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Tiger Woods presenteia Anderson Nunes no Jr British Open
A AGPJ foi escolhida pela R&A para representar o Brasil no
mundial Junior British Open, na Inglaterra. O jovem
Anderson Nunes aproveitou a oportunidade e ainda foi
surpreendido enquanto treinava antes da competição: foi
abordado por representantes da Nike Golf, munidos de
sacolas recheadas de camisas, roupas para chuva, dúzias
de bolas, luvas, cintos, bonés e viseiras. O presente foi
enviado especialmente ao Anderson por seu maior ídolo, o
campeão Tiger Woods, que também mandou um recado:
“Esse material é para que você esteja equipado
corretamente e vença qualquer eventualidade”. Parece que
a situação inspirou o jovem golfista, que foi o melhor
colocado entre os brasileiros no campeonato e ocupa o 2º
lugar no ranking Juvenil do Estado do Rio de Janeiro.

Japeri na mídia => Nos
N últimos três meses, a AGPJ foi notícia em 42 matérias na imprensa, com destaque para a
participação no Campeonato Amador Brasileiro de Golfe e a participação do Anderson no Jr British Open.

Cristian Barcelos é o campeão juvenil brasileiro de
2012
Cristian Barcelos foi o vencedor do 23º Campeonato
Brasileiro Amador Pré-Juvenil e Juvenil de Golfe,
disputado no Gávea Golf & Country Club, com o total de
212 tacadas. É a primeira vez que um jovem da
Associação Golfe Público de Japeri vence este torneio, o
mais importante campeonato juvenil do ano e que
reúne os melhores jogadores juvenis do Brasil e da
America do Sul. Apesar das difíceis condições
climáticas e do forte vento, Cristian manteve a firmeza
e com o resultado, o jovem de Japeri subiu de 7º para
2º lugar no Ranking Juvenil Brasileiro. Também aluna
da AGPJ, Thuane Oliveira ficou em 2º lugar na categoria
14 a 15 anos.

Cristian Barcelos termina o HSBC Tour Juvenil de Golfe em 3º lugar
Em julho foram realizados o Faldo Series South America e a quarta etapa do HSBC Tour Juvenil de Golfe,
disputados paralelamente no Clube de Golfe de Brasília. O vencedor do Faldo Series foi o uruguaio Juan
Alvarez, já o HSBC Tour teve João Paulo Carlos da Silva e Valentina Haupt campeões em suas respectivas
categorias. O HSBC Tour Juvenil de Golfe é o principal circuito brasileiro voltado para jovens golfistas. Cristian
Barcelos, da AGPJ, chegou a liderar a competição no primeiro dia, ficando com o 3º lugar.

Bons resultados na região Serrana
Japeri foi representado por quatro no 51º Campeonato
Aberto de Petrópolis Golf Clube, realizado em julho.
Cristian Barcelos, da AGPJ, ficou em 2º lugar, com 151
tacadas (77/74), e fez a melhor volta do segundo dia. O
bom desempenho do Cristian deveu-se também à ajuda
de Stevie Noren, jogadora e ex-capitã do Petrópolis, que
gentilmente hospedou o grupo da escolinha de Japeri
para que eles pudessem competir o campeonato. Já em
Teresópolis, no Aberto realizado em agosto, Cristian
que defendia sua liderança no ranking estadual
garantiu a posição ficando em 3º lugar no scratch e
Breno Domingos ficou em 2º lugar na categoria com
handicap e 4º na scratch geral. Agradecemos ao Philip
Healey por hospedar nossos jovens.
Convidado pela CBG, Cristian jogou nos Abertos de São
Paulo e da Bahia. Ele terminou o Aberto da Bahia em 4º
lugar com 248 (82-83-83), e ficou em 14º no Aberto de
São Paulo. Ambos os torneios foram válidos para
ranking nacional e assim Cristian termina o ano em 9º
lugar no ranking nacional.
Os campeões sem campo
Cristian Barcelos lidera tanto o ranking adulto como o juvenil do Estado do Rio de Janeiro. Já Anderson Nunes, além de
ser o 8º lugar no adulto e 2º no juvenil do Estado, foi escolhido como revelação no Torneio Interfederações de 2012.
Esses resultados e todo o trabalho junto aos 120 alunos da Escola de Golfe podem ser afetados pela destruição dos
buracos do campo de Japeri, onde eles treinam. As obras do Arco Rodoviário foram retomadas e com isso Japeri
perdeu mais 2 buracos, somando 5 no total de greens retirados. O campo está com apenas 4 greens e 5 fairways. A
AGPJ deixou de ser um campo de elite, não pode mais sediar campeonatos oficiais e ainda vê o desenvolvimento
profissional de seus alunos ameaçado.
Anderson Nunes é eleito a revelação
revelação do
Interfederações
Anderson Nunes e Cristian Barcelos foram
convocados para integrar a equipe da Federação de
Golfe do Estado do Rio de Janeiro na disputa do 17º
Torneio Interfederações, jogado em Búzios no final de
agosto. Vencedora da competição, a equipe
masculina do Rio de Janeiro contou com Anderson
Nunes, Antônio Pedro de Almeida e Silva, Cristian
Barcelos, Daniel Ishii e Eduardo Vasena, tendo
Tacashi Ishii como capitão. O Rio não ganhava esse
campeonato há doze anos. Anderson Nunes, atleta da
Associação Golfe Público de Japeri, foi eleito a
Revelação do Torneio, terminando invicto, com cinco
vitórias e um empate.

Agradecimentos
A equipe da AGPJ agradece Marco Aurelio Virzi, Marcelo Stallone, Raul Davies, Arminio Fraga, Plinio Guimarães,
Paul Matheson, Lauro de Luca, Silvia Nabuco, Granado, Veirano Advogados, The R&A, Oi Futuro, Banco Itaú,
Instituto Plajap, FGERJ, Gávea Golf e a todos que acreditam no projeto e colaboram com ele.
Cordialmente,
Vicky Whyte, presidente da AGPJ
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