üle GIS-päeval 18. novembril 2015 Eesti Rahvusraamatukogus. 

(3) konkursile laekunud tööd pannakse näitusena välja GIS-päeval ning võitjate nimed lähevad 

hiljem üles ürituse veebilehele http://www.gispaev.ee.   

5. Tööde säilitamine ja kasutamine 

(1) tunnustuse pälvinud kaardid säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel. 

(2) GIS-päeva korraldajatel on õigus kasutada võistlusele saadetud töid infomaterjalide trükkimisel. 

 

Lisa 

Mõned tasuta kasutatavad kaardirakendused: 

 

1. ArcGIS Online veebikaardi koostamise keskkond 

http://www.arcgis.com/features/ 

 

Juhend: 

http://www.alphagis.ee/wp-content/uploads/2012/09/Veebikaardi-kaardiesitluse-ja-

rakenduse-koostamise-juhend.pdf 
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2. Google maps 

http://maps.google.com/ 

 

3. Maa-ameti geoportaal 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 

http://maps.google.com/
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

