Shortcar Bandit! Når du har fart i blodet ….
Nytt i 2016 sesongen. Kjør Norges Cup fra det året du fyller 15 år!

Shortcar Extreme kan jo skremme fanden på flat mark. Om du tenker at det kanskje er for rått eller om
du ikke er 18 og har førerkort for vanlig bil, kan Bandit-klassen være et spennende alternativ.
En Shortcar Bandit har litt mildere prestasjoner enn Shortcar Extreme. Den er ikke noen sinke av
den grunn, men den presterer rundetider nærmere andre sammenlignbare klasser.
Shortcar Bandit er en spennende klasse som vi tror vil avle frem de beste talentene i Norsk
Motorsport og som vil være aktuell for mange som har vært aktive i Motorsport tidligere.
Er du et ungt talent?
Da inviterer vi deg med i Shortcar Bandit, en klasse hvor den beste sjåføren vinner.
På samme måte som i Shortcar Extreme er det 4 faktorer som avgjør om du vinner løp eller Norges
Cup.
1. Garasjejobben. At bilen er klar for neste løp og alt fungerer som det skal.
2. Set-up på løpet. At dekktrykk, hjulvinkler, dempere og fjører fungerer best mulig i det neste løpet.
3. Talentet ditt og hvor flink du er til å bruke det på banen.
4. Mangelen på uflaks …
De fleste klasser i Motorsport gir den smarte eller den med midler anledning til å forbedre rundetidene.
I Shortcar arbeider vi for at alt som er prestasjonsgivende skal være regulert slik at slaget står mellom
sjåførene; ikke budsjett eller smartness.
Etter 15 års arbeid med reglementet for Shortcar Extreme har klassen funnet en god løsning hvor
bilene presterer veldig likt.
Har du bensin i blodet og talent bak rattet? Da er du hermed invitert!
Nytt fra sesongen 2016 er Shortcar Bandit Norges Cup.
Norges Cup Shortcar Bandit kan kjøres fra det året man fyller 15 år og Norges Cup vil bestå av 10 løp
som går utover 5 helger og kjøres kun på asfalt i 2016 sesongen.
Litt om teknisk reglement Shortcar Bandit (Detaljert reglement kan sees på www.bilsport.no)
Bandit og Extreme er biler som er identiske når det gjelder karosseri, ramme, felger og dekk, bremser,
fjærer, dempere, bakstilling og forstilling. Det som skiller bilene er motor, elektrisk, vinge, splitter og
diffusere noe som gjør det ganske enkelt og oppgradere fra Bandit til Extreme om man skulle ønske
det.
I Bandit klassen kjøres det kun med motor type Honda CBR600RR 2007-2013 og disse er plomberte.
Det er ikke tillatt med annen vinge en det som leveres fra Shortcar AS, og det ikke tillatt med defuser
eller splitter.
Det kjøres kun med bensin som kan kjøpes fra pumpe på bensinstasjoner, maks 98 oktan er tillatt.
Servostyring er tillatt.
Vekt beregning er 3,25xHK+80 kg
Ingen mekanisk eller elektronisk trimming er tillatt og det skal brukes original ECU.
For mer info kontakt Shortcar AS/ PA Group på www.facebook.com/hoosiernorway/ eller kontakt Per
Anders Johansen på tlf 952 10 185
Følg oss gjerne på www.facebook.com/shortcar/ for bilder og filmer.

