
Segueix-nos a:
www.fundaciotommyrobredo.com    www.facebook.com/FTommyRobredo

FTommyRobredo   #fundaciontommyrobredo   #OpenSantiSilvas

T’ESPEREM  A L’OPEN !
ENTRADA GRATÜITA



DIMECRES, 13 DE JUNY
18.00 hores

Sorteig del quadres de competició del Memorial Santi Silvas i el Torneig Juvenil 
sub-14 en les instal·lacions del CN Olot.

DIJOUS, 14 DE JUNY
10.00 hores

Inici de la competició. Partits de primera ronda de Mamorial Santi Silvas i de 
round-robin del torneig juvenil. Sessió matinal. Inici dels diferents tallers adaptats 
per a escolars organitzades en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports 

de Persones amb Discapacitat Física (durant tot el dia).

15.00 hores

Partits de primera ronda y round-robin juvenil. Sessió de tarda.

17.00 hores

Degustació productes de la terra als jugadors realitzada 
per Carnisseria Planagumà.

PROGRAMACIÓ DE L’OPEN SANTI SILVAS

Fidel al seu compromís, del 14 al 17 de juny torna l’Open Santi Silvas  
al Club Natació Olot de la mà de la Fundació Tommy Robredo. El millor 

tennis en cadira de rodes, be aquest any acompanyat, per primera  
vegada, de un torneig juvenil sub-14. Vuit dels millors nois i noies del 

ranquing nacional conviuràn amb els tennistes en cadira i  amb les  
activitats dissenyades per seguir acostant l’esport adaptat a la societat.

Activitats especialment dirigides als més joves, amb les que  
podran experimentar i conviure amb diferents aspectes de la discapacitat 

en un marc tan especial, amb tant ambient i il·lusió,  
que és una de les claus de l’Open Santi Silvas.

Nosaltres ho tenim tot a punt.

Vina a donar suport a l’Open Santi Silvas 2018!

DIVENDRES, 15 DE JUNY
10.00 hores

Inici de la segona jornada. Partits de quarts de final Memorial Santi Silvas  
i round-robin torneig juvenil. Sessió matinal.

Inici dels diferents tallers adaptats per a escolars organitzades 
en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports de Persones 

amb Discapacitat Física (durant tot el dia).

11.00 hores

Visita Institut Guttmann.

15.00 hores

Partits de quadre de dobles Memorial Santi Silvas i round-robin del torneig juvenil.

DISSABTE, 16 DE JUNY
10.00 hores

Inici de la tercera jornada. Semifinals individuals del Memorial Santi Silvas  
i ronda round-robin del torneig juvenil.

13.00 hores

Exhibició / clinic Tommy Robredo.

17.00 hores

Finals de dobles i consolació Memorial Santi Silvas.

DIUMENGE, 17 DE JUNY
10.00 hores

Finals torneig juvenil sub-14.

11.00 hores

Final de l’Open Santi Silvas 2018.


