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PM 
Slottskampen med UNT-cupfinal 

Samling 
Räddningsskolan vid Rosersbergs slott. Koordinater för 
GPS: N59º34'30" E17º51’26”. Vägvisning från 
Norrsundavägen mellan Upplands-Väsby och Märsta 
(”gamla E4-an”). 

Parkering 
På asfalt. Avstånd P-TC 50-300 meter. Ingen avgift. 

TC 
Se TC-karta på sidan 2. 

UNT-cupen 
Tävlingen är final i 2008 års UNT-cup. Regler och upplägg 
framgår av bilaga i slutet av detta PM, samt anslås på TC. 

Anmälningsavgifter/komplettering 
10 kr/deltagare tillkommer för dusch/ombyte inomhus. 

PM och Startlistor 
Anslås på TC. 

Lagkuvert 
Lagledare för finallagen i Unt-cupen hämtar lagkuvert vid 
UNT-husvagnen på TC. I kuvertet finns nummerlappar, 
särskilt PM mm. 

Resultatlistor 
Läggs ut på Sigtuna OK:s hemsida ww.sigtunaok.se 

Start Slottskampen 
Första ordinarie start kl 10.00. Efteranmälda startar före 
ordinarie starttid. Utvecklingsklasserna har fri starttid kl 
10.00-11.15.  
Start 1 för samtliga klasser: 200 m orange-vit snitsel . 

Start UNT-cupfinalen 
Gemensam start kl 11.45. Starten sker på stora 
gräsplanen i anslutning till TC. 

Sammanslagning och strukna klasser  
D75 slås ihop med D70. D80, H 20 och H17-20 utgår. 

Öppna klasser/direktanmälan 
Sex Ö-klasser, fyra U-klasser och Inskolningsklass. 
Anmälan vid tävlingsexp 08.30-10.00. Fri starttid 10.00-
11.15. 

Vakansplatser för ungdomar 
Fem vakansplatser har lottats in i klasserna HD10-16.. 
Anmälan till dessa görs vid tävlingsexpeditionen på 
tävlingsdagen mellan 08.30-09.30. Ingen efteranmäl-
ningsavgift. 

Stämplingssystem 
Löparen ansvarar själv för att Sportidentenheten indikerar 
pip och/eller ljudsignal vid stämpling. Om detta inte 
fungerar, stämpla med stiftklämman i kartan. Tömning av 
brickan sker på väg till start samt för UNT-cupens 
finallag vid startplatsen.  

Hyrbrickor 
Hämtas vid tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad hyrbricka 
debiteras fullt värde. 

Nummerlappar 
Enbart för finallagen i UNT-cupen.  

Viltrapport 
Vid Tävlingsexpeditionen. 

Karta/definitioner 
Kartskala 1:10000 för samtliga klasser. Ekvidistans 2,5 
meter. Kartan reviderade 2008. För deltagarna  i UNT-
cupfinalens masstart finns definitionerna tryckta på 
kartan. För övriga finns även lösa definitioner. 

Terräng 
Småkuperad, mestadels lättframkomlig, bitvis stenbunden 
mark. Hela området är väg- och stigrikt. Mestadels god 
framkomlighet, men det finns inslag av tät granskog. 

Glada och ledsna gubbar 
Skyltar med glada och ledsna gubbar finns som hjälp på 
inskolningsbanan. 

Maxtid 
90 minuter. 

Omklädning och dusch 
Omklädning utomhus, grusplan. Även möjlighet till 
ombyte inomhus i duschbyggnaden. Varmdusch inomhus. 
Klädselkontroll enligt SOFT:s och UOF:s regler tillämpas. 

Klubbtält 
På anvisad plats, se TC-skissen. OBS! inga tält på grus- 
eller gräsfotbollsplanerna. 

Toaletter 
Enbart vid TC. 

Barnpassning och miniknat 
Vid TC. För miniknat är avgiften 10 kr. Medtag om möjligt 
SI-bricka. Start 09.30-11.30. 

