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Contra alustas 334 kilomeetri pikkust lipujooksu 
 
26. mail kell 11.00 alustab Contra lipujooksu – võrokeste lipp läbib koos Contraga nädala aja jooksul 
334 kilomeetrit ning teeb ajaloolisele Võrumaale tiiru peale, läbides kõiki 8 Vana Võrumaa kihelkonda. 
Lipp jõuab 1. juunil, Uma Pido päeval, kell 12 Võru kirikuplatsile laadamelu keskpunkti, sama päeva 
õhtul toimub võrokeste suur laulu- ja rahvapidu Uma Pido uue ja sisseõnnistatud lipu all. 
 
Vahetult enne jooksmise algust toimub Võru kirikuplatsil Contra pidulik teelesaatmine. Uma Pido 
projektijuht Ursula Zimmermann sõnab, et Contra lipujooks on nagu ühe oja voolamine suurde jõkke. 
„Uma Pido soovib Contrale ja võrokeste lipule kaitstud teed ja head kohalejõudmist. Nagu Võhandu on 
oluline tuiksoon, mis seob Vana Võrumaad, nii on Contra lipujooks oluline tuiksoon, mis toob Uma 
Pido ja võrokeste lipu rahvale lähemale.“ 
 
Jooks toimub peamiselt suuri teid mööda, kuhu kõik kaasaelajad on lehvitama oodatud. Nii on kõigil 
võimalus anda oma panus lipu Umale Pidole jõudmiseks.  
 
Contra jooksutrajektoori saab jälgida live’is internetist (lipujooks.tracklog.us), samuti tekivad internetti 
päeva kokkuvõtted video kujul ning jooksu pildigalerii. Silm tasub peal hoida järgmistel kanalitel: 
Contra blogi konnulacontra.blogspot.com 
Uma Pido kodulehekülg www.umapido.ee 
Uma Pido blogi umapido.wordpress.com 
ning Facebookis „Uma Pido” ja „Lipujooks ümber Võrumaa” lehtedel.  
 
Planeeritav marsruut päevade lõikes on järgmine: 

26. mai: Võru Katariina – Rõuge - Pärlijõe – Krabi – Pähni – Varstu  
27. mai: Mõniste – Saru – Hargla – Koobassaare – Lüllemäe – Haabsaare – Antsla – Urvaste 
28. mai: Kärgula – Kanepi – Saverna – Krootuse – Ihamaru – Põlva – Mooste 
29. mai: Leevaku – Räpina – Kahkva – Niitsiku – Kamnitsa 
30. mai: Orava – Võmmorski – Obinitsa – Lepä – Meremäe – Kalatsova – Vastseliina 
31. mai: Kärinä – Misso – Ruusmäe – Plaani – Haanja 
1. juuni: Võru 
 
Contra janu kustutab Värska Vesi ning jooksu toetavad ka Nopri ja Taarapõllu talu. 
 
Uma Pido on võrokeste laulu ja tantsupidu, mille eesmärgiks on levitada rõõmu võrukeseks olemisest 
ja võru keele ning kultuuri tundmisest. I Uma Pido toimus 2008. a Võrus, II Uma Pido 2010. a Põlvas, 
seekordne leiab aset taas Võrus Kubija laulukaare all. Peokoha vaheldumine Võru ja Põlva maakonna 
keskuste vahel rõhutab Vana Võromaa ühtsust. Vana Võromaa ajaloolise kultuuriruumi moodustavad 
8 Lõuna-Eesti kihelkonda: Hargla, Rõuge, Karula, Vastseliina, Kanepi, Urvaste, Põlva ja Räpina. 
 
 
Teate edastas 
Mari-Liisa Parder 
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