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Cristian Barcelos tem clínica com Gary Player no
Web.com Tour
Cristian Barcelos foi convidado pela CBG para jogar em
abril a quinta etapa do campeonato Web.com Tour, o
Brasil Classic, campeonato que reúne os melhores
profissionais do Tour PGA Latino América, disputado no
São Paulo Golf Club. Além de competir, ele e mais dois
colegas do esporte, o paulista Rafael Becker e o
paranaense Daniel Stapff, se encontraram no primeiro
dia do torneio com o sul-africano Gary Player, um dos
maiores golfistas de todos os tempos. Player passou aos
três jovens talentos do golfe brasileiro um pouco da sua
experiência e ministrou aulas para crianças e
adolescentes.
Japeri na mídia=> No primeiro semestre de 2013 foram veiculadas 59 matérias/notas na imprensa. Dentre elas 7
foram de emissoras de TV e rádio e 5 foram de jornais e revistas.
Destaque para a matéria de quatro páginas e fotos sobre a carreira do jovem talento Cristian Barcelos na revista New
Golf; a cobertura dos jornais cariocas, O Globo e O Dia; e dos canais ESPN, TV Brasil e a rede chinesa CCTV.

Japeri vence o Torneio Interclubes Juvenil
O Gávea Golf & Country Club recebeu dia 1 de maio o
Torneio Interclubes Juvenil, organizado pela Federação
de Golfe do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ) e que
terminou com a vitória do Japeri Golfe, no masculino, e
do Itanhangá, entre as meninas. O time campeão foi
formado por Anderson Nunes, Breno Domingos, Patrick
Menezes e Douglas Aguiar, capitaneados pelo
profissional Tiago Silva, para vencer com um total de
245 tacadas. A equipe anfitriã ficou em 2º lugar com
256 tacadas e a equipe do Itanhangá terminou na 3ª
colocação ao somar 263 tacadas. A FGERJ ofereceu um
almoço depois do jogo aos participantes, seguido pela
entrega das medalhas aos campeões.

As medalhas mensais voltaram
As medalhas mensais recomeçaram a ser disputadas em fevereiro deste ano com cerca de 70 participantes por
evento. Ao final de cada competição, além da entrega das medalhas, são distribuídas cestas básicas aos alunos do
projeto e as crianças e responsáveis se deliciam com os lanches servidos.

Atletas de Japeri se destacam na quarta etapa do Tour Juvenil
Da equipe de cinco alunos que participaram da 4ª etapa do Tour Nacional Juvenil, em Alphaville/Curitiba, nos dias 18
e 19 de maio, Anderson Nunes, Thuane Oliveira e Vitoria Monteiro voltaram com excelentes resultados. Anderson
jogou muito bem e empatou em segundo lugar, com 5 abaixo do par. Thuane também fez bonito e ficou em 3º lugar
na categoria feminina e Vitoria terminou o torneio na 4ª colocação na categoria até 15 anos. Este campeonato foi
válido para ranking nacional juvenil.

Japeri Golfe recebe campeonato de Orientação
Como reconhecimento do esforço de todos os
envolvidos na restauração do campo de Japeri Golfe, foi
realizado dia 26 de maio a 3ª etapa do XX Campeonato
de Orientação do Estado do Rio de Janeiro. Mais 400
atletas de todas as idades e estados brasileiros
participaram e o evento contou com o trabalho dos
funcionários e alunos do clube que foram voluntários na
organização. O campo do clube de golfe foi escolhido
por sua beleza e diversidade, elas permitem percursos
técnicos para os atletas de elite e seguros para os
novatos.

Campo novo => Em abril inauguramos com sucesso o novo campo! Já começamos a usar os dois greens e dois tees,
reconstruídos com a ajuda do R&A. Nosso campo agora está maior e mais competitivo.

Anderson e Cristian representarão a FGERJ em julho
Anderson Nunes e Cristian Barcelos jogaram, nesse
primeiro semestre do ano, os quatro primeiros
torneios válidos para ranking nacional: Sul Brasileiro,
Aberto de Brasília, Aberto do Estado do Rio e Aberto
do Estado do Paraná. Agora eles se preparam para
enfrentar, em julho, o Campeonato Amador Brasileiro,
nos dias 4 a 7 do mês, e o Faldo Series South
America Final, nos dias 11 a 13. Ambos vão para as
próximas competições representando a Federação de
Golfe do Estado do Rio de Janeiro.
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