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English
There is 10 weeks left before the Championships and time for registration is only
three weeks. It is easy to register in official WMA2012 Jyväskylä Website:
http://wma2012.jyvaskyla.fi/entry_booklet.
Last Monday we started publishing the names of registered and paid athletes. Since
next Monday we will also publish the list of competitor’s event and age categories.
You can find the updated versions of the route maps from our website:
http://wma2012.jyvaskyla.fi/english/venues.
Finally more information about the Athlete Party! The event will be organized on
Thursday the 5th at 19.00 in Sokos Hotel Jyväshovi. The price is 30 euro which
includes food, beverages and different kind of program. You can choose yourself
where to continue the evening from these four options: Night Club Jyväshovi,
Hoviraitti, Hovi Public Bar and Bar Bra.
If you have any problems with transportation from Helsinki to Jyväskylä, you can
announce to us your flight timetable and we will organize shared bus transportation.
You can book and pay this transportation at the same time with booking the
accommodation from travel agency TuulanTei. Return transportation will also be
organized.
Our partner in parking during the competitions is Jyväs-Parkki. We sell parking tickets
for four days and one week to our four main parking garages. You can buy tickets
also at the same time with booking the accommodation. Ticket prices and more
information will be found soon from our web pages.

Suomi
Yleisurheilun veteraanien halli-MM-kilpailuihin on reilu kaksi kuukautta ja
ilmoittautumisaikaa on jäljellä enää kolme viikkoa. Ilmoittautuminen käy helposti
Jyväskylän WMA2012- nettisivuilla: http://wma2012.jyvaskyla.fi/fi/entry_booklets.
Kaikki ilmoittautumaan!
Viime maanantaina alkanut ilmoittautuneiden nimilistan julkistaminen kehittyy. Ensi
maanantaista lähtien julkaisemme osallistumismaksun suorittaneiden kilpailijoiden
nimilistan lisäksi listan, jossa näkyy ilmoittautuneiden laji ja sarja.
Reittikartoista on tehty päivitetyt versiot nettisivuillemme:
http://wma2012.jyvaskyla.fi/kilpailupaikat.
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Vihdoin lisätietoa Urheilijajuhlasta! Tapahtuma järjestetään torstaina 5.4. kello 19.00
Sokos Hotel Jyväshovissa. Hinta on 30 euroa, johon sisältyy ruokailu, juomat,
ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Jatkopaikan voi itse valita näistä neljästä
vaihtoehdosta: Tanssiravintola Jyväshovi, Hoviraitti, Hovi Public Bar ja Bar Bra.
Järjestämme yhteisiä bussikuljetuksia Helsingistä Jyväskylään ennen kisoja.
Kuljetuksen voi varata ja maksaa majoituksen hankkimisen yhteydessä TuulanTei
Oy:ltä. Myös paluukyytejä järjestetään.
Jyväs-Parkki Oy on yhteistyökumppaninamme pysäköinnissä kilpailujen aikana.
Myyntiin tulee neljän päivän ja yhden viikon pysäköintilippuja, joilla pääsee kaikkiin
neljään keskeiseen pysäköintitaloomme. Lippuja voi ostaa ennakkoon
majoitusvarauksen yhteydessä. Lippujen hinnat ja lisätietoja tulee nettisivuillemme
lähiaikoina.
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