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A final do Golf-7 mostrou o crescimento da modalidade
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O Golf-7 é uma modalidade nova, com apenas 14 anos já mostra potencial de crescimento na
competição.
O Golf-7 é uma modalidade criada especificamente para a prática de pessoas com deficiência.
Essa modalidade completa 14 anos e já conta com diversos adeptos, os professores se mostraram
felizes com o crescimento dessa modalidade e garantem que esse é um ótimo esporte para
desenvolver a concentração, a disciplina, o foco, o respeito, a coordenação e o espírito esportivo.
As finais de Golf-7 aconteceram hoje (17) e premiaram em 3 categorias Gross, Buraco e Tacada.
Além disso a medalha de atleta destaque foi entregue para a Anne Caroline Melo de Solza de 17
anos, ela joga golf-7 há 3 anos e está se destacando na modalidade, já levou ouro nos jogos
escolares e bronze no PARAJAPS de 2017, ela conta que pretende continuar treinando e torce para
que a modalidade se torne cada vez mais popular. As cidades que mais se destacaram na
modalidade foram Curitiba, no Golf-7 feminino, e Apucarana, no Golf-7 masculino, com 13 ouros
para cada uma das cidades. Confira a lista completa dos vencedores: Gross - Feminino Maria
Fernanda Nascimento- Maringá - Ouro Tuani Vicenti- Curitiba - Prata Vanessa Pereira - Apucarana Bronze Gross- Masculino Douglas Oliveira - Apucarana - Ouro Tiago Bariviera - Marilândia do
Sul - Prata Luís Silva - Loanda - Bronze Buraco - Feminino Camila Barbosa - Curitiba - Ouro Érica
Cabral - Apucarana - Prata Priscila Silva - Colombo - Bronze Tacada - Masculino Carlos Henrique
- Apucarana - Ouro Jackson Machado - Loanda - Prata Vitor Tonelli - Maringá - Bronze Buraco
-Masculino Giovani Ferreira - Loanda - Ouro Lucas Guilherme Andrade - Curitiba - Prata Fabricio
Souza - Maringá - Bronze Tacada - Feminina Alessandra Territo - Ribeirão do Pinhal - Ouro
Claudia Teixeira - Apucarana - Prata Lidiane Padilha - Colombo - Bronze Cidades Campeãs Feminino Curitiba - Ouro maringá - Prata apucarana - Bronze Cidades Campeãs - Masculino
Apucarana - Ouro Loanda - Prata Maringá - Bronze "Os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná
(PARAJAPS) são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e
Turismo, com apoio do município de Londrina". Acompanhe a fanpage dos JEPS:
www.facebook.com/jogosabertospr COM/PARAJAPS Marina Ortiz marinaortizdarosa@gmail.com
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