Associação Golfe Público de Japeri – janeiro a março de 2012
Rafael Navarro ensina postura e tacadas
O ano começou animado para os alunos da AGPJ. No dia 20 de
janeiro, eles receberam a visita do professor Rafael Navarro,
jogador que traz no currículo recordes do golfe nacional, além de
passagens pela CBG como treinador da equipe brasileira. Na
visita ao campo de Japeri, Navarro ministrou uma clínica para
mais de 30 alunos e instrutores. Alguns sortudos puderam
desfrutar de aulas individuais com o mestre. A equipe de Japeri
aprendeu muito com os ensinamentos sobre postura, tacada e
outros segredos do golfe e espera que este encontro possa se
repetir mais vezes.

Aberto de Verão: Japeri fica com 1º lugar em Teresópolis
Os alunos da AGPJ têm desempenho campeão no Aberto de Verão, realizado em fevereiro, em Teresópolis.
Christian venceu o torneio com 153 tacadas – primeira vitória do jogador em um campeonato adulto –
Anderson ficou em 3º, com 159, e Breno em 5º, com 164.

Japeri conquista onze prêmios no
Circuito Carioca de Golfe Juvenil
O Itanhangá Golfe Clube sediou, em janeiro, a 1ª Etapa do
Circuito Carioca de Golfe Juvenil. Acompanhados de Vicky
Whyte, presidente da AGPJ, e do head-pro da associação,
Tiago Silva, o torneiro contou com alunos de Japeri, sendo
11 deles premiados. A competição marcou a estreia, em
campeonatos fora de Japeri, de alguns dos alunos – Rafael
Rocha Guedes, José Souza da Silva, Juliana Guimarães
Carneiro e Matheus Ventura – que completaram o percurso
com êxito. Os jovens viveram ainda a experiência de serem
hospedados, antes e durante o torneio, na casa dos
apoiadores da AGPJ, Corina e Nico Barcellos e Ludmilla
Chaves. “Fui à praia pela primeira vez na vida e ainda joguei
em um dos melhores campos do país, com os melhores
jogadores do Rio”, diz Matheus Ventura.

MEDALHA MENSAL => A edição de março do tradicional torneio interno de Japeri contou com a participação
de 91 crianças. Anderson ficou em 1º na categoria B e foi o vencedor geral masculino, com 72 tacadas. Este
também foi o número de tacadas de Thuane e Vitória, que empataram no geral e feminino, conquistando o 1º
lugar em suas categorias. Moises venceu a C, com 89 tacadas, Matheus a categoria D, com 104 e Yago
Ferreira Lopes completou a prova com 136 tacadas, o 1º lugar da E. Os iniciantes participaram do Putting
Green e do jogo de nove buracos. Após as tacadas, todos lancharam e receberam kits para saúde bucal.

AGPJ leva o maior número de competidores
ao Tour Nacional de Golfe Juvenil
Os alunos de Japeri participaram do Tour Nacional
de Golfe Juvenil, principal circuito brasileiro voltado
para jovens golfistas, que conta pontos para o
ranking nacional, o pré-juvenil nacional e o juvenil
masculino e feminino. Na 1ª etapa, realizada em
fevereiro no Clube de Campo de São Paulo, Japeri foi
representado por Anderson, Cristian, Breno, Luan,
Moises, Douglas, Davidson, Patrick, Vitória e Thuane,
sendo a organização com o maior número de
competidores. Vitória venceu a categoria até 13
anos e Thuane ficou em 2º na de até 15 anos. Na 2ª
etapa, realizada em março, no Porto Alegre Country
Club, Japeri foi representada por 7 atletas. Thuane
ficou em 1º e Vitória em 4º, em suas categorias.
Golfistas da AGPJ ganham em
todas as categorias do Aberto de Japeri
Cristian Barcelos conquistou o bicampeonato do Aberto de Japeri,
com 63 tacadas, 6 abaixo do par do campo, o melhor resultado de
sua carreira. “Este desempenho é resultado da dedicação que vejo
todos os dias nos treinamentos”, diz Tiago Silva. O 2º lugar ficou
com Anderson Nunes (73 tacadas). Breno Domingos ficou com o
título até 15 anos e Luan Oliveira em 2º. Na disputa de 16 a 24,
vitória de Moisés Leal, seguido por Albert Paris. Davidson Rosa
ficou em 1º, seguido por Wagner Monteiro, na categoria de 25 a 40.
No feminino, o título ficou com Vitória Monteiro, seguida por Thuane
Oliveira, ambas de Japeri. Esta edição contou com o apoio da
Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro, Casas Granado, Sir
Speed e Gavea Golf & Country Club. Foi servido um coquetel aos
jogadores, que receberam kits com produtos da Granado.

Resultados classificam para o Pro AM
Bons resultados na Medalha Mensal garantiram vaga no Pro
Am Juvenil (março, no Itanhangá). Anderson Nunes, Vitória
Monteiro e Moises Moreira participaram do torneio, que tem
por objetivo promover a integração de jovens com jogadores
experientes e criar oportunidades para o desenvolvimento
dos iniciantes. Mesmo com um jogador a menos, o grupo do
profissional Tiago Silva (AGPJ) e dos juvenis Anderson Nunes
(AGPJ) e Sonia Vasena (Gávea) ficou em terceiro lugar.
Vitória jogou no grupo do profissional Nico Barcellos e Moises
jogou com o golfista pro Valdir Rondón.

JAPERI NA TV => Exibido pelo canal Futura, o documentário: “Golfe: Uma Tacada de Classe”, com direção de
Paula Schitine, conta a trajetória do aluno Cristian Barcelos e do head-pro Tiago Silva. O canal GNT também
exibiu reportagem feita no campo de Japeri. Assista: www.youtube.com/watch?v=AL44dMuE0jc&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=kSJ1Ec8dpI4
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