Associação Golfe Público de Japeri – julho a setembro de 2013

Vitória Monteiro representa nosso país no Chile
O ano de 2013 continua sendo fundamental para a
Associação Golfe Público de Japeri divulgar o seu trabalho
em campos internacionais. A jovem Vitoria Monteiro, de
apenas 14 anos, assumiu o segundo lugar no ranking
nacional e foi convocada pela CBG para fazer parte da equipe
brasileira que disputou o Campeonato Sul Americano Préjuvenil 2013, no Chile, nos dias 23 a 29 de setembro.
Jogaram os 30 melhores atletas do continente, sendo três de
cada país. Depois de ter levado dois de seus melhores alunos
para competir na Inglaterra, Uruguai e Estados Unidos, em
2012, surge agora a oportunidade das meninas da escolinha
mostrarem seu valor. Além dessa chance, Vitória também foi
convocada, em março, para integrar o Time Brasil de Golfe,
uma seleção com os 30 melhores golfistas juvenis e préjuvenis do país.

Japeri na mídia => Destaque para a matéria de capa do jornal O Dia, sobre as novas conquistas da Vitória Monteiro. A
atleta também concedeu entrevista para a Rádio BandNews. Vale a pena mencionar a boa repercussão em colunas
sociais e esportivas: 3 notas na Panorama Esportivo, do O Globo (1 sobre a participação do Faldo e 2 referentes à
Bolsa Atleta concedida ao Cristian Barcelos) e 2 publicadas na Rio sem Fronteiras, do jornal O Dia.

Curso de agente ambiental mirim chega ao fim
Terminou em setembro o curso de agente ambiental
mirim oferecido pela AGPJ, o treinamento de crianças e
adolescentes que tem como proposta conscientizar e
ensinar a agir de forma ecológica no dia a dia. As aulas
foram ministradas pelo consultor ambiental Jorge
Antônio de Souza e tiveram duração de quatro meses.
Para comemorar o encerramento das atividades,
levamos os 15 alunos do projeto a um passeio no
Jardim Zoológico de Volta Redonda.

Aberto de Teresópolis rende bons resultados
Agosto também foi o mês de Breno Domingos brilhar! O menino foi o vice-campeão no Aberto de Teresópolis com 162
tacadas. Thuane Oliveira e Isabela Sales também jogaram o torneio e terminaram em boas colocações. Thuane ficou
em 4º lugar no scratch feminino e Isabela ganhou na categoria com handicap de 16 a 28.

Tiago Silva participa de curso para profissionais de
golfe em São Paulo
Tiago Silva, profissional e instrutor da AGPJ, participou
em agosto do primeiro Programa de Treinamento de
Profissionais de Golfe, no Clube de Campo de São
Paulo, a convite da Confederação Brasileira de Golfe. O
seminário ministrado pelo R&A, contou com a presença
de mais de 50 profissionais brasileiros, além de
renomados membros internacionais do esporte e teve
duração de três dias. O treinamento teve como objetivo
promover o crescimento do esporte em nível nacional,
por meio da capacitação de profissionais de educação
física de escolas públicas e privadas para posterior
ensino aos jovens de todas as classes sociais.

Os campeonatos do trimestre
Esse trimestre foi bastante agitado para os alunos do Japeri Golfe. Anderson Nunes, Breno Domingos, Cristian
Barcelos, Thuane Oliveira e Vitória Monteiro marcaram presença em diversos torneios como o Campeonato Amador de
Golfe do Brasil, Faldo Series South America Championship, Campeonato Brasileiro Juvenil de Golfe, Match Play do
Estado do Rio de Janeiro e Torneio Interfederações. Destaque o Cristian, que ficou em 3º lugar no Match play com 36
buracos por dia e foi convocado pela terceira vez consecutiva, pela Federação de Golfe do Estado do Rio de Janeiro,
para jogar no Interfederações.

Dobradinha de Japeri no Aberto da Primavera
Nos dias 28 e 29 de setembro, foi disputado o Aberto
da Primavera no Golf Club de Búzios. Os alunos da
AGPJ, Cristian Barcelos e Breno Domingos, fizeram a
dobradinha no ranking do torneio, foram o campeão e
vice-campeão respectivamente. Cristian fez 80 e 77,
enquanto Breno fez 84 e 81, que também levou para
casa o título de campeão na categoria juvenil. A
disputa não foi fácil, teve muito vento nos dois dias.
Com os bons resultados, Cristian, está em 2º lugar no
ranking estadual com a diferença de apenas 1 ponto
para o primeiro colocado, Daniel Ishii. No ranking
nacional adulto, ele está em 12º lugar. Subiu para
essa posição depois de ter conquistado a 4ª
colocação na categoria scratch geral no Aberto de
São Paulo, jogando 73, 76 e 76.
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