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Informationstext, Formula Asia 2.0 (2008)
Formula Asia 2.0 är namnet på det mästerskap där Felix Rosenqvist tävlar säsongen 2008. Bilarna
byggs av italienska Tatuus och motorerna av Renault Sport, medan däcksleverantören Michelin är
internationellt erkänd som en av motorsportens största. Som ett officiellt mästerskap för Formel Renault 2.0 kommer Formula Asia 2.0, som under säsongen 2008 debuterar på racingscenen, att jämföras med sina motsvarigheter i England och övriga Europa - och seriens professionalism befinner sig på
en mycket hög nivå. En majoritet av deltävlingarna äger rum i Kina, ett av världens mest expansiva
länder, och banor i såväl Zhuhai som Beijing och Shanghai säkerställer seriens mångfald. Under
2008 finns också ett par helger på Malaysias Grand Prix-bana Sepang inplanerade, och trots den påtagliga luftfuktigheten och den närmast tortyrartade värmen lär besöken i Kuala Lumpur bli mycket
omtyckta av såväl förare som fans. Den officiella kalendern för 2008 inkluderar 14 deltävlingar fördelade över sju tävlingshelger, och förhoppningar om ytterligare expandering finns hos organisatörerna Motorsport Asia.
Formula Asia 2.0 körs vid tre tillfällen under året tillsammans med Asian Festival of Speed (AFOS),
vilket är samlingsnamnet på Asiens största motorsportevent. Förutom Formel Renault ingår också
Porsche Carrera Cup Asia, Formula BMW Pacific och en rad andra mästerskap i AFOS-konceptet, som
2008 ser ut att bli större än någonsin.
Poängfördelningen i Formula Asia 2.0 är generöst strukturerad, vilket antagligen kommer att betyda
att totalsegraren samlat på sig åtskilliga hundra poäng vid årets slut. I korthet fördelas poängen på en
fallande skala där segraren får 30 poäng, tvåan 24 o.s.v. Det finns även ett teammästerskap, precis
som det gjorde i Asian Formula Renault Challenge där Felix team March3 Racing tog hem segern
2007. Poängallokeringen ser något annorlunda ut jämfört med förarmästerskapets dito, men följer
den internationellt erkända Grand Prix-skalan med 10 poäng för seger, åtta för en andraplats o.s.v.
Formula Asia 2.0 utvecklas naturligtvis ständigt, och som helt ny instans finns det mycket att förfina.
Nya team, förare och fans ansluter sig i rask takt till seriens redan imponerande stora portfolio, samtidigt som Kina (och hela Asien) fortsätter att växa. Formula Asia 2.0 är den
ultimata plattformen för unga, hungriga talanger att visa upp sig på - både marknadsföringsmässigt
och ur ett rent körtekniskt perspektiv - och kommer att bjuda på racing i absolut världsklass under
många år framöver.
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