HIIUMAA SUUR SEIKLUSSÕIT
12 mai 2012 a.
Start avatud 9:00 Kärdla Pritsumajas
Finiš suletakse 17:00 Kärdla Pritsumajas
Aardejaht algab 18.00 Pritsumaja eest
Lõpetamine 21.00 Rannapaargus

RING ALGUSEGA LÄÄNDE
KONTROLLPUNKT

ÜLESANNE

TULEMUS

Kui pikk on „Pikk maja“?
Kellel mõõdulint käepärast on vastus kiire tulema,
kel mitte, tuleb olla lihtsalt leidlik või uurida majast.
Rahva suus Pikaks Majaks kutsutav hoone on ehitatud 1830. aastatel Hiiu-Kärdla
Kalevivabriku direktorite elamuks ja see on olnud koduks mitme põlve Ungern-Sternbergidele.
1 HIIUMAA MUUSEUM „PIKK MAJA“

Kui mitu männipuud kasvab Militaarmuuseumi
aiaga piiratud territooriumil?
Alla ühe meetrised männid ei lähe arvesse.
2007. aasta 9. augustil täpselt kell 17 käis Tahkuna metsas vägev kõmakas. Kukeraba patarei 180 mm rannakaitsesuurtüki toru sülgas veelkord tuld ja suitsu. Endises Tahkuna kordonis avas uksed Hiiumaa Militaarmuuseum.
2 HIIUMAA MILITAARMUUSEUM

Kirikust leiate kolm aastaarvu: koguduse loomise
3 REIGI KIRIK
aasta, kiriku ehitamise aasta ja renoveerimise aasta.
Mis on nende aastaarvude summa?
Praegune kivikirik on juba kolmas pühakoda, mis siin paigas seisab. Kiriku ehitas O.R.L. von Ungern-Sternberg
oma vabasurma läinud poja Gustavi mälestuseks, kes ka kirikuaeda maetud on.
Motoriseeritud ülesanne!!!
Ettenähtud alal tuleb läbida oma sõidukil liikuvstardist 3 meetrit nii aeglaselt kui võimalik.
Täpne juhend kohtunikelt!
Villamaa Puhkekülas on sinu käsutuses mõnusad mugavustega puhkemajad,
kus on olemas kõik vajalik meeldivaks ning meeldejäävaks puhkuseks.
4 VILLAMAA PUHKEKÜLA

5 KÕPU TULETORN

Täidab kohtunik!!!

Kui mitu trepiastet on tuletorni sees?
Üle tuleb lugeda nii kivi- kui puitastmed!

Nagu valgeis rõivais matsakavõitu maanaine, punane palmik peas ja silm säramas, seisab mäe
otsas iidne Kõpu tuletorn. Eks 6 000 tonni kive ja 36 meetrit kõrgust räägi iseenda eest.
Kui pikk on seni säilinud Hõbekala?
Kui leiad kohviku „Hõbekala“, siis leiad ka
legendi ja tõenäoliselt sealt ka õige vastuse.
Merehädas kapten olla ammu aega tagasi ehitanud pääsemise auks Kalanasse kabeli ja pannud
sinna seinale hõbedast kala. Hõbekala pidi tooma kaluritele õnne ja ümbruskonna vetele kalarikkuse.
6 KALANA SADAM

7 ORJAKU SADAM

Leia veeloodimaja näituse fotodelt kõik maja
ennast kujutavad fotod, mitu neid on?

Leia veeloodimaja, sealt leiad ka vastuse.
Orjaku on tänapäeval Kassari saare läänepoolne ala, kuid veel keskajal oli Orjaku omaette
väike saar, nagu seda olid ka naabrid – Hiiumaa, Kassari, Puulaid ja Reigi saar.

Mitu punast tooli on Lestas ja Lambas?
Vastuse saamiseks vihjed on üleliigsed.

8 LEST & LAMMAS

Kassaris, Sääretirbi tee alguses asub mõnus grillhouse,
kus toitudest on esikohal, nagu nimi ütleb: lammas ja värskelt püütud kala.
Mitme vanaema töö teeb ära
9 VAEMLA VILLAVABRIK
Vaemla villavabriku kõige suurem vokk?
Vastuse leiad vabrikust.
Hiiumaa kadakasi karjamaid pügavad vähenõudlikud lambad, kes toreda villakasuka selga kasvatavad. Hiidlane
niidab villa ja toob villavabrikusse. Siin saab villast lõng, millest nobedad näpud koovad kehakatet ja loovad silmailu.
Suuremõisa lossi muuseumitoa seinal on sugupuu.
Mitu inimest on sellel sugupuul?

10 SUUREMÕISA LOSS

NB!!! Ärge palun sõitke autoga lossi treppi! [Korraldaja]

Pärast valjuhäälset vaidlust, millele olid järgnenud meeleheitlikud appikarjed, saabus parun
Otto Reinhold Ludwig von Unger-Sternbergi, Suuremõisa lossi lukustatud kabinetis vaikus.

11 HALULAEVA ELLING
SUURSADAMAS

Mitme purje alla see alus läheb?
Vastuse leiad ellingust ehitusskeemilt.

Hiiumaa mehed on üle 65 aasta ette võtnud suure puulaeva ehituse, Suuresadamasse selleks puhuks püstitatud
ellingus seisab võimas emapuu, mille peale kerkib traditsiooniline ligi 17-meetri pikkune kahemastiline kaljas.

12 SOERA TALUMUUSEUM

Mitu kodarat on kõige uuema
vähevankri vasakul esirattal?
Vähevankrid leiad rehekojast.

Miks on asemed Soera talus nii kõrged?
Senne peräst, et kerp asemele ei jaksaks hüpata.
Motoriseeritud ülesanne!!!
Võistkonna naisliige tagurdab sõidukiga, kinniseotud
13 ROOGRAHU SADAM
silmadega, kaasliikme juhendamisel avarasse boksi.
NB! Kui naisliiget ei ole või ta keeldub, tagurdab
meesliige ja saab 1 trahviminuti ajale lisaks.
Mootoratturitele juhend kohtunikelt.
Roograhu sadama külalistemaja asub otse mere ääres ning on mõnusaks puhkamiseks
Täidab kohtunik!!!
peredele, väiksemale seltskonnale ja mõisatgi kõigile keda köidab meri.
Peale kõige saab tõenäoliselt just siit Hiiumaa parimat pizzat!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÕISTKONNA NUMBER

_______________

VÕISTKONNA NIMI

________________________________

PUNKTE KOKKU

TÄIDAB KORRALDAJA!!!

