WMA2012 JYVÄSKYLÄ

March NEWS
English
Thank you for every athlete registering to the WMA Indoor Championships! Time for
registration finished on Sunday 12th and its last five days were traditionally very busy;
there were made over 500 online registrations during those days. Now that every
federation has finally recorded to all their paper registrations, we know the final
amount of athletes that is even 2720 from 66 different countries! You can find the
final list from our web page: http://wma2012.jyvaskyla.fi/entry_booklet#registrated
At this moment we are planning the timetable for the Championships. The final
version will be found from our web pages as soon as possible.
Have you arranged accommodation? There is only a limited amount of rooms, so
hurry! More information: http://wma2012.jyvaskyla.fi/english/accommodation.
There are already 161 people registered for the Athlete Party. You can still reserve
tickets by e-mail tuuli.turunen@jkl.fi and pay them here in Finland.
It will be organised a lot of trips during the Championships that athletes can
participate if they want to. There will soon be more information about the side
events in our web pages.
There will be organised an athlete-friendly canteen near the main venue of the
Championships. The food will be based on Valio’s model about athlete’s plate. We
have also many restaurants as a partner so there will be good dinner offers for the
athletes.
We want warmly welcome the registered athletes, their supporters, volunteers and
the audience to Jyväskylä to experience the great WMA Championships we will have
here in April. See you in spring!
Find the latest news about the Championships from our official web pages:
http://wma2012.jyvaskyla.fi and from Facebook: www.facebook.com/wma2012.
See some of our Partners:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.398198566860638.113982.194206397
259857&type=3
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March NEWS
Suomi
Kiitokset kaikille urheilijoille ilmoittautumisesta kevään halli-MM-kilpailuihin.
Ilmoittautumisaika päättyi sunnuntaina 12. päivä ja sen viimeiset viisi päivää olivat
perinteisesti suuren loppukirin aikaa; ilmoittautumisia kirjattiin sähköisesti jopa yli
500. Nyt vihdoin liittojenkin kirjattua kaikki ilmoittautumiset tiedämme lopullisen
osallistujamäärän, joka on hurjat 2720 urheilijaa 66 eri maasta! Lopullinen lista
kilpailevista urheilijoista löytyy nettisivuiltamme:
http://wma2012.jyvaskyla.fi/entry_booklet#registrated
Parhaillaan suunnittelemme kilpailujen aikatauluja, joiden lopullinen versio tulee
näkyviin nettisivuillemme niin pian kuin mahdollista.
Oletko vielä vailla majoitusta? Majoituspaikkoja on rajallisesti, joten hoidathan asian
mahdollisimman nopeasti! Lisätietoja osoitteesta:
Http://wma2012.jyvaskyla.fi/majoitus.
Urheilijajuhlaan on ilmoittautunut jo 161 urheilijaa! Lippuja voi vielä varata
sähköpostilla tuuli.turunen@jkl.fi, jolloin ne maksetaan paikan päällä.
Kilpailuiden aikana järjestetään retkiä, joihin urheilijat voivat halutessaan kisaviikolla
osallistua. Nettisivuillemme tulee pian lisätietoja oheistapahtumista.
Kilpailupaikalle järjestetään urheilijaystävällinen ruokala. Ruoat valmistetaan Valion
urheilijan lautasmallin mukaisesti. Meillä on myös yhteistyökumppanina monta
ravintolaa, jotka tarjoavat hyviä illallisetuja kilpailijoille.
Järjestelytoimikunta haluaa toivottaa niin kaikki kilpailijat, heidän tukijoukkonsa,
vapaaehtoiset kuten tietenkin myös katsojat lämpimästi tervetulleiksi Jyväskylään
kokemaan MM-tason elämyksiä. Hyvää treeniaikaa, keväällä nähdään!
Viimeisimmät uutiset kilpailuja koskien löydätte virallisilta nettisivuiltamme:
http://wma2012.jyvaskyla.fi ja Facebookista: www.facebook.com/wma2012.
Tutustu yhteistyökumppaneihimme:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.398198566860638.113982.194206397
259857&type=3
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