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Inauguração do novo campo de Japeri
No dia 13 de junho, Japeri Golfe realizou um torneio para celebrar
a inauguração do novo campo. Nossos alunos jogaram com
golfistas experientes de outros clubes. Desde 2011, lutamos para
que parte do campo, destruído pelas obras do Arco Metropolitano,
fosse reconstruída. O campo voltou a ter nove buracos e tamanho
oficial para voltar a sediar campeonatos. No evento, fomos
prestigiados pelo presidente da Federação de Golfe do Estado do
Rio de Janeiro, Luiz Henrique Leão Teixeira, que deu a primeira
tacada da partida. Vitória Araújo foi a vencedora do feminino com
78 tacadas e Breno Domingos empatou com Leonardo Kitahara,
com 76 tacadas, e ganhou no play-off. O evento foi patrocinado
pelo Azeite 1492 e teve apoio da Granado.

Rating oficial
Em abril, Nigel Wynn Jones, especialista credenciado pela
Confederação Brasileira de Golfe - CBG para medição de campos
oficiais, com a ajuda de Colin Foulkes e Ray Tseng passaram
um dia inteiro no campo do Japeri Golfe para um minucioso
trabalho de medição. Assim que os cálculos e as análises destes
especialistas foram concluídos, foi aplicado o slope system ao
campo do Japeri Golfe para calcular os handicaps oficiais de
todos os jogadores.

Golfe no Maracanã: jovens de Japeri jogam no estádio
Em maio, 16 crianças e jovens do Japeri Golfe fizeram um passeio maravilhoso: foram ao Maracanã para o lançamento do
projeto Rio StreetGolf 2016, que busca implementar treinos
da modalidade em escolas públicas e privadas e em ONGs
da Mangueira e comunidades no entorno do estádio. Lá, os
jovens participaram de diversos jogos de golfe, inclusive na
lateral do gramado. A turma foi dividida em três times que
competiram por pontos em cada partida. A equipe vencedora
foi a chamada “Brasil” e foi composta por Rafaela Gomes, José
Silva, Matheus Velloso, Vitor Hugo, Washington e Maria Luiza
Vieira. Cristian Barcelos e Breno Domingos também participaram do evento como instrutores do torneio.

Japeri mais uma vez no Futuro do Golfe
Recomeçou em abril o projeto “Futuro do Golfe”, da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, onde são escolhidos os
melhores alunos dos clubes do estado para receberem um treino de alto rendimento. Assim como no ano passado, alunos do
projeto social do Japeri Golfe foram convocados para integrar o time, a diferença é que desta vez, cinco jovens foram chamados,
anteriormente, apenas três participavam do projeto. Cristian Barcelos, Breno Domingos, Matheus Ventura, Tiago Ventura e
Vitória Araújo são nossos golfistas que ajudam a compor a equipe com 12 jovens promessas do Futuro do Golfe.
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Cristian Barcelos brilha no Aberto de Cuiabá
De 15 a 17 de maio, Cristian Barcelos, aluno do Japeri Golfe, ganhou
o primeiro Aberto de Cuiabá, realizado no campo do Terras Selvagem
Golfe Clube. O jovem de 20 anos estava desde o Campeonato Juvenil
Brasileiro de 2012 sem vencer nenhuma disputa válida para ranking
nacional. Barcelos somou 216 tacadas (73/70/73), contra 217 (73/74/70)
do vice-campeão, Sandro Gonçalves, do Belém Novo Golf Club (RS). O
terceiro colocado foi o paulista Roberto Gomez, do Clube de Campo
de São Paulo, com 227 (73/79/75). Além da vitória geral, o japeriense
também ganhou a disputa com handicap.

Agora Japeri também tem Futgolf
Nos dias 27 e 28 de junho foi realizado o campeonato de lançamento do futgolf no Brasil nos nossos gramados. O evento
foi organizado por Antão Santor, Robson Rodrigues e Japeri Golfe, com ajuda do Presidente da Associação Argentina
de Futgolf, patrocínio da PENALTY e apoio da Prefeitura de Japeri. Mais de 40 atletas participaram. O campeão geral da
partida foi Miguel Allou que estava na categoria Sênior (a partir de 60 anos), com 79 pontos. O Japeri Golfe abre para o
treino de futgolf, com preços bastante acessíveis: R$10,00 durante a semana e R$30,00 aos sábados, domingos e feriados.
As bolas podem ser alugadas ou levadas de casa. O próximo campeonato da modalidade está previsto para agosto.

Bons resultados no aberto do Rio
Na primeira semana de junho foi disputado o Aberto do Estado do Rio, válido
para ranking nacional e mundial. Breno Domingos, Cristian Barcelos, Thuane
Oliveira e Vitória Araújo do Japeri Golfe participaram do torneio e garantiram
ótimos resultados. Estiveram presentes os 7 melhores jogadores do ranking
nacional. Thuane terminou em 3º lugar no scratch feminino e ganhou a
categoria com handicap. Este é o seu melhor resultado em campeonatos
de ranking nacional e mundial. Vitória ficou em 7º lugar no scratch e em 2º
lugar na categoria com handicap. Breno começou muito bem e terminou em
11º no scratch masculino, nada mal para campeonato de ranking nacional e
mundial. Ele também ganhou a categoria com handicap.

Japeri Golfe no ranking estadual
Confira a colocação dos alunos do Japeri Golfe no ranking do Estado do Rio de Janeiro.
Breno Domingos: 1º lugar no Juvenil masculino / 3º lugar no Adulto masculino.
Matheus Ventura: 8º lugar no Juvenil masculino.
Cristian Barcelos: 2º lugar no Adulto masculino.
Thuane Oliveira: 1º lugar no Juvenil feminino / 2º lugar no Adulto feminino.
Vitória Araújo: 2º lugar no Juvenil feminino / 7º lugar no Adulto feminino.

Campeonatos do trimestre
Devido às boas colocações no ranking estadual, nossos alunos têm a oportunidade de competir em torneios com a equipe da
Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, como: Aberto de Brasília, Aberto do Paraná, Aberto Sul Brasileiro e Faldo Series
South America Championship 2015.

Agradecimentos
A equipe da AGPJ agradece Marco Aurélio Virzi, Marcelo Stallone, Arminio Fraga, Plinio Guimarães, Paul Matheson, Lauro de
Luca, Silvia Nabuco, Michael Whyte, João Augusto Basilio, Bernardo Klabin, Sergio Carpi, Granado, Veirano Advogados, The
R&A, Oi Futuro, Globo, FGERJ, Gávea Golf e a todos que acreditam no projeto e colaboram com ele.

Vicky Whyte, Presidente da AGPJ

