Newsletter da Associação Golfe Público de Japeri – setembro de 2011
Essa edição extraordinária do Newsletter AGPJ traz notícias de bons
resultados sobre o desempenho esportivo de alunos da Escolinha
de Japeri. Ainda que o objetivo final da associação não seja a
formação de campeões, mas sim a garantia da educação de
crianças e jovens participantes do projeto, a equipe da AGPJ tem
orgulho em poder contribuir para o futuro do esporte brasileiro.
A foto ao lado mostra um de nossos alunos, Cristian Barcelos (o 6º
da esquerda para a direita) entre os selecionados para representar
a FGERJ no XVI Torneio Interfederações Adulto Masculino e
Feminino 2011 – Taça Seymour Marvin e Dora Nardy, disputado na
Costa do Sauípe Golf Links, na Bahia.

Convocado ao lado de Felipe Navarro, Edcarlos Oliveira, Pedro Lins
e Bernardo Willemsens, o atleta de Japeri ajudou a seleção carioca
a somar 15 pontos, empatando na primeira colocação com a FPG
(que levou o título por critério de desempate). A competição,
disputada na mesma modalidade da Copa Los Andes, reuniu 44
competidores que representam oito federações.
Cristian ocupa a 1ª colocação do ranking estadual na Categoria B.
Aluno da escolinha de golfe desde o início das atividades, hoje é
considerado um esportista. Em 2009, foi premiado com uma
semana de treinamento na Flórida, na David Leadbetter Golf
Academy, da IMG Academies, uma das melhores clínicas de golfe
do mundo. Em 2010, ao lado de Angela Park, venceu Desafio de
Golfe na Praia do LPGA, levando para a Baixada uma das
premiações do evento beneficente.

Bom desempenho também entre as meninas
garante lugar no Sul Americano
Pela primeira vez um atleta da AGPJ foi convocado para
representar o Brasil no Campeonato Sul Americano pré-juvenil, que
será realizado em setembro, no Paraguai. Ou melhor, uma atleta!
Thuane Oliveira, de apenas 14 anos, vai mostrar o talento das
meninas de Japeri. Esse pode ser um dos primeiros degraus para
que a menina realize seu grande sonho: ser uma golfista
profissional. Independente do resultado na competição, Thuane já
é um vencedora por ter conquistado a convocação inédita por
méritos próprios. Atualmente, ela detém a 3ª colocação no ranking
nacional e a 2ª no estadual, na categoria C. “É uma
responsabilidade muito grande. Quero fazer bonito”, diz Thuane.

AGPJ agradece aos patrocinadores e colaboradores do projeto, entre os quais o Ministério dos Esportes, e ao
Gávea Golf por todo o apoio dedicado aos alunos de Japeri.
Visite o site: www.japerigolfe.com.br

