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Thuane Oliveira representa o Brasil no Sul-Americano
Moradora de Japeri e golfista da Escola da AGPJ, Thuane Oliveira foi
convocada pela Confederação Brasileira de Golfe para representar o
Brasil no Sul-Americano Pré-Juvenil. A competição que vem sendo
realizada no Asunción Club de Golf, no Paraguai, teve início no dia 26
de setembro e está prevista para terminar no próximo domingo, dia
02 de outubro.
Na foto: Thuane Oliveira com o blazer oficial da seleção brasileira

Aberto do Arujá Golf Clube => Tiago Silva, profissional do Japeri Golfe e um dos responsáveis pelo sucesso
dos meninos do campo público, voltou ao círculo dos campeões ao vencer o 35º Campeonato Aberto do
Arujá Golfe Clube, encerrado no último domingo, dia 25 de setembro, no interior de São Paulo. Tiago somou
284 tacadas para vencer por três de vantagem. A vitória garante mais confiança ao campeão que em
outubro disputará o Aberto do Brasil e ainda sonha em representar o país nos Jogos Olímpicos.
Campo de Japeri perde buracos e perde status de oficial

Antes

Japeri Golfe, o único campo público do Brasil – que já recebeu
cerca de 3 mil golfistas entre amadores, profissionais e
representantes do R&A e do PGA – vê novamente ameaçadas
as atividades da Escola de Golfe, que hoje atende a 120
crianças. As obras para a construção do Rodoanel já
avançaram, eliminando 3 dos 9 buracos existentes. Com isso,
Japeri deixa de ser um campo oficial.
O prometido projeto de reconstrução ainda não saiu do papel. A
AGPJ continua aguardando providências das autoridades que se
comprometeram em solucionar o caso, garantindo assim as
atividades das crianças e jovens.

Depois

JAPERI NA MÍDIA => Destaque para a matéria publicada
no Journal du Golf (França), com o título “Japeri
L'Exception Culturelle", sobre o bom desempenho da
Escola de Golfe. O jornal O Dia publicou nota sobre o
convite da Federação de Golfe ao Cristian Barcelos, para
disputar o campeonato interfederações.

Aberto do Estado => Três juvenis da Escola de Golfe de Japeri participaram do 39º Aberto do Estado do Rio de
Janeiro, disputado no Itanhangá Golf Club. Cristian Barcelos ficou no 28° lugar da categoria scratch, que contou
com a participação de 66 golfistas de todo o país. Já na disputa por handicap, Cristian ficou a apenas uma tacada
do pódio, terminando na 6ª posição.

Medalha Mensal reúne dezenas de golfistas em Japeri
Breno Domingos foi o campeão do torneio Medalha Mensal
Juvenil de setembro. Com um total de 75 tacadas, o golfista de
Japeri superou jogadores de categorias acima da dele. No
feminino, o destaque foi Tatiane Oliveira, com 82 tacadas. Os
participantes passaram o dia inteiro no clube e além das
principais disputas, participaram de competições no Putting
Green, jogos de vôlei e futebol. O dia também foi marcado por
brincadeiras e lanches.
Amador Brasileiro => Anderson Nunes foi o destaque da AGPJ no IV Gillette Golf Cup - 81º Campeonato Amador de
Golfe do Brasil, disputado no Gávea Golf. Ele disputou a final da competição, somando 316 tacadas.

Interclubes Juvenil no Gávea Golf
Os atletas de Japeri participaram dos torneios
interclubes de match play promovidos pelo Gávea Golf.
Na primeira edição, a seleção da AGPJ – Cristian
Barcelos, Breno Domingos, Demilson Rosa, Douglas
Aguiar e Vitória Monteiro – ficou com o 3º lugar. Na 2ª
edição, juvenis do Gávea e de Japeri entraram em campo
para disputar o título. O empate de 7 a 7 mostrou o
equilíbrio entre as equipes.

Tour Carioca e Tour Nacional: última rodada de 2011
Os alunos da AGPJ tiveram boas atuações nas últimas etapas do Circuito Carioca de Golfe Juvenil. Anderson
Nunes foi o campeão scratch na etapa de julho, realizada no Gávea Golf. Com uma volta de 69 tacadas na
final, par do campo e melhor volta do torneio, ele superou os favoritos do ranking fluminense. Cristian
Barcelos também garantiu o título na categoria B e ficou com a 3ª colocação geral. Patrick Menezes levou o
título da categoria D e Douglas Aguiar o 2º lugar. Entre as meninas, Thuane Oliveira e Vitória Monteiro foram
vice-campeãs em suas categorias. Na etapa de Teresópolis, em agosto, Cristian foi o Campeão scratch e na
categoria B, e Breno e Patrick foram campeões em suas categorias.
Thuane Oliveira terminou na 2ª colocação da categoria D e no 4° lugar geral feminino da 4ª Etapa do HSBC
Tour Nacional de Golfe Juvenil, disputado no Itanhangá Golf Club. Esta rodada vale pontos para o ranking
nacional pré-juvenil e juvenil masculino e feminino.
Cristian Barcelos é convocado para o Interfederações
Um dos mais bem ranqueados atletas de Japeri, Cristian Barcelos
foi convocado pela FGERJ para o Campeonato Interfederações,
realizado em setembro, na Costa do Sauípe Golf Links, Bahia. A
equipe do Rio terminou empatada em primeiro lugar com São
Paulo. O evento reuniu 44 competidores que representaram sete
federações do país.
AGRADECIMENTOS
A AGPJ agradece Cesar Marques da Brasil Golf, distribuidor da Titleist, pela doação de bolas, bonés e luvas.
Agradecimentos também à: Marco Aurelio Virzi, Alex Haegler, Granado, Marcelo Stallone, Raul Davies, Arminio
Fraga, Plinio Guimarães, Paul Matheson, Lauro de Luca, Silvia Nabuco, Michael e Carol Whyte, Veirano Advogados,
The R&A, Gávea Investimentos, Oi Futuro, Banco Itaú, Instituto Plajap, FGERJ, Gávea Golf e a todos que acreditam
no projeto e colaboram com ele.

Cordialmente,
Victoria Whyte, Presidente AGPJ

www.japerigolfe.com.br

