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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

 
 
 

1. Страни, свързани с YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (по-нататък наричана YME), включително и нейните клонове; 
b) Youthstream Group Sam (по-нататък наричана Youthstream); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (по-нататък наричана FIM/FIM 

Europe). 
 
 

2. Участие на страните 
 
a) YME определя структурата и правилата за YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (по-нататък 

наричана „Купата“) е организацията, отговорна за управлението на маркетинговите и рекламни 
права на Купата и за взаимодействието между включените в проекта заинтересовани лица; 

b) Клоновете на YME отговарят за местната комуникация и директния контакт с мотоциклетистите, 
като им осигурява рекламен пакет и комплект стикери на bLU cRU от името на YME; 

c) Youthstream управлява телевизионните права за SuperFinale и отговаря за организацията на 
YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale по време на Monster Energy FIM Motocross 
of Nations. Youthstream е заинтересованата страна, която установява директен контакт с 
FIM/FIM Europe относно SuperFinale; 

d) Moto Club Ernée е организаторът на bLU cRU YZ65 FIM Europe Cup в рамките на годишния 
Y Monster Enrgy FIM Motocross of Nations. 

e) Лицензирането за събитието SuperFinale се извършва в съответствие със спортните и технически 
разпоредби на FIM (допуска се само лиценз за континентално събитие или годишен European 
85 шампионат) и е отговорност на мотоциклетиста да отправи искане за това чрез националната 
федерация. Това може да стане на екстранета на FIM. 

 
 

3. Структура на Купата 
 

a) Записване  
Онлайн регистрация за участие в Купата е възможна от 31 октомври 2019 г. до 28 февруари 2020 
г.; 

b) Национален шампионат 
Тази Купа ще бъде неразделна част от националния шампионат, в който мотоциклетистите на 
Yamaha ще имат лично класиране, което ще бъде заключено до 01 септември 2020 г. за групата 
от мотоциклетисти, които ще се включат в SuperFinale; 

c) SuperFinale в Ernée, Франция  
Най-добрите мотоциклетисти от всеки национален шампионат ще се състезават в SuperFinale, 
който ще се състои на 26/27 септември 2020 г. в Ernée, Франция и ще бъде част от 
основното събитие „Monster Energy FIM Motocross of Nations“; 

d) Церемония по награждаване на Superfinale   
Първите трима мотоциклетисти в общото класиране ще получат следните награди: 
1-во място: Купа/плакет/медал FIM-Europe  
2-ро място: Купа/плакет/медал FIM-Europe  
3-то място: Купа/плакет/медал FIM-Europe   
 



   
   
   

2 
 

Наградата „Дистрибутор на YME“ ще бъде връчена на националния дистрибутор, показал най-голяма 
активност в сферата на: контакти, регистрации, спортна информация, медийна информация и присъствие 
на терен; 

 
Награда „Най-млад мотоциклетист“ ще бъде връчена на най-младия състезател в стартовата решетка на 
Superfinale.  

 
e) bLU cRU Майсторски клас  

Най-добрите трима мотоциклетисти плюс още двама, избрани на случаен принцип от състезателния 
комитет на YME от SuperFinale на Monster Energy Motocross of Nations, ще участват в 
тридневен (октомври/ноември 2020 г.) Майсторски клас с Посланиците на bLU cRU; 

f) Състезание EMX 65 2021 
Най-добрият мотоциклетист от Майсторския клас, избран от състезателния комитет на YME и 
Посланиците на bLU cRU, ще се присъедини към подкрепян от Yamaha отбор EMX65 като 
официален състезател за сезон 2021 za podmínek uvedených v bodě 10. 
 
 

4. Условия за участие 
 

a) Участието в Купата е ограничено до националните шампионати в Европа; 
b) Мотоциклетистът трябва да е напълно лицензиран в своята национална федерация, да отговаря на 

техническите и спортните условия на Националната купа и да се състезава с Yamaha YZ65 за 
шампионат в европейска страна; 

c) За да участва в купата, мотоциклетистът трябва да е на възраст между 8 (2012) и 11 (2009) години; 
Минималната възраст от 8 години трябва да бъде достигната в момента на първите технически проверки 
на събитието, което обикновено е петък преди събитието. 
Максималната възраст приключва в края на календарната година, през която ездачът достига 11-годишна 
възраст. 

d) Задължително е за мотоциклетистите, участващи в Купата, да използват по време на сезона на 
националния шампионат, SuperFinale и Майсторския клас стикер YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup и 
комплект Paddock Blue, осигурени от Националните клонове на YME. 

 
5. Застраховка 
a) Застраховката за YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup е отговорност на всяка национална федерация, а 

конкретно за SuperFinale – на FIM; 
b) Клаузите за обезщетение и гражданска отговорност са определени от застраховката, включена в 

лицензите на FIM и националната федерация; 
c) Мотоциклетистът разбира и приема рисковете и опасностите, които произлизат от участието в Купата. 

