29. 6. – 2. 7. 2022

Де закінчується колія, починаються перегони.

ПРОГРАМА ВИСТАВКИ

14:30 – 15:30

15. – 18. 6. 2022
Презентація «500 КМ СЛОВАЧЧИНИ» та «СЛОВАЦЬКА СТРІЛА
2022» на площі ім. Гвездослава у Братиславі.

16:00 – 18:00

Фініш на площі ім. Гвездослава в м. Братислава, виставка транспортних засобів.

Виставка ретро автомобілів на іподромі.

«100 метрів Братислави» - перегони відбудуться за підтримки Братислава-Старе Місто.

18:00 – 18:30

Презентація потягу «Словацька стріла» - пам&#39;ятки
національної культури.
Виставка фотографій з перегонів ретро автомобілів. Відкриття благодійної акції
«500 донорів кісткового мозку» з фондом «Крапля надії».

ПРОГРАМА ПЕРЕГОНІВ
Середа 29. 6. 2022
Початок перегонів – Музей вантажівок «Tatra Kopřivnice»
8:00 – 9:00
Початок змагань «500 км Словаччини» Виставка ретро автомобілів біля
«Словацької стріли». Прибуття ретро автомобілів у Татранську Ломницю.

Оголошення переможців перегонів «100 метрів Братислави»

19:00
Оголошення переможців пергонів «500 км Словаччини», у тому числі
спеціального призу Словацького радіо – редакції «Pozor zákruta» – проїзд на
гору Пезінська Баба.

20:00 – 22:30
Благодійний концерт «500 км Словаччини» та «Краплі надії» на підтримку
донорів кісткового мозку. Ондрей Гавелка та його «Melody Makers».

Субота 2. 7. 2022

Завершення перегонів «500 км Словаччини»

14:00 – 22:00

8:00 – 11:00

Виставка гоночних автомобілів, презентація окремих автомобілів та екіпажів.
Концерт гурту «Funny Fellows», який доповнює атмосферу періоду 30-х років
минулого століття. Відкриття благодійного стенду для «500 донорів кісткового
мозку» з фондом «Крапля надії».

«СЛОВАЦЬКА СТРІЛА»

19:00
Урочисте відкриття ралі «500 км Словаччини 2022» перед готелем «Lomnica».

Четвер 30. 6. 2022

1-й етап Татранська Ломниця – Братислава

Завершення перегонів «500 км Словаччини» – від’їзд учасників перегонів з
площі ім. Гвездослава.

Благодійний заїзд «Словацької стріли» та «Краплі надії»
«Словацька стріла»
«Словацька стріла» стане благодійним потягом, який виконає проїзд для фонду
«Крапля надії» з Татранської Ломниці до Братислави. Мапа проїзду «Словацької
стріли» опублікована на www.500km.sk

Середа 29. 6. 2022

7:00

10:00

Старт 1-го етапу з Татранської Ломніці до Братислави.

7:30

Від’їзд потягу «Словацька стріла» з Копрживниці до Високих Татр – Татранської
Ломниці.

Перший контроль часу Попрад – Спішська Собота. Початок першої вимірюваної
ділянки від Соботської площі.

15:45

8:15
Другий контроль часу біля технічного залізничного мосту – Віадуку у Хмароші.

Прибуття потягу «Словацька стріла» на вокзал до Татранської Ломниці.

17:00 – 10:00

12:00 – 14:00

Виставка потяга «СЛОВАЦЬКА СТРІЛА» доступна широкому загалу. Переїзд на
трамваї та потягом з міста Попрад до Татранскої Ломниці.

Можливість прийти і ознайомитись з ретро автомобілями посеред Штявницьких
гір в готелі «Salamandra».

Четвер 30. 6. 2022

17:30

10:20

ЦІЛЬ 1-го етапу в Братиславі на площі Гвездослава. Виставка автомобілів перед
готелем «Radisson Blu Carlton» з музичним супроводженням гурту «Funy Felows» та
дискусії з учасниками.

Відбуття потягу «Словацька стріла» з «Краплею надії» з Татранської Ломниці до
Братислави.

18:00
Виставка ретро автомобілів для широкого загалу до п’ятниці 09:00.

Урочисте прибуття потягу «Словацька Стріла» до Братислави, до Музею
транспорту.

П’ятниця 1. 7. 2022

П’ятниця 1. 7. 2022

2-й етап – проїзд до гори Пезінська Баба

17:30

14:00 – 22:00

8:00

Експозиція потягу «Словацька стріла» у Музеї транспорту для широкого загалу

Старт 2-го етапу з площі ім. Гвездослава

Субота 2. 7. 2022

9:00 – 11:00

14:00 – 22:00

Проїзд до гори Пезінська Баба.

Експозиція потягу «Словацька стріла» у Братиславському музеї транспорту для
широкого загалу.

12:30
З нагоди «500 км Словаччини» та початку головування Чеської Республіки в Раді
ЄС виступ «Hudba Hradní stráže a Policie České republiky» на площі ім.
Гвездослава.

Неділя 3. 7. 2022
10:00
Відправлення потяга «Словацька стріла» з Музею транспорту м. Братислава.

Організатор може змінити час за потреби

