
 
 

Državno prvenstvo v Eliminatorju (XCE) 
 

Kranj, 24. 7. 2022 

 

 

Organizator: Kolesarska Zveza Slovenije in KK Kranj 

Kraj: Kranj, Slovenski trg 

Datum: nedelja, 24. 7. 2022 

Disciplina: Kros na izpadanje – Eliminator / XCE 

 

 

Razpisane kategorije:  

Fantje U15 

Dekleta U15* 

Fantje U17 

Dekleta U17* 

Moški U19* 

Moški Elite* 

Ženske Elite in U19 
 

*Razpisane kategorije se lahko v primeru majhnega števila prijavljenih kolesark ali kolesarjev 

za lažji in zanimivejši potek dirke združujejo v starejšo kategorijo.  

 

 

Prijave:  

Prijava tekmovalcev poteka le v predprijavah preko spletnega portala Prijavim.se . 

Rok prijave do četrtka, 21. 7. 2022, do 23:59. Plačilo štartnin prek nakazila. 

 

 

Štartnina: 

Kategorije mladih U15 in U17 z licenco:  7,00 € 

Kategorij U19 in Elite z licenco:  25,00 € 

 

https://prijavim.se/calendar/checkings/4635/dp_eliminator_2022


Sodniška služba: 

Glavni sodniki Kolesarske zveze Slovenije: DKSS 

Tehnični delegat: Simon Erjavec 

 

 

Vodstvo tekmovanja in organizacija: 

Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana in KK Kranj, 

Škofjeloška cesta 14, 4000 Kranj 

Vodja tekmovanja: Jan Starman, 031 399 882 

Vodja proge: Jure Prešeren, 040 570 016 

Vodja rediteljev: Simon Erjavec, 051 204 505 

 

 

Trasa: 

Tekmovanja poteka večinoma po asfaltni podlagi po mestnih ulicah centra Kranja 

(Gregorčičeva ulica in Partizanska cesta). Trasa je dolga 600 m, na njej pa bodo 

postavljene umetne ovire.  

Skica trase (služi le kot prikaz kroga; natančna lokacija ovir bo določena na dan 

tekmovanja): 

 

 

ŠTART / CILJ
SMER VOŽNJE

UMETNE OVIRE



 

 

Prevzem številk:  

Registracija udeležencev, prevzem številk in vse ostale informacije v pisarni dirke za 

Veliko nagrado Kranja v avli Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1).  

 

 
 

V pisarni dirke je potrebno upoštevanje Covid protokolov UCI. Samo en predstavnik 

ekipe lahko vstopi v pisarno dirke in prevzame številke za vse tekmovalce. Pred 

vstopom in v notranjosti pisarne dirke je obvezno razkuževanje rok, nošenje zaščitne 

maske in upoštevanje varne razdalje 1,5 m. V pisarni dirke so naenkrat lahko največ 

štirje predstavniki ekip, zato prosimo za strpnost.  

 

 

Merjenje časa in rezultati: 

Merjenje časov bo potekalo preko številk, opremljenih s čipi.  

 

 

Časovnica: 

Prevzem štartnih številk: 12:30–13:30 

Ogled proge in trening: 13:30–14:15 

Kvalifikacije: 14:15–15:15 

Boji na izpadanje: 15:30 

 

Podelitev za vse kategorije 10 minut po končanem finalu moških elite. 

 


