Comunicado da Direcção
Esclarecimentos sobre as categorias de Besta nos vários Campeonatos da FABP.
1. Por decisão da Direcção as pontuações obtidas pelos atiradores da classe de
Besta – Sport Crossbow (SC) passam a poder pontuar no Campeonato de
Clubes, nos Campeonatos de Campo / Field e no Campeonato de Caça /
Bowhunter, à semelhança das demais classes e estilos de Arcos;
2. A Direcção decidiu manter as Bestas, sem sub-divisões na classe SC nos
campeonatos de Caça, Campo e Sala.
3. O Campeonato de Tiro com Besta (CTB) é disputado de acordo com as
regras de competições da WCSA, as quais foram resumidas no documento
“Esclarecimento: Campeonato de Tiro com Besta” (comunicado número 37 no
separador de Comunicados da nossa página oficial).
O referido documento foi distribuído aos Responsáveis Técnicos (RT) e
Instrutores de Tiro com Besta (ITB).
Algumas das normas mais controversas foram alvo de discussão e
esclarecimento durante os cursos de RT e de ITB, bem como foram elucidadas
algumas lacunas durante a última prova do CTB - Em especial sobre
procedimentos que, por facilitismo e desconhecimento de regras se tornaram
habituais, os quais podem ter sanções à luz da aplicação estrita da
regulamentação internacional.
4. Categorias de Bestas no Campeonato Tiro com Besta:
Segundo as regras da WCSA, existem em competição as classes de
Medieval, Target e Sport.
A WCSA subdividiu a classe Sport em duas categorias na revisão de
regras que entrou em vigor em 2015 para o biénio 2015-16 – SC Standard e
SC Freestyle.
Após análise prática dessa subdivisão verifica-se que a linha de
diferenciação de classes é ténue e de difícil interpretação, já que assenta em
pressupostos científicos de difícil comprovação em prova e ao mesmo tempo,
com a evolução do equipamento, é demasiado complexa a classificação na
categoria de determinadas bestas, verificou-se também que ao nível
internacional do ponto de vista prático, as duas divisões não apresentam
diferenças no desempenho que justifiquem a sua separação.
Assim, está o Comité Técnico da WCSA a estudar o pedido de
deliberação do Comité de Arbitragem para a eliminação da divisão, voltando a
ter só as três classes que vigoravam nos regulamentos até 2015. Contudo,
conhecendo a pouca celeridade dos dois comités, o mundial de 3D do próximo
mês de Junho ainda irá certamente ter as duas divisões da categoria Sport,
tendo como responsáveis pela sua divisão os árbitros técnicos presentes.
Assim, decidiu a Direcção da FABP, estando já o CTB a decorrer, que em 2016
se iam manter as três categorias: Medieval, Target e Sport no Campeonato
de Tiro com Besta.
5. Praticamente desde a sua génese, a FABP tem feito as provas de Tiro com
Arco e Tiro com Besta em conjunto.

Embora a FABP tenha tido como sua primeira filiação internacional a
IAU em 1982, essa federação não aceitava nem aceita o tiro de percurso e o
tiro com Bestas Sport.
A FABP após a filiação na IFAA em 1986 e até à fundação da WCSA
em 2003, foi pioneira em colocar Bestas em competição em percurso, deve-se
à FABP o impulso na WCSA para a criação de regras
de.competição.em.percurso.com.Besta.
Assim, foi prática comum e que muito beneficiou a modalidade, que
existissem besteiros em provas com regras IFAA, obviamente criando
regras de excepção para a classe de besteiros adequando as características
próprias da arma por forma a não colidir com as regras IFAA aplicáveis.
Assim, já há alguns anos, foram aplicadas alterações, como a redução
de 4 para 2 tiros nas provas de Campo / Field e de Caça / Bowhunter e mais
recentemente a aplicação da mesma redução de tiros nas provas de Sala.
Além de outras normas de adaptação pontuais, tais como a existência,
à época de três classes de Besta: SCU (Sporting Crossbow Unlimited), SCC
(Sporting Crossbow Compound) e SCR (Sporting Crossbow Recurve), estas
classes foram de iniciativa nacional (entretanto revogadas) tendo em conta na
época – anterior à fundação da WCSA, as grandes diferenças de equipamento
possível, numa fase quase embrionária do tiro com Besta como competição,
saliente-se que não existia Campeonato de Tiro com Besta de forma
independente.
6. Por decisão aprovada em Assembleia Geral, no ano seguinte à criação do
Campeonato Nacional de Tiro com Besta, que coincidiu com o Mundial de Tiro
com Besta no Entroncamento, as três classes de Bestas no Campeonato de
Caça, Campo e Sala, foram unificadas na classe SC. Esta decisão foi
tomada tendo em conta vários pressupostos, que segundo a actual Direcção se
mantêm inalterados:
O número total de besteiros em competição não justifica a sub-divisão;
O número de besteiros em competição que utiliza bestas das classes
Target em provas do Campeonatos de Caça e de Campo é inferior a 3, não
justifica a criação de classe própria;
Até hoje não houve nenhum besteiro da classe Medieval a competir nos
Campeonatos, pelo que essa sub-divisão não se justifica - acrescentamos que
tecnicamente atirar com uma besta medieval às distâncias das provas IFAA é
contraproducente tendo em conta que em 60% da prova está a atirar a
distâncias superiores aos limites da classe nas regras WCSA, além de que há
também algumas questões de segurança que não se conseguem garantir
nesta
classe
de
besta
nas
provas.de.regulamentação.IFAA;
Atendendo às pontuações obtidas e às prováveis alterações de divisões
na WCSA não se justifica a sub-divisão da classe SC;
Atendendo às diferenças das divisões das SC também não vemos
vantagens ou desvantagens que justifiquem a sua sub-divisão;
Em resumo, atendendo que as bestas atiram nos Campeonatos de
Campo, Caça e Sala de Tiro com Arco por convénio nacional, (provavelmente
somos a única nação onde tal acontece ao nível IFAA / WCSA), e face aos
pressupostos já enumerados, decidiu a Direcção manter sem sub-divisões a
classe SC nos campeonatos de Caça, Campo e Sala.

7. Resumindo, as regras aplicáveis às bestas nos Campeonatos de Caça,
Campo e Sala são as regras da IFAA, excepto as normas pontuais: 2 tiros
das estacas mais longas em movimento frontal nas provas de Field, Bowhunter
e Flint e de estacas alternadas em movimento lateral nas provas Field e
Bowhunter; utilização de miras com mais de 6 aumentos; velocidade limitada a
350fps.
8. Não são aplicáveis regulamentos WCSA que colidam com os regulamentos
IFAA nas provas dos Campeonatos de Caça, Campo e Sala.
9. Estando em preparação o Mundial de 3D WCC, aconselhamos os besteiros em
competição nas provas dos Campeonatos, a terem em atenção alguns
procedimentos, como por exemplo a rotação dos elementos da patrulha a cada
alvo, o não armar a besta fora do posto de tiro, o não usar a mira telescópica
como binóculos (levantando e apontando a besta fora da zona de tiro mesmo
que não municiada), etc.
Lisboa, 4 de Abril de 2016,
A Direcção da FABP

