Associação Golfe Público de Japeri – janeiro a março de 2013
Alunos de Japeri brilham no Tour Nacional Juvenil
Nos meses de janeiro a março, foram disputadas as três
etapas do Tour Nacional Juvenil e nossos alunos
participaram de todas elas. Na primeira etapa, realizada
no Guarapiranga Golf & Country Club, em São Paulo, oito
crianças do Japeri Golfe participaram. Dentre eles,
Thuane Oliveira ficou em 2º lugar na categoria de 16 a 18
anos e em 5º no geral feminino; Vitória Monteiro também
ficou em 2º lugar na sua categoria (de 14 a 15 anos) e
Anderson Nunes foi o 4º lugar na categoria de 16 a 18
anos e o 6º no geral masculino. Na segunda etapa,
realizada no Itanhangá Golf Clube, no Rio de Janeiro,
participaram 10 jovens de Japeri. Os resultados também
foram bons: Anderson conseguiu o 4º lugar na categoria
scratch e também no geral masculino, Vitória ficou em 3º
na categoria C, Thuane em 3º na B. A última etapa, que
aconteceu no Belen Novo Golf Club, em Porto Alegre,
participaram sete de nossos jogadores com destaque
para o Breno Domingos que terminou em 4º lugar no
scratch.

Japeri na mídia => Em 2012 foram veiculadas 141 matérias/notas na imprensa. Destaque a cobertura dos
jornais cariocas, O Globo e O Dia, que publicaram 11 inserções, entre as quais uma entrevista especial, com
duas páginas e fotos, para o caderno Razão Social (O Globo) e duas matérias de destaque no caderno
Baixada (O Dia).
Bons resultados no Circuito Carioca
Mais um campeonato marcado por bons resultados da
equipe do Japeri Golfe foi a primeira etapa do Circuito
Carioca de Golfe Juvenil, que aconteceu em janeiro no
Itanhangá Golf Club. Anderson Nunes conseguiu o 2º
lugar na categoria exclusiva de juvenis e Denis Campos
levou o 2º lugar na categoria até 13 anos. Dentre as
meninas, Isabela Sales venceu o torneio até 18 anos,
com Thuane Oliveira em 2º lugar. Na categoria préjuvenil, Vitória Monteiro ficou em 1º lugar. O evento foi
promovido pela Federação de Golfe do Estado do Rio de
Janeiro (FGERJ) e teve validade para o ranking nacional,
além do estadual, no masculino e feminino.
Campo => Boas notícias sobre a reconstrução do campo da Associação Golfe Público de Japeri. Reconstruímos os 2
greens e tees perdidos no ano de 2012 para voltarmos a ter 6 buracos bons. A reposição dos buracos foi feita sobre a
orientação e supervisão de Fabio Silva e Rafael Navarro. Os novos greens estarão prontos para jogar em meados de
abril.

Ajuda para 2013 => Captamos pela Lei de Incentivo Fiscal R$357.000,00, que será utilizado nos custos de
manutenção do campo, salários, uniformes, bolas, lanches entre outras coisas. Agradecemos a Oi Futuro,
Lloyds TBS Bank e EMS S/A.
Equipe de Japeri faz bonito no Aberto de Verão
A nossa equipe de atletas do Japeri Golfe mostrou ótimos resultados nos dias 02 e 03 de março, no Aberto de Verão,
que aconteceu em Teresópolis, no Teresópolis Golf Club. Dentre os meninos, Anderson Nunes ficou em 3º lugar no
scratch geral e em 1º lugar no juvenil do campeonato, Cristian Barcelos ficou em 5º lugar no geral e Breno Domingos
ganhou a 2ª categoria de handicap. As meninas também pontuaram. Thuane Oliveira ficou em 2º lugar na categoria
com handicap e Isabela Sales em 3º lugar. A AGPJ ficou muito agradecida ao Philip Healey, que ajudou bastante toda
a equipe oferecendo a hospedagem à turma.

Tiago classifica para o PGA Latino America
O profissional de Japeri Tiago Silva conseguiu a ficar no 9º lugar
no ranking de classificação para o PGA Tour Latinoamérica e
está garantido na temporada 2013 do PGA Tour Latinoamérica.
O torneio aconteceu em Lima, no Peru, dos dias 05 a 08 de
fevereiro, no La Planicie Country Club. Teve participação de 105
profissionais de 17 países disputando 20 vagas.

Meninos de Japeri se destacam no Aberto de Búzios
No último fim de semana, dias 23 e 24 de março, foi disputado o Aberto de Búzios, com validade para o ranking
estadual fluminense. Breno Domingos, aluno da escolinha de golfe de Japeri, foi o vice-campeão do torneio com 158
tacadas, um desempenho muito bom para a sua estreia na categoria scratch. Cristian Barcelos, também da AGPJ,
ficou em 3º lugar com 159 tacadas. Os meninos estão muito felizes com os bons resultados e seguem firme nos
treinos diários para os próximos campeonatos.
Cristian Barcelos no Campeonato Amador Português
Cristian Barcelos competiu no Campeonato
Internacional Amador Português nos dias 13 a 15 de
fevereiro a convite da Federação Portuguesa de Golfe.
Em sua estreia no torneio, Cristian terminou na 94ª
colocação dentre mais de 100 jogadores com
handicaps positivos, de até +6,3. Além do percurso de
par 72 e 6.962 jardas, com greens grandes e bem
movimentados, a que Cristian não estava muito
familiarizado, o forte vento e frio dificultou ainda mais
a competição para o jovem de Japeri. Apesar de tudo,
ele considera que esta tenha sido uma experiência
bastante enriquecedora para a sua carreira e espera
poder participar de mais torneiros internacionais.

Agradecimentos
A equipe da AGPJ agradece Marco Aurelio Virzi, Marcelo Stallone, Raul Davies, Arminio Fraga, Plinio Guimarães,
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FGERJ, Gávea Golf, LLoyds TBS Bank, EMS S/A e a todos que acreditam no projeto e colaboram com ele.
Cordialmente,
Vicky Whyte, presidente da AGPJ
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