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Secção de golfe

Secção de vela

Realizou-se no dia 24 de novembro o 9º torneio da OM
do CNOCA no campo AROEIRA I, fechando assim o ano
desportivo, obtendo Mário Gouveia o 1º lugar em NET
e João Poeira o 1º lugar em GROSS. Terminou também
a 2ª fase do Campeonato de MATCH PLAY 2012, realizando-se a final entre Manuel Silvestre Correia e Guilherme Castro Pacheco, tendo o primeiro ganho esta
competição.

Realizou-se nos dias 24 e 25 de novembro a “Cascais
Classic Race - Troféu São
Martinho” associada à presença da frota de embarcações clássicas da “Panerai
Transat 2012 Classic”.

Secção de remo
A secção de remo,
que iniciou a atividade
recentemente, terminou o ano da melhor
maneira, com a presença em duas provas
e excelentes resultados. No dia 24 de novembro, marcado por
chuva intensa mas vento fraco, uma equipa de cadetes
masculino participou na 2ª mão do troféu OPEN do
CFP, tendo repetido o lugar alcançado na 1ª mão em
fevereiro. A vitória da regata de Y 4+ na sua classe.
No dia 8 de dezembro, na regata comemorativa dos
120 anos do CNL, a Escola Naval colocou duas equipas
em Y4+ na água, tendo a equipa feminina obtido o 1º
lugar em 4 equipas em prova e a equipa masculina obtido um 3º lugar em 15 equipas em prova.
Com estes resultados perspetiva-se um excelente ano
de 2013 para esta modalidade.

O CNOCA deseja a todos
os associados um feliz
Natal e um próspero ano
de 2013!!!!

C.N.O.C.A.—Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada

Ao obter o 2º lugar no Troféu S. Martinho o Beneteau
25 “Lais de Guia”, com uma equipa de cadetes e um
oficial, pontuou de forma muito positiva também para
o “Troféu Club Race Cascais”. Esta prova, constituída
por 11 regatas realizadas na zona de Cascais durante o
ano de 2012, envolveu 55 veleiros, o que tornou o 4º
lugar obtido na geral uma honrosa classificação para o
CNOCA/EN.
No dia 8 de dezembro de
2012, realizou-se em Belém, a edição deste ano
da Regata de Natal, organizada pela ANL. Participaram dois Beneteau 25,
o “Catau de Espia” e o
“Nó de Escota”, na classe ANC A +E, obtendo um 6º e
10º, com um total de 21 embarcações entre todas as
classes presentes.

Tiro desportivo
Perante a vontade de alguns
sócios está em análise a criação da secção de Tiro Desportivo no clube, propondose desenvolver esta modalidade e implementar a sua
prática, de forma organizada
e sistemática sob a tutela da Federação Portuguesa de
Tiro. De forma a avaliar o nível de aceitação dos associados solicita-se a todos os interessados, que o expressem através de e-mail para o consócio Jorge Semedo
de Matos (semedo.matos@marinha.pt).
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