Service vid TC  
Servering, NC Sport Ol-försäljning www.ncsport.se, Team 
Sportia, sjukvård, bildemo (Perssons bil). 

UNT husvagn 
Uthämtning av lagkuvert (finallagen), prisutdelning UNT-
cupen, information mm. 

Prisudelning Slottskampen  
Hederspriser i ungdomsklasserna. Samtliga i Inskolning, 
U1 och U2 erhåller pris. I dessa klasser erhålls priserna 
direkt efter målgång. För övriga ungdomsklasser sker 
prisutdelning efterhand som klasserna är klara. Antal 
priser anges på resultattavlan. I klasserna H/D 18 och 
äldre sker utlottning av sex presentkort bland alla 
segrarna (tre i H och tre i D). I öppna klasserna sker 
utlottning av två presentkort bland alla deltagare. 
Prisutdelning genomförs efterhand som klasserna är klara. 

Prisudelning UNT-cupen   
Gemensam prisutdelning för hela årets UNT-cup. 
Prisutdelning sker snarast efter det att finalen avslutats på 
tid som meddelas av speakern. Samtliga deltagare i UNT-
Cupen får diplom. Priser kommer även att lottas ut bland 
alla deltagare. Prisutdelningen sker vid UNT-husvagnen. 
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Huvudfunktionärer 
Tävlingsledare   Roger Uddmäre    070-675 04 32  roger.uddmare@norrenergi.se 
Banläggare   Bengt-Olov Törnqvist   070-670 79 44 
Ungdomsbanor   Tommy Lindggren    08-590 361 36 
Bankontrollant   Lars-Olov (LOA) Andersson  08-591 124 86  
Tävlingskontrollant  Tomas Backström Långhundra IF 
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Slottskampen 
är även final för 2008 års UNT-cup. De tio 
bäst placerade lagen efter de tre kvalom-
gångarna, se särskild startlista, har gått till 
final. I finallagen deltar de löpare som 
sprungit för laget under kvalomgångarna. 
Det lag som först får fem godkända löpare i 
mål vinner. 

Banlängder och svårighetsgrader 
har anpassats så att de bästa på respektive 
bana ska ha en löptid kring 25 minuter. Alla 
finalens löpare springer sin egen klass 
(D16, H10 etc). Banorna för de olika klas-
serna ä gafflade. Banorna har en varv-
ningskontroll i kanten på TC-området 
(södra delen av grusplanen).  

NR-lappar och SI-brickor 
Nummerlapparna skall bäras synligt på 
bröstet. Kontrollera mot startlistan att varje 
löpare använder rätt nummerlapp och rätt 
SI-bricka. 

Start 
Finalen startar klockan 11.45 genom 
massstart på TC (stora gräsplanen). Löpare 
i  finallagen måste tömma och checka sin 
SI-bricka vid ingången till startfållan för 
masstarten. Kartorna hänger lagvis i start-
fållan. Kontrollera att rätt karta (namn och 
nummerlappsnummer) tas vid startsigna-
len. 

Målgång 
Från förvarningen vid sista kontrollen rap-
porteras när lagens löpare passerar.  

I slutdelen av upploppet springer löparna i 
egen målfålla. Vid mållinjen (målskynket) 
finns måldomare. Målstämpling sker efter 
mållinjen och skall ske den ordningsföljd 
löparna har passerat mållinjen. 

Avläsning sker snarast därefter i anslutning 
till målvagnen. Därvid sker kontroll att laget 
är godkänt.  

Övriga lag i UNT-cupen 
Lag som ligger på plats 11 och nedåt efter 
de tre första omgångarna, tävlar på samma 
sätt som i kvalomgångarna. Det innebär att 
lagmedlemmarna springer sina banor med 
individuell start och platssiffror räknas ut i 
efterhand. I dessa klasser får även ungdo-
mar från klubbar utanför Uppland samt 
eventuella uppländska löpare som inte 
finns med i något UNT-cuplag springa. Des-
sa banor är inte samma som banorna i 
UNT-cupfinalen.  

 

Lycka till! 

Regler och upplägg för UNT-cupfinalen 


