
O tiro aos pratos
LASERSPORT é um
desporto que pode
ser apreciado por toda a
gente. Os jogadores usam
uma caçadeira real, modificada
para disparar tiros de infra-
vermelhos aos pratos que são
atirados por um lançador de pratos
convencional. Sempre que se prime o
gatilho, o quadro de pontuações electrınico do LASERSPORT
emite um som de uma caçadeira real e quando um jogador
acerta num prato, é também reproduzido o som de um
prato quebrado. Um indicador instalado na caçadeira,
informa imediatamente ojogador se acertou no prato ou
não, e todos os espectadores e jogadores podem ver os
resultados de cada um no quadro de pontuações electónico.

Em cada série (round) do LASERSPORT, um máximo
de cinco pessoas pode atirar aos mesmo alvos

lançados a partir de diversas posições com
várias velocidades e diferentes angulos.

Vários jogos, uns mais fáceis que
outros,  podem serj o gados.

Qualquer que
seja o jogo que

estiver a ser
jogado,

são
atribuidos
pontos de

cada vez que se
atinge o alvo. No

fim da competiçáo o
vencedor será aquele

que tiver obtido a mais alta pontuação.

Alta tecnologia
O LASERSPORT é jogado com caçadeiras calibre 12,
verdadeiras, desactivadas, e cada sistema possui cinco
armas LASERSPORT e um quadro de controlo
modulo/digital. Incorporado nas armas existe um microship
exclusivo que controla o raio de infravermelho emitido pelas
armas. Cada arma tem um rádio transmissor individual que
envia informações para o módulo de contolo, o qual
reproduz o som real do disparo e calcula as pontuações,
mostrando-as no quadro de pontuações.



Sistema para utilização máxima

O LASERSPORT pode ser jogado em recintos fechados ou
abertos, durante o dia ou á noite. Para utilização no exterior é
necessário existir uma área minima de 30m x 10m de modo a
que o prato levante e caia. É mostrado um desenho tipico de

um recinto no exterior na parte da frente da brochura. Para um
recinto fechado é necessária uma área minima de 5m x 5m.

Pratos LASERSPORT

Os pratos são fornecidos em três cores fluorescentes para
utilização durante o dia e numa versão luminosa para 

utilização à noite.

Lançador de pratos automáticos

O lançador LASERSPORT contém um máximo de 55 pratos e
possui uma unidade incorporada que carrega os pratos

luminosos. Pode ser ajustado para lançar os pratos em ãngulos
e alturas diversos, sendo um prato automáticamente lançado
cada vez que um jogo começa. Assim o sistema LASERSPORT

pode ser accionado por uma só pessoa.

Durante a noite

O lançador de pratos automático, recarrega os pratos
fluorescentes antes de os lançar, e os mesmos geram uma

trajectória luminosa na escuridão. Além disso, estão disponiveis
“Flashes” para incorporar as caçadeiras do LASERSPORT, e cada

vez que um prato é atingido, ambos pratos e caçadeiras
emitem um Flash.

(Programmable Active Random
Indoor Shooting System)

Sistema de Tiro em Recinto Fechado
com Programação AleatÛria Activa

O sistema PARISS é ligado ao quadro de pontuações do
LAS[RSPORT, e são usadas as mesmas caçadeiras para atingir os

alvos PARISS. Podem ser usados até dez alvos PARISS, e o
controlador activa qualquer alvo em alcance. Quando o alvo
está activo, aparecem luzes e o jogador tem de acertar nos

alvos que estão activos, estes, por sua vez emitem um “FLASH”
de cada vez que ojogador acertar O tempo limite para cada

alvo activo, pode ir de 1 a 10 segundos. O controlador pode ser
ajustado num modo fixo, onde um alvo estará activo e

permanecerá activo para que todos os jogadores possam atirar
ao mesmo alvo ao mesmo tempo. No modo alternante um alvo
é destruido assim que ojogador acerta nele e ao mesmo tempo

outro alvo é activado. O jogo continua até que o tempo
destinado para aquele jogador tenha terminado. Os alvos

podem ser espalhados pela zona de tiro, ou podem ser
inseridos num plano de fundo portátil. O PARISS proporciona

um jogo de tiros rápido e excitante.

Versatilidade

O sistema LASERSPORT pode ser instalado permanentemente
em recinto fechado ou aberto, ou, dado que o sitema cabe
dentro de um automóvel, pode ser movimentado facilmente

para outros locais, podendo ser utilizado fácilmente em
qualquer altura e em qualquer lugar Os sistemas LASERSPORT

estão instalados em clubes, hoteis, centros de lazer, parques de
diversão, bares, barcos de cruzeiro - em todos os sitios onde as

pessoas procuram lazer ou entretenimento

Sem restrição de idades

O LASERSPORT pode interessar pessoas de todas as idades.
Pode ser jogado como divertimento ou em competição

individual ou como parte de uma equipa. Como qualquer outro
desporto existem diferentes nÌveis e cursos de LASERSPORT

permitindo que seja jogado por qualquer pessoa.

Terreno

O LASERSPORT é o único desporto de tiro que pode apreciar
sabendo que não existe qualquer especie de dano em relação

ao ambiente. As armas LASERSPORT disparam um raio de
infravermelho inofensivo contra pratos que são utilizados

novamente e mesmo o som é totalmente controlável.

Segurança total

O LASERSPORT além de não prejudicar o ambiente, também
não oferece perigo para os participantes e espectadores, dado

que as armas estão desactivadas, e mesmo crianças podem
jogar com o LASERSPORT com total segurança.

Lasersport

Este sistema foi desenvolvido na Grã Bretanha pela
LASERSPORT INTERNATIONAL LIMITED, que o fabrica e distribui
para todo o mundo. Sendo o desporto mais popular em muitos
paÌses o LASERSPORT proporciona a toda a gente a emoção de

disparar uma arma em perfeita segurança, sem qualquer
ameaça para o ambiente. Milhares de pessoas jogam pelo
divertimento, enquanto outras o consideram um desporto 

sério e competitivo.

LASERSPORT INTERNATIONAL LIMITEO também fabrica o
Sistema de Combate PULSE RANGER, o que dá aos jogadores a

emoção de um jogo de combate de alta-téconologia, em
segurança e sem ameaças para o ambiente.
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