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Thuane Oliveira cresce dentro e fora dos campos
Uma das coisas que mais emocionam e deixam toda a equipe do
Japeri Golfe bastante orgulhosa é quando vemos algum aluno
que está conosco desde pequeno crescer e buscar um futuro
melhor. Esse é o caso de Thuane Oliveira. A jovem golfista se
formou no Ensino Médio no final de 2015 e começou a fazer
um curso técnico de Radiologia este ano. Além disso, a menina
continua se destacando dentro dos campos, ela é a segunda
colocada no ranking estadual feminino. Devido a esta ótima
posição, ela vai ganhar mais uma vez o benefício da Bolsa Atleta.
Já é o quarto ano que ela é beneficiada. Tudo isso é o resultado
de seu próprio esforço.

Cristian Barcelos é convidado para ser caddie em evento-teste
No dia 8 de março, um grupo de elite do golfe brasileiro se reuniu no
evento-teste para oficializar a abertura do campo olímpico de golfe do
Rio de Janeiro. Para o nosso ex-aluno Cristian Barcelos, a experiência
foi muito além de apenas mais uma cerimônia pré-olímpica. Ele foi
convidado para ser caddie da profissional Candy Hannemann, que
disputa uma das vagas para as Olimpíadas do Rio. A dupla já se
encontrou outras vezes: Candy sempre ajuda o projeto e já ministrou
clínicas para os pequenos golfistas. Cristian não esconde a alegria de
ter estado entre os primeiros jogadores do novo campo olímpico: “Na
segunda-feira, um dia antes do evento, eu fui agendado para visitar
o campo. Analisei cada um dos 18 buracos, medi as jardas entre os
greens e os obstáculos, observei as características de cada buraco,
chequei as condições do vento e consegui ajudar a Candy, não só
carregando os tacos, mas com informações sobre o campo”.

Começando o ano no Aberto de Duplas da FGERJ
As duplas Cristian Barcelos/ Breno Domingos e Vitória
Araújo/ Thuane Oliveira disputaram o Aberto de Duplas
da FGERJ que aconteceu no Petrópolis Golf Club nos
dias 20 e 21 de fevereiro. Os jovens voltaram com ótimos
resultados. Este foi o primeiro campeonato do ano e
da nova diretoria da Federação. O jogo teve 36 buracos
em stroke play, valendo a melhor bola por buraco da
dupla. Breno Domingos e Cristian Barcelos jogaram bem
os dois dias (67 e 67) e acabaram em segundo lugar no
masculino, apenas 2 tacadas atrás da dupla campeã Daniel
Ishii e Thomas Sampaio. Vitória Araújo e Thuane Oliveira
começaram mal no sábado ficando em terceiro lugar, mas
conseguiram reagir no domingo e terminaram campeãs
entre as mulheres!
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Sucesso no Aberto de Verão
Foi disputado em março o Aberto de Verão no Teresópolis Golf
Club, na Região Serrana. Seis alunos do Japeri Golfe participaram e
cinco deles saíram da competição com prêmios. Breno Domingos
foi o vice-campeão, com Daniel Ishii em 1º lugar. Cristian Barcelos
terminou em 4º lugar na categoria scratch masculino. Matheus
Ventura jogou mal no primeiro dia, mas conseguiu reagir e ficou
em 3º lugar na categoria de 8.6 a 14 de handicap. O primo Tiago
Ventura jogou muito bem e terminou em 2º na categoria de 14.1
a 22.1 handicap. Thuane Oliveira foi a vice-campeã, perdendo
somente para Clara Teixeira. Vitória Araújo terminou em 3º lugar
na categoria scratch feminino e também levou o prêmio de
melhor juvenil do campeonato. O Aberto de Verão foi o primeiro
campeonato do ano valendo para ranking estadual, então foi um
bom começo para Japeri.

Japeri marca presença nas primeiras etapas do Tour Juvenil
Neste primeiro trimestre do ano já foram realizadas as três primeiras etapas do Tour Nacional Juvenil. Os jovens golfistas de
Japeri marcaram presença em todos os campeonatos. Vitória Araújo, Matheus Ventura e Tiago Ventura que participaram
da primeira etapa em São Paulo, no Terras de São José Golfe Clube, nos dias 13 a 15 de janeiro. Vitória começou bem, mas
não conseguiu continuar e terminou em 8º lugar na categoria de 16 a 18 anos. Tiago estreou na categoria 14 a 15 anos e
mesmo sem poder levar um caddie jogou bem. Terminou em 9º lugar. Matheus ficou na 16ª posição.
No mesmo mês, dias 29 e 31 de janeiro, já foi disputada a segunda etapa no Paraná, no Pine Hill Golf Club. Vitória Araújo
foi a única aluna do projeto Japeri Golfe que participou e se saiu muito bem e terminando em 4º lugar entre as meninas,
com parciais de 75, 78 e 75.
Já a terceira etapa aconteceu em fevereiro no Rio de Janeiro, no Itanhangá Golf Club, e Japeri teve oito representantes
em campo. A experiência para eles foi muito positiva! Todos voltaram bastante satisfeitos e contentes com seus
desempenhos. Foram três dias de calor intenso e condições bastante difíceis. Vitória Araújo terminou em 8º lugar na
categoria B. Matheus Ventura está melhorando bastante e Tiago Ventura ficou em 11º Lugar na categoria C.

Japeri Golfe na mídia
Desde janeiro deste ano, em pleno ano olímpico no Rio de Janeiro, o Japeri
Golfe foi procurado por sete veículos de comunicação internacionais. Foram
eles: NBC - National Broadcasting Company, CNN - Cable News Network,
dos Estados Unidos, a BBC Londres, da Inglaterra, Eurosport e TV Canal
Plus, ambos da França, além da revista Golf Magazine e da Associated Press,
agências norte-americanas de notícias. Todos gravaram matérias em nosso
campo e entrevistaram diversos alunos, tais como Breno Domingos, Cristian
Barcelos, Vitória Araújo e Thuane Oliveira.

Vicky Whyte é convidada para integrar o R&A
A presidente do Japeri Golfe, Vicky Whyte, está entre as poucas mulheres do mundo convidadas pela entidade máxima do
golfe mundial, o R&A – Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, para integrar o quadro de sócios. Vicky chega ao R&A após
a histórica votação em 2014, que mudou os estatutos do clube com 85% dos votos, quebrando uma tradição de mais e quatro
séculos em que a entidade foi exclusiva para homens. Vicky foi, por oito anos, presidente feminina do World Amateur Golf
Council (WAGC), foi Vice Presidente Técnica da CBG e a única mulher no Comitê de Regras da Federação Sul Americana, onde
atuou por seis anos.
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