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É um desporto praticado ao ar livre que
simula a caça com carabina de ar
comprimido. Utiliza os obstáculos naturais
e a vegetação do terreno para criar
situações de tiro muito variadas e por
vezes inesperadas. Obriga ao domínio das
várias posições de tiro, a saber ler o vento
e a miragem e a uma grande familiaridade
entre o atirador e a balística da sua arma
com determinada munição. Está para o
clássico tiro olímpico a 10 metros como
uma volta em percurso de caça estará para
uma pranchada em trap.

Enquanto no tiro UIT/ISSF a 10 metros, os
atiradores se dedicam à ardua tarefa de
perfurar um alvo de papel o mais próximo
possivel do centro, no Field Target, os
atiradores percorrem um cenário natural,
ao ar livre com várias linhas de tiro. Cada
uma tem vários alvos espalhados pelo
cenário em distâncias que vão, regra geral,
dos 10 aos 50 metros.
Embora a posição de tiro seja livre, desde
que a arma seja apoiada apenas no próprio
corpo, o posicionamento dos alvos, e os
obstáculos naturais que se interpõem entre
estes e o atirador (folhas, ramos, elevações
naturais,
etc.)
forçam
por
vezes
determinadas posições.
Os alvos são constituidos por silhuetas
metálicas de espessura substancial
representando as espécies normalmente
caçadas com carabinas de ar comprimido
nos paises em que a mesma é permitida.
Estes apresentam um orificio circular cujo
diâmetro faz variar o seu grau de
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dificuldade (1 a 5cm). Por detrás deste
orificio encontra-se uma placa de embate
que assinala cada hit rodando ou fazendo
tombar o alvo.

As armas utilizadas são equipadas com
mira telescópica (óculo) de objectiva
ajustável para correcção de parallaxe
(como uma máquina fotográfica) desde
distâncias tão reduzidas quanto os 10m.
Após a focagem do alvo, lê-se a distância a
que este se encontra na objectiva. Com
esta distância presente calcula-se o
desconto a aplicar do centro do retículo ao
alvo, ou acerta-se a torre de ajuste vertical,
para compensar a queda do projéctil, com
base nos dados que o atirador tabelou com
a mesma combinação arma/óculo/projéctil
antes do torneio.

Com o aumento da distância, estas marcas
são cada vez mais próximas e aqui a
dificuldade começa a aumentar, já que aqui
a queda do projectil também é
naturalmente acentuada.
Para dificultar mais a tarefa do atirador, e
nivelar a competitividade dos participantes,
não são permitidos outros equipamentos de
suporte adicional como casacos, luvas ou
botas de tiro.
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O Clube de Tiro de Campo, estabelecido
em 14 de Setembro de 2004, conta já com
16 sócios, mantém e dinamiza uma forte
presença e acção no canal Internet, através
do seu site institucional e do seu fórum de
debate e análise, realizou e produziu já
vários torneios, eventos e workshops de
âmbito nacional para os seus sócios e
convidados.

O Clube de Tiro de Campo tem entre os
seus associados alguns dos mais
destacados pioneiros da prática da
modalidade em Portugal, entre os quais o
responsável pelo website mais antigo em
Portugal
sobre
a
modalidade
(www.viriato.net/airgunning), Pedro Mateus,
e o responsável pelo maior e mais antigo
fórum
sobre
a
modalidade
(forums.delphiforums.com/airgunning),
Paulo Gomes Pinto, bem como entusiastas
e praticantes da modalidade com
experiência e contactos internacionais,
quer junto de outros praticantes e
organizações de referência, fabricantes de
equipamentos e profissionais do sector.

Torneio na região Centro, Fev.º de 2005

Torneio na região Sul, Maio de 2005

Torneio na região Sul, Maio de 2005
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O Clube deTiro de Campo convida-o desde
já a conhecer esta modalidade e os seus
praticantes e actividades, através do
respectivo site e fórum de discussão, a que
poderá
aceder
através
do
site
www.fieldtargetportugal.com

