Associação Golfe Público de Japeri – abril a junho de 2012
Japeri vai representar o Brasil na Inglaterra
A AGPJ foi escolhida pela R&A – a FIFA do golfe – e indicada pela
Confederação Brasileira de Golfe para representar o Brasil no
mundial Jr. British Open, o campeonato juvenil mais importante do
mundo. É a primeira vez que um projeto social vai representar o
país em um torneio internacional deste esporte. Líder do ranking
carioca e ranqueado entre os cinco melhores no ranking nacional,
o aluno Anderson Nunes vai embarcar em julho para a Inglaterra,
onde, além de competir, vai ver de perto as tacadas e a vida
profissional dos melhores golfistas do mundo. O jovem de Japeri
ainda vai assistir o torneio oficial British Open e participar de
encontros com os maiores nomes do golfe mundial. Anderson, de
15 anos, é um dos mais antigos, entre os 120 alunos da Escola de
Golfe. Desde os cinco anos, já se encantava com o esporte, que
conheceu através de um tio, caddie do Gávea Golf Club.
Alunos da AGPJ conquistam boas colocações nos rankings
Ranking Nacional da CBG

Ranking Juvenil Estadual: os primeiros lugares são de Japeri!

Cristian Barcelos – 13º no geral
Breno Domingos – 8º (categoria até 15 anos)
Thuane Oliveira – 1º (categoria até 15 anos)
Vitória Monteiro – 3º (categoria até 13 anos)

Cristian Barcelos – 1º (até 18 anos) e 2º no geral adulto
Anderson Nunes – 2º
Breno Domingos – 2º (categoria até 15 anos)
Vitória Monteiro – 1º (categoria até 13 anos)
Thuane Oliveira – 2º (categoria até 15 anos)

Cristian Barcelos entra para ranking mundial amador
com terceiro lugar no Aberto do Rio de Janeiro
O aluno Cristian Barcelos conquistou um lugar no ranking mundial amador,
além de ter melhorado sua colocação nos rankings estadual e brasileiro,
graças ao seu resultado no Aberto do Estado do Rio. Com 67 e 75 nos dois
dias do torneio, ele terminou em 3º, a frente de alguns dos melhores
jogadores do Brasil. Entre os 63 competidores scratch que terminaram a
primeira rodada, Cristian e Daniel Ishii, 1º colocado no torneio, foram os
únicos que jogaram uma volta abaixo do par de 69 tacadas, feito
significativo num dia de campo pesado, devido aos ventos e a chuva.
Anderson Nunes e Breno Domingos, também alunos da AGPJ, ficaram em
11º e 14º lugares, respectivamente na categoria até 8,5.

Equipe de Japeri vence Torneio Interclubes Juvenil de Match Play
A equipe da AGPJ venceu o Torneio Interclubes Juvenil de Match Play, competindo com um grupo selecionado pelo
Gavea Golf & Country Club. Anderson Nunes, Cristian Barcelos, Moisés Moreira, Breno Domingos, Jacob Monteiro e
Janjão Rosa venceram por 4 a 2 a equipe anfitriã formada por Thomas Sampaio, Eric Talbot, Ricardo Buffara, Arthur
Peixoto Neto e João Conde. Segundo os organizadores, o Clube tem a intenção de realizar jogos mensais de
confraternização, durante a temporada de 2012.

LPGA: professor da AGPJ ministra clínica para crianças de comunidades pacificadas
No início de maio, trinta jogadoras de golfe de treze países estiveram no Rio para participar da 4ª LPGA Brasil Cup,
campeonato mundial feminino. Este ano, alunos da AGPJ foram voluntários durante o campeonato, recebendo o
público, acompanhando os resultados e ajudando com a organização do evento. Também nesta edição, 120 crianças
de comunidades pacificadas, como Rocinha, Vidigal e Chapéu Mangueira, aprenderam os princípios básicos do golfe
no campo do Itanhangá. O projeto, batizado de Clínicas da UPP, foi ministrado pelos profissionais Nico Barcellos e
Tiago Silva, treinador da AGPJ.
Mais LPGA: alunos de Japeri são voluntários no
evento e posam na praia de Ipanema
com as craques internacionais
Golfistas famosas como Beatriz Recari, Annike
Sorenstsam, Paula Creamer e Suzann Peterson
participaram de uma sessão de fotos na praia de
Ipanema com as jovens atletas de Japeri Thuane
Oliveira e Vitória Monteiro, alunas da escolinha da
AGPJ. O objetivo desse encontro foi unir as atuais
estrelas do golfe com as atletas juniores, promessas
do futuro deste esporte. O torneio também contou
com a ajuda dos atletas Breno Domingos e Vitória
Monteiro, que foram voluntários na realização do
evento, acompanhando grupos de jogadoras no
campo, recepcionando e orientando os espectadores.
Tour Juvenil etapa Paraná: Japeri traz medalha e dá exemplo de ética esportiva
Em maio, alunos da AGPJ competiram no Tour Juvenil no Paraná e voltaram com medalha e bons resultados. Thuane
Oliveira foi campeã na categoria feminina até 15 anos e ficou em 7º lugar no geral. Anderson Nunes terminou em 4º
lugar na categoria geral masculina e teve o melhor resultado de domingo com o 71, igualado somente pelo campeão
Homero Toledo. Breno Domingos ficou em 7º lugar (até 15 anos) e Vitória Monteiro em 4º lugar (até 13 anos). Além
das conquistas em campo, a AGPJ deu exemplo de ética esportiva. O aluno Cristian Barcelos estava em 4º lugar ao
final do primeiro dia, mas foi desclassificado por ter anotado o cartão com o score errado. Quem percebeu o erro e
comunicou à comissão foi o próprio atleta “reconheci meu erro e avisei pra não prejudicar o torneio. O certo é isso”.

Campo de Japeri tem reconstrução prevista para setembro
Desde 2011, a AGPJ luta pela reconstrução dos três buracos que
perdeu em função das obras do Arco Rodoviário. Com a perda,
Japeri deixou de ser um campo de elite e não pode sediar
campeonatos oficiais, uma vez que a exigência para tal é ter no
mínimo 9 buracos. Finalmente, depois de muita batalha, a AGPJ
vai assinar um adendo ao contrato que tem com a Prefeitura, que
prevê a cessão de parte do terreno da sede da AGPJ para que o
governo local construa uma Unidade de Pronto Atendimento 24h
(UPA). Em contrapartida, a Prefeitura vai disponibilizar de
máquinas e mão de obra para a reconstrução dos três buracos
perdidos. O contrato será assinado em julho e as obras estão
previstas para começar até setembro de 2012. A construção do
Anel Rodoviário chegou a ameaçar as atividades da Escola de
Golfe, mas enfim, deverá ter um fim onde todos saem ganhando.
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