O primeiro trimestre de 2010 de atividades da Associação de Golfe Público de Japeri
foi marcado por muitos eventos, vitórias, e até um holehole-inin-one.
one Houve ainda a ilustre visita de
três integrantes do PGA Tour, Ty Votaw, diretor executivo da International Golf Federation,
Tyler Dennis e Steve Wesnsloff, que foram ao campo da Baixada acompanhados por John
Byers e Vicky Whyte. O projeto também foi destaque nas mídias local e internacional, com
uma reportagem de seis páginas na publicação americana Golf Magazine, a mais
importante, no mundo, dedicada ao esporte, com tiragem de seis milhões de exemplares ao
mês.
TY VOTAW,
VOTAW, DIRETOR EXECUTIVO DA PGA GOLF,
GOLF, VISITA A AGPJ
A AGPJ recebeu a visita de três
integrantes do PGA Tour. Ty Votaw,
diretor-executivo da International Golf
Federation e líder do movimento que
reintegrou o esporte à categoria
olímpica, Tyler Dennis e Steve
Wesnsloff foram ao campo da Baixada
acompanhados por John Byers e Vicky
Whyte, da CBG. Eles ficaram muito
bem impressionados não só com o
campo de Japeri, mas com o nível
técnico dos alunos da escola, seus
uniformes e suas condutas em campo.
Apesar do forte calor, a comitiva jogou
três buracos com Anderson Nunes e
Cristian Barcelos.
ANDERSON NO TORNEIO INTERNACIONAL DE MENORES
Anderson Nunes terminou como segundo melhor jogador do time que representou o
Brasil no 9º Torneio Internacional Juvenil de Golfe, no Lima Golf Club, no Peru, na categoria
pré-juvenil (até 15 anos). A capitã da equipe brasileira foi Vicky Whyte, vice-presidente
técnica da Confederação Brasileira de Golfe e presidente da Associação Golfe Público de
Japeri.

CIRCUITO CARIOCA NO IGC
Kely Aparecida foi campeã feminina na primeira
etapa do Circuito Carioca de Golfe Juvenil, realizado nos
dias 27 e 28 de fevereiro no Itanhangá Golf Club. Dos
oito atletas da AGPJ presentes, seis voltaram para a
Baixada com medalhas. Anderson Nunes e Carlos
Aguiar também venceram nas categorias C (de 14 a 15
anos) e E (até 11 anos), respectivamente. Vitória
Monteiro foi campeã na categoria D (de 12 a 13 anos).
Levaram a prata Cristian Barcelos, na categoria B (de 16
e 18 anos), e Breno Domingos, na categoria D.
ABERTO DE JAPERI
No dia 6 de março, foi realizado o III Aberto de
Japeri. Entre os homens, venceu Alexsander Praxedes,
mais conhecido como Nestor, vice na edição passada.
Ele concluiu com 69 tacadas, apenas uma de
vantagem sobre Bernardo Willemsens, ganhador da
primeira etapa do Circuito Carioca Juvenil. A
competição scratch foi muito equilibrada, com cinco
golfistas terminando com bons resultados. Kely
Aparecida venceu a categoria feminina. Entre os
jogadores com handicap até 15 anos, a vitória ficou
com Anderson Nunes, seguido por Breno Domingos.
Rafael Navarro, profissional que já disputou o Champions Tour, participou da
competição, jogando no grupo do filho, Felipe, e dos meninos de Japeri, Anderson e Cristian.
Ao final da competição, os participantes foram recebidos com um coquetel e um kit da
Granado. O torneio contou com o patrocínio do R&A, Granado e Oi Futuro, além do apoio do
Instituto Plajap, Analysis Group e da Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro.
TOUR JUVENIL PORTO ALEGRE
Oito atletas nos representaram na etapa Rio Grande do Sul do Tour Nacional Juvenil
de Golfe, realizada no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre. Com os resultados alcançados,
Vitória Monteiro e Anderson Nunes mantiveram boas colocações no ranking nacional.
Anderson concluiu em 7º a categoria C, completando as prestações num total de 169 gross,
sete tacadas atrás do líder. Na competição feminina, Kely Aparecida obteve o melhor
resultado da AGPJ: 3º colocação na categoria B. Participaram ainda Breno Domingos, Cristian
Barcelos, Luan Macedo, Elivelton dos Santos, Carlos Vinícius e Vitória Monteiro.
GREENS
Foi feito um corte vertical nos greens, além da reconstrução da comporta no lago do 4,
que não resistiu às chuvas e enchentes do verão.
AGENTES MIRINS AMBIENTAIS
Um grupo de 20 alunos da AGPJ fará um curso de agentes mirins ambientais, com
início marcado para o dia 24 de março e duração de 12 semanas.

