
Lasersport
kleiduivenschieten
is een sport waar
iedereen plezier aan kan
beleven. De spelers
gebruiken een omgebouwd
geweer met een infra-rode
straal waarmee op kleiduiven
wordt’geschoten die door de lanceer
installatie worden gelanceerd. Als er
een trekker wordt overgehaald, laat het
scorebord een geweers’knal’ zien en als een speler raak
schiet is het geluid van een brekende kleiduif te horen. Aan
een lampje op het geweer kan de speler direct zien of hij
het doel heeft geraakt of niet; toeschouwers en andere
spelers kunnen de score van iedere speler op het grote
elektronische scorebord zien. 

In iedere ronde van Lasersport kunnen er
maximaal 5 mensen op dezelfde kleiduiven

schieten die vanuit verschillende
stellingen,  onder verschillende

hoeken en met verschillende
snelheden kunnen

worden gelanceerd. Er kan
een paar keer

worden
gespeeld,

waarbij
het spel de

ene keer
makkelijker is

dan de andere keer.
U scoort punten wanneer u het doel raakt, 

ongeacht de moeiljkheidsgraad van het spal.

De speler die aan het eind van de wedstrijd de meeste
punten heeft behaald, is de winnaar

Hoge technologie
Lasersport wordt gespeeld met echte, zij het buiten werking
gestelde 12-kaliber geweren. Bij ieder spel horen 5
Lasersport geweren en een besturingsmodule/scorebord. In
de geweren is een speciale microchip ingebouwd die de
afgevuurde infra-rode straal stuurt. In ieder geweer zit een
radiozendertje dat alle informatie naar de besturingsmodule
zendt, die op zijn beurt de realistische-knal laat horen, de
scores verwerkt en deze op het grote integrale scorebord
laat zien.



Compleet schietsysteem
Lasersport kan zowel binnen als buiten worden gespeeld,

overdag en ‘s nachts. Buiten is een oppervlakte van
minimaal 30m x 10m vereist zodat de kleiduif genoeg
ruimte heeft om te vliegen en te landen. Een typisch

voorbeeld van zo’n ‘buitenplek’ ziet u op de voorkant van
de brochure. Binnen is een oppervlakte van 5m x 5m vereist.

De Kleiduiven voor Lasersport
Voor gebruik bij daglicht worden deze kleiduiven in 3

fluorescerend kleuren geleverd; voor nachtelijk gebruik zijn
er lichtgevende kleiduiven leverbaar

Automatische lanceer installatie
De Lasersport lanceer installatie kan maximaal 55 dagen

gebruikt worden. Hij heeft een ingebouwde eenheid voor
het opladen van lichtgevende kleiduiven. Het systeem kan

afgesteld worden zodat de kleiduiven op verschillende
hoogtes en onder verschillende hoeken kunnen worden
afgeschoten. Als het spel eenmaal is begonnen, wordt er

automatisch een kleiduif afgeschoten. Dit houdt in dat het
Lasersport systeem door één persoon bediend kan worden.

‘s Nachts
De lanceer installatie laadt de lichtgevende kleiduiven op

voordat ze worden afgeschoten; ze geven een lichtgevend
heldergroen spoor tegen de nachtelijke hemel. Bovendien

zijn er ook flitslampjes voor het Lasersportgeweer
verkrijgbaar iedere keer als er een kleiduif wordt geraakt,

beginnen zowel de ‘duif’ als het geweer te flikkeren.

(Programmable Active Random
Indoor Shooting System)

PARISS is aangesloten op het Lasersport scorebord.
De Lasersportgeweren worden gebruikt om op PARISS-

doelen te schieten. Er kunnen maximaal 10 stabiele PARISS-
doelen gebruikt worden en de PARISS-controller activeert

een willekeurig doel. Als een doel is geactiveerd, verschijnt
daarop een cirkel van licht waar de spelers op moeten

schieten. Als een speler het doel raakt, zal dit gaan flikkeren.
De tijd waarbinnen een doel (of doelen) actief is, kan

afgesteld worden van 1 tot 10 seconden. De controller kan
in een ‘vaste’ stand bediend worden. Dit houdt in dat een
willekeurig doel geactiveerd wordt voor een bepaald aantal,
seconden waarbinnen alle spelers tegelijkertijd op het doel
kunnen schieten zolang dit mogelijk is. In de ‘spring’ stand
‘sterft’ een doel zodra het is geraakt en wordt een ander

doel geactiveerd. Het ‘springen’ gaat door zolang er nog tijd
over is. De doelen kunnen op iedere plek binnen het

schietgebied geplaatst worden of in een permanente of
draagbare achtergrond worden ingebouwd. Het PARISS
‘Indoor Shooting System’ staat garant voor een snel en

heftig potje schieten.

Veelzijdig
Het Lasersport systeem kan zowel binnen als buiten

permanent geplaatst worden. Het kan ook makkelijk in een
personenauto van de ene plaats naar de andere vervoerd
worden, zodat Lasersport letterlijk altijd en overal gespeeld

kan worden. Lasersport systemen worden gebruikt in
hotels, clubs, amusementscentra, pretparken, cafés en op

cruiseschepen; overal waar mensen komen voor
ontspanning en amusement.

Voor alle leeftijden
Mensen van alle leeftijden kunnen plezier beleven aan
Lasersport. Het kan gewoon ter ontspanning gespeeld

worden of in competitieverband, waarbij mensen individueel
of als lid van een team kunnen meedoen. Net als bij iedere
andere sport zijn er verschillende niveaus en klassen, zodat

het door iedereen gespeeld kan worden.

Milieuvriendelijk
Lasersport is de enige schietsport waar u van kunt genieten
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het milieu; de

natuur wordt absoluut geen schade berokkend.
Lasersportgeweren vuren een onschadeljke infra-rode straal
af op herbruikbare kleiduiven en zelfs de geluidssterkte kan

afgesteld worden.

Absoluut veilig
Lasersport is niet alleen veilig voor het millieu, maar ook voor

de spelers en toeschouwers aangezien de geweren
omgebouwd zijn. Zelfs kleine kinderen kunnen in alle

veiligheId Lasersport spelen.

Lasersport
Het Lasersport schietsysteem is in Groot-Brittannië

ontwikkeld door Powercom (UK) Limited, die het systeem
fabriceert en over de hele wereld distribueert. Lasersport is

in veel landen het meest populaire schietspel en biedt
iedereen de mogelijkheid om te genieten van de spanning

van het schietspel zonder zich daarbij zorgen te hoeven
maken over de veilIgheid voor zichzelf of het milieu.

Duizenden mensen spelen het voor hun plezier; anderen
zien het als een serieuze sport.
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