YME и/или неговите клонове не носят никаква отговорност в случай на какъвто и да е инцидент, 
който стане причина за каквито и да било наранявания, трайни увреждания или смърт. 
 

6. Участие в събития 
a) Мотоциклетистите трябва да се състезават на националните си шампионати и са длъжни да се включат 

в минимум 50% от състезанията в този шампионат, за да могат да участват в SuperFinale; 
b) YME отговаря за разпределението на мотоциклетистите по държави и избора на мотоциклетисти за 

SuperFinale; 
 

c) Общият брой от 40 мотоциклетисти ще бъде определен по следните критерии за регион:  
 

Група A. Испания / Италия / Франция / Обединеното кралство / Германия / Нидерландия 
– TTL 18 мотоциклетисти; 
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Група B. Швеция /Норвегия / Дания / Финландия / Белгия / Австрия / Швейцария – TTL 
14 мотоциклетисти; 

 
Група C. Гърция /Португалия / Полша / Турция / Украйна / Латвия / Естония / Хърватия – 
TTL 8 мотоциклетисти; 

 
След приключване на регистрацията точното разпределение на мотоциклетисти по държави ще се 
определи според броя на регистрациите с цел да се създаде еднаква възможност за оспорване на 
SuperFinale във всяка от Групите. 

d) Мотоциклетистите, които успеят да достигнат до следващия етап в Купата, са длъжни да участват, 
освен ако не са възпрепятствани от форсмажорни обстоятелства (нараняване, сериозен здравословен 
проблем). В този случай мотоциклетистът ще бъде заменен от резервен състезател. 

 
 

7. Разходи 
 

a) Всички разходи за участие в тази Купа (отнасящи се за националните шампионати, SuperFinale и 
Майсторския клас на bLU cRU), ще бъдат за сметка на мотоциклетиста/отбора, включително, но не 
само – транспорт и логистика, покупка и използване на мотоциклет, части, механик и обслужване, 
лицензиране за национален шампионат и SuperFinale; 

b) Няма такса за записване в тази Купа, включително и в състезанията SuperFinale, Майсторски клас 
и EMX65 (с изключение на правилата на Националната купа, лицензирането за националния 
шампионат и таксите за участие, определени от националната федерация /организатора); 

c) Националните клонове на YME ще осигурят безплатен bLUcRU рекламен пакет (2/Тениски, 
1/Суитшърт, 1/Чадър, 1/Шапка, / Раница / bLU cRU емблема стикер) и един специален комплект 
стикери за мотоциклета; 
Ако мотоциклетистът се нуждае от допълнителни комплекти мотоциклетни стикери, такива трябва 
да се заявят в националните клонове на YME чрез координатора на bLU cRU и ще бъдат 
предоставени на промоционална цена. 

 
 

8. Инструкции за регистрация 
 

a) За да се присъедините към YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, е задължително да следвате всички 
стъпки в онлайн процеса за регистрация. >;  

b) С мотоциклетистите ще се свърже националният координатор на bLU cRU в рамките на 14 дни за 
потвърждаване на регистрацията  

c) Цялата информация, предоставена от мотоциклетиста, се предоставя на негова отговорност и ще бъде 
проверена от националните дистрибутори. 
 

 
9. Отмяна на събития 

 
По каквато и да е причина и без предварително предупреждение YME запазва правото си по свое 
усмотрение и по всяко време да промени или отмени изцяло или отчасти (Правилата и условията) 
Купата. 
 

 
10.  Условия за участие в EMX65 2021 

 



   
   
   

4 
 

a) Най-добрият мотоциклетист, избран от Майсторския клас, ще вземе участие в 
шампионата EMX65 през 2020 г. като състезател от подкрепян от Yamaha отбор 
EMX65; 

b) Мотоциклетистът ще бъде подкрепен от Yamaha въз основа на условия, определени 
от годишен договор с YME с тези предимства: 
1x YZ65 (заем за ползване) – 1x GYTR kit – 1 standard spare parts box (€3.000) 

c) Мотоциклетистът, участващ в EMX65, трябва да следва правилата и инструкциите на YME и отбора, 
включително споразуменията за спонсорство. 

 
 

11.  Права върху изображенията  
 
Мотоциклетистът отстъпва или предоставя на YME безвъзмездно до 31-ви декември 2020 г. без 
ограничение във времето за исторически цели за материали, направени преди 31-ви декември 2020 
г., и без ограничение във времето или територията, изключителното право да използва името му, 
личният дизайн(и) на състезателния му номер, подпис, инициали, образ, включително фотографски 
портрети, филми, видеоматериали, CD/DVD-ROM и всякакви други кадри или коментари на 
електронни носители на мотоциклетиста, както и коментари и мнения, свързани с реклами, 
промоционални дейности и продажба на мотоциклети и други продукти, произведени и/или продавани 
от YME. 

 
 

12. Срок 
 
Това споразумение влиза в сила в момента на регистