
UMA PIDO MATKASARI – Määne om seo maa? Kaemi´ perrä! 
 
Matkalise meelespea: 
 
* Kõik matkad algavad kell 11 
* Matkad algavad ja lõpevad samas kohas (v.a. 2.06 Võru linn) 
* Teadmisi põnevate paikade kohta jagavad rajal matkajuhid 
* Matka lõppedes ootab matkalisi soe tee 
* Rada ei ole tähistatud, liigutakse grupina 
* Raja pikkuse kohta vaata täpsemalt kodulehelt http://umapido.ee/matk 
* Rada kulgeb metsateedel ja maanteedel. Kuid jälgi ka kodulehte, võib tulla üllatusi! 
* Lapsed võtavad matkadest osa koos täiskasvanud vastutajaga 
* Iga matkaline hindab matkale tulles oma tervislikku olukorda ja võimet matk läbida ja vastutab ise 
selle eest.  
* Veendu, et sul oleks matkakorraldaja telefoni number, vt kodulehelt selle matka kohta 
http://umapido.ee/matk 
 
Soovitused:  

- kasuta matka- või käimiskeppe 
- kui on oht saada jalgadele ville, plaasterda jalad enne teeleasumist 
- pane selga mugav, ilmastikule vastav riietus ja jalga matkale sobivad ja mugavad jalanõud 
- võta kaasa veepudel ja pane matkakotti mõnus söögiamps 

 
OSALEMINE TASUTA! 
VÕTA KAASA HEA TUJU! 
 
Eelregistreerimine matkadele: http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=141 
Korraldajad on tänulikud eelregistreerimise eest – see aitab meil matka paremini planeerida! 
 
Siiski ära jäta tulemata, kui osalemise võimalus selgub vahetult enne matka algust, sest registreerida 
saab ka kohapeal pool tundi enne matka algust! 
 
Matka osaluskord läheb kirja ka VÕRUMAA MÄNGUDE arvestuses. Vt täpsemalt ja registreeri end 
soovi korral Võrumaa mängudele: http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=77 
 
Matkaline, kes on läbinud 5 matka, saab V Uma Pido 2. juunil 2018 toimuvale peole Võro 
Kubijal vaba pääsme! 
 
Matkadel jagatakse matkasarja kaelakaarte, kuhu saab korjata osaluskordade kleepse. Igaüks, kel 5 
kleepsu olemas, saab peole tasuta! 
 
Tasuta pääsme saab kleepsudega kaelakaardi näitamisel kätte: 
     -    alates 2. maist 2018 Võru Instituudist tööpäeviti kell 9-17; 
     -    peopäeval 2. juunil Võru kesklinnas toimuval laadal Võru Instituudi telgist; 
     -    peopäeval Kubijal piletimüüjatelt. 
 
Palume võimalusel eelistada varasemat pääsme lunastamist! 
 
Matkad on lisaks Uma Pidole pühendatud ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Neid korraldavad 
MTÜ Võro Selts VKKF, MTÜ Luumisõ Kõrd, Võrumaa ja Põlva Maakonna spordiliidud, Võru 
Instituut, Kaitseliidu Võrumaa ja Põlvamaa malevad, Põlva Matkaklubi jt. Matku toetavad 
rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest (Võru ja Põlva mk), 
Rahvakultuuri Keskuse Vana Võromaa kultuuriprogramm ning Taheva ja Karula vallavalitsused. 
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