
Bruno Pereira com prestação brilhante no Match
Ibérico’2006

O jovem atirador tavirense Bruno Pereira classificou-se na 9.ª posição no Match
Ibérico’2006, sendo o primeiro júnior no concurso de tiro de precisão com pistola de ar
comprimido (10 metros).

Com 15 anos de idade, Bruno Pereira sagrou-se campeão nacional de Pistola de Ar Comprimido
Juniores A nos últimos 3 anos, é aluno da Escola Secundária de Tavira e representa a Sociedade de Tiro
de Tavira (STT) desde 2002.

É treinado habitualmente por Luís Pereira no âmbito das escolas de iniciação do clube tavirense e tem sido
chamado com frequência para integrar as representações portuguesas nesta modalidade em provas
internacionais.

O tiro de precisão com ar comprimido é a disciplina de iniciação por excelência e é uma categoria olímpica
regulamentada internacionalmente pela ISSF - International Shooting Sport Federation, disputando-se em
carreiras de tiro cobertas à distância de 10 metros.

As competições são de 40 tiros para Senhoras e 60 tiros para Homens, utilizando o calibre 4,5mm.
Propulsão do projéctil (chumbinho) por ar ou dióxido de carbono. Pode ser praticado com carabina e pistola.
Existem disciplinas de precisão pura (alvo estacionário, sem limite de tempo para cada tiro) e disciplinas de
velocidade (alvos rotativos para pistola e alvos correntes para carabina).

As classificações completas e mais fotografias do Match Ibérico’2006 podem consultadas no sítio da
Federação Portuguesa de Tiro em www.fptiro.net

Qualquer pessoa interessada pode praticar tiro de precisão com armas de ar comprimido e os mais jovens
podem frequentar as aulas de tiro às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 18 e as 21 horas.

Sobre a utilização da carreira de tiro e a participação nas escolas de iniciação da STT podem ser obtidas
mais informações no respectivo sítio em www.stirotavira.com

http://www.fptiro.net/
http://www.stirotavira.com/


Legenda da fotografia – A selecção nacional composta, da esquerda para a direita, por Duarte Fernandes
(Clube Sport Madeira), João Costa (Associação Naval 1.º de Maio) e José Marracho (Sociedade Recreativa
"Estrelas do Feijó"), com o júnior Bruno Pereira (Sociedade de Tiro de Tavira).

Tavira, 15 de Maio de 2005,

A Direcção da STT

NOTA – Para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre este evento ou outras iniciativas da STT, pode ser
contactado o Presidente da Direcção – Nuno Diogo (962497658). Obrigado!

Link para o Jornal Região Sul : http://www.regiao-sul.pt/noticias/noticia.php?id=61508

http://www.regiao-sul.pt/noticias/noticia.php?id=61508