JUVENIL BRASILEIRO
A AGPJ enviou cinco atletas no 21º
Campeonato Brasileiro Juvenil de Golfe
realizada no Alphaville Graciosa, no Paraná.
Os destaques foram Vitória Monteiro, vicecampeã da categoria D feminina, e
Anderson Nunes, empatado na terceira
colocação da categoria C. Além deles,
competiram Breno Domingos, Cristian
Barcelos e Luan Macedo.
HOLEHOLE-ININ-ONE
O jovem Cristian Barcelos, de apenas 15 anos, realizou o
sonho de 10 entre 10 apaixonados por golfe: marcou um
hole-in-one no buraco 6, e um par 3 de 167 jardas, numa
tarde de treinamento no Gávea Golf & Country Club.
Cristiam participava de um treinamento, acompanhado
de Anderson Nunes e guiado pelo profissional do clube,
Rafael Navarro. Como handicap index de 9,6, o menino
de Japeri foi o segundo entre os alunos da Escola de
Golfe a executar a mais emocionante jogada do golfe. No
ano passado, Breno Domingos conseguiu a façanha num
treinamento realizado no Japeri Golfe. Em apenas três
anos de criação, os alunos da AGPJ seguem fazendo
história no esporte: títulos, convocações, viagens e agora
um hole-in-one no famoso clube carioca são algumas das
marcas desses alunos no cenário nacional.
RANKING
Ranking Nacional

Ranking Estadual

Vitória Monteiro – 2º lugar na categoria E

Anderson Nunes – 1º lugar categoria C
Breno Domingues – 2º lugar categoria D
Cristian Barcelos – 4º lugar categoria B
Kely Aparecida – 1º lugar categoria B
Vitória Monteiro – 1º lugar categoria E

Anderson Nunes – 5º lugar na categoria C
Kely Aparecida – 6º lugar na categoria B
DOAÇÃOES

Voltamos a distribuir uma cesta básica por mês para cada aluno da escolinha. Essa
retomada foi possível graças ao aumento do patrocínio.
A Associação Feminina de Golfe Amador da Irlanda (Irish Ladies Golf Union - ILGU),
reconhecido como o mais antigo órgão de golfe feminino no mundo, destinou 5 mil euros ao
projeto desenvolvido pela AGPJ. A doação é parte dos lucros do Ladies Golf Union de 2009. O
site da entidade publicou um pouco da história e da organização da Escola de Golfe de
Japeri. Membros da ILGU conheceram o projeto durante a apresentação da presidente Vicky
Whyte, no Working for Golf, um dos principais eventos da indústria do golfe mundial, que
aconteceu em St. Andrews, na Escócia, em 2009. Na palestra, Vicky relatou à nata do golfe
mundial como o projeto tem alcançado sucesso e inclusão social por meio do esporte.
A AGPJ recebeu ainda de Fabio Mazza uma doação de roupas e material esportivo.

MÍDIA
Atravessando fronteiras - A revista americana Golf Magazine, mais importante
publicação do gênero (6 milhões de exemplares/mês), dedicou seis páginas à AGPJ. O
subeditor Josh Sens esteve no Brasil exclusivamente para acompanhar a rotina das 103
crianças atendidas pelo projeto. A matéria ganhou repercussão na mídia nacional, em
colunas do O Globo e Jornal do Commercio: Ancelmo Góis, Scarlet Moon e Márcia Peltier.
Notas sobre a visita da PGA Tour:
Tour: publicadas na coluna Anna Ramalho, do Jornal do
Brasil e no Tempo Extra, do caderno de Esportes do jornal Extra.

O trabalho
desenvolvido em
Japeri foi
destaque
também no site
da R&A, entidade
máxima do golfe
que renovou o
patrocínio de
anos ao projeto.
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