
UMA PIDO MATKASARI – Määne om seo maa? Kaemi’ perrä! 
 
Matkalisõ teedüs: 
 
* Kõik matka’ nakkasõ pääle kell 11 
* Matku alostus ja lõpp om saman paigan (v.a. 2.06 Võro liinan) 
* Tiidmiisi põnõvist paigust andva raa pääl matkajuhi’ 
* Matka lõpun uut matkajit lämmi tsäivesi 
* Rada olõ-i tähistet, liigutas kamban 
* Raa pikkusõ kotsilõ saa teedüst kodolehe päält http://umapido.ee/matk 
* Rada lätt müüdä mõtsateid ja suuriteid. A kae ka kodolehte, või ette tulla üllätüisi! 
* Latsõ käävä matkal üten täüskasunu vastutajaga  
* Egä matkalinõ hindas matkalõ tullõn umma tervüst ja võimõt matk läbi tetä. Tä vastutas hindä 
iist esi  
* Olõ kimmäs, et sul olõs matkakõrraldaja telefooni nummõr, kae kodolehelt egä matka kotsilõ 
http://umapido.ee/matk 
 
 
Soovitusõ’: 

- tarvita matka- vai käümisekeppe 
- ku om oht saia ville jalgu pääle, panõ inne minekit plaastri pääle  
- panõ sälgä mukav, ilma perrä rõivas ja jalga pasligu matka jaos sobiva ja mugava 

jalavar’o  
- võta üten viiputõl ja panõ matkakotti väiku söögiampsukõnõ 

 
OSAVÕTT MASSULDA! 
 
VÕTA’ ÜTEN HÄÄ TUJO! 
 
Matkulõ kirjapandminõ: http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=141 
Kõrraldaja’ omma tenoligu ette kirjapandmisõ iist – seo avitas meil matka parõmbalõ plaani! 
 
Siski jätku ei tulõmada, ku matkalõ tulõki võimalus saa selges õkva inne matka alostust. Kirja saa 
panda ka paigapääl puul tunni inne matka alostust! 
 
Matkast osavõtminõ lätt kirja ka VÕRUMAA MÄNGE rehkendüsen. Kae täpsembält ja ku tahat, 
panõ hinnäst kirja: http://vorumaaspordiliit.ee/index.php?lang=est&main_id=77 
 
Matkalinõ, kiä om läbi käünü 5 matka, saa 2. juunil 2018 peetäväle viiendäle Umalõ Pidolõ 
prii piledi! 
 
Matkul jaetas matkasarja kaalakaartõ, kohe pääle saa korjada osavõtmiskõrdu klepse. Tuu, kiä 5 
klepsu kokko korjas, saa pidolõ massulda! 
 
Massulda piledi saa klepsega kaalakaardi näütämisel kätte: 
     -    alatõn 2. maist 2018 Võro Instituudist tüüpäivildõ kell 9-17; 
     -    pidopääväl 2. juunil Võro keskliinan peetäväl laadul Võro Instituudi telgist; 
     -    pidopääväl Kubijal piletimüüjidõ käest. 
 
Pallõmi võimalusõl pruuvi pilet varrampa är otsi! 
 
Matka’ omma’ päält Uma Pido pühendedü ka Eesti Vabariigi 100. sünnüpääväle. Naid 
kõrraldasõ’ MTÜ Võro Selts VKKF, MTÜ Luumisõ Kõrd, Võromaa ja Põlva maakunna 
spordiliidu’, Võro Instituut, kaitsõliidu Võromaa ja Põlva malõva’, Põlva Matkaklubi jt. Matku 
tugõva’ rahandusministeerium kohaligu umaalgatusõ programmi vahendiist (Võro ja Põlva mk), 
Rahvakultuuri Keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Taheva ja Karula vallavalitsusõ’. 
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