
GIS-päeva kaardivõistluse reglement 
 

1. Üldsätted 
GIS ja geograafia teabepäeva ehk GIS-päeva kaardivõistluse eesmärk on selgitada välja kuni 19-

aastaste õpilaste koostatud parimad ja huvitavamad kaardid ning kaardirakendused. 

 

2. Osalemine 
1) Kuni 19-aastased õpilased koostavad käesoleva konkursi jaoks endale meelepäraste 

vahenditega kaardi või kaardirakenduse. Samuti võib esitada varasemalt põhikoolis või 

gümnaasiumis tehtud kaarte või kaardirakendusi. 

2) Kaardivõistlusele esitatava töö teema peab olema üks järgnevatest: 

 „Ei hõbedat, kulda, ei leidu me maal“ – Eesti varad ja väärtused 

 Avastamata Eestimaa 

 Maailm aastal 2018 

3) Üks õpilane võib soovi korral esitada mitu tööd. 

 

3. Nõuded kaartidele ja kaardirakendustele 
1) Võistlusele esitatav kaart peab olema kartograafiliselt korrektselt vormistatud ehk sellel 

peavad olema vähemalt pealkiri ja legend. 

2) Kaardile ja kaardirakendusele tuleb lisada järgnev info: 

 Autori ees- ja perekonnanimi 

 Autori vanus 

 Kool 

 Töö valmimise aasta 

 Kasutatud allikad 

 Kasutatud tarkvarad/rakendused 

3) Kasutatavate tarkvarade ja kaardirakenduste osas piirangud puuduvad. Võib kasutada nii ESRI 

lahendusi (nt ArcGIS Online), vabavaralist QGIS-i, Google Mapsi või muud. 

4) Võistlusel osalevate kaartide lõppformaat on kas A4 (219 x 297 mm) või A3 (297 x 420 mm). 

Veebikaartide väljatrükke saata ei ole vaja, kuid valmiskaardi lahutusvõime peab olema piisav 

A4 või A3 formaadis printimiseks. 

 

4. Tööde esitamine 
1) Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2018. 

2) Lisaks võistlustööle tuleb esitada järgnev info: 

 Autori ees- ja perekonnanimi 

 Autori vanus 

 Kool 

 Autori e-posti aadress 

 Autori kontakttelefon 

 Juhendaja nimi 

 Juhendaja kontaktandmed 



3) Koostatud kaart või kaardirakendus tuleb saata PDF- või TIFF-vormingus või link veebikaardile 

aadressile gispaev@gmail.com. 

4) Paberkandjal töid saab esitada tööpäevadel kuni kella 18:00-ni Eesti Rahvusraamatukogu 

(Tõnismägi 2) 8. korruse geograafia- ja kartograafiasaalis. Kontakt: Tiina Kruup, tel 6307156. 

5) Töid võib saata postiga aadressile Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, AlphaGIS OÜ. Kontakt: Kaisa 

Laur, tel 5021867. 

 

5. Võitjate selgitamine 
1) Võistlusele kvalifitseeruvad kaardid peavad olema kartograafiliselt korrektselt vormistatud. 

2) Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 

 Kuni 10-aastased õpilased 

 11-15-aastased õpilased 

 16-19-aastased õpilased 

3) Võistlustöödes hinnatakse: 

 Valitud andmete ja lahenduse sobilikkust. 

 Originaalsust ja loomingulisust: kui loominguliselt on ülesandele lähenetud/kui 

originaalne on lahendus. 

 Informatiivsust: kui arusaadavalt on võimalik soovitud teavet välja lugeda. 

 Kartograafilist kujundust: kas ja kuidas on kasutatud kartograafilisi elemente 

(pealkirja, legendi, mõõtkava, sümboleid ja värve jne). 

4) Töid hinnatakse neljaastmelises süsteemis. 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 

5) Esitatud tööd kandideerivad järgmistele auhindadele: 

 Parima kujunduse ja sisuga kaart (igast vanuserühmast esimene koht, kokku kolm 

auhinda. Võitjad selguvad žürii hinnangute põhjal). 

 Arenguauhind kaardile, mis on hästi tehtud, kuid vajaks veel veidi täiustamist (igast 

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

 Huvitava tehnilise teostuse eriauhind GIS-ettevõtte AlphGIS poolt. 

6) Žüriil on õigus auhindu mitte välja anda. 

 

6. Žürii koosseis ja ülesanded 
1) Žüriis on vähemalt 4 liiget GIS-päeva korraldustoimkonda kuuluvatest asutustest. 

2) Žürii valib hiljemalt 12. novembriks 2018 välja võidutööd. Auhinnad antakse autoritele üle GIS-

päeval 14. novembril 2018 Eesti Rahvusraamatukogus. 

3) Konkursile laekunud tööd pannakse näitusele GIS-päeval. Võitjate nimed pannakse üles GIS-

päeva veebilehele www.gispaev.ee. 

 

7. Tööde säilitamine ja arhiveerimine 

1) Tunnustuse pälvinud uurimistööd säilitatakse GIS-päeva koduleheküljel www.gispaev.ee.  

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

trükkimisel. 
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Lisa 
Tasuta kasutatavaid kaardirakendusi: 

1) ArcGIS Online veebikaardi koostamise keskkond www.arcgis.com/features 

2) Google Maps www.maps.google.com 

3) Maa-ameti geoportaal https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis  

 

 

 

http://www.arcgis.com/features
http://www.maps.google.com/
https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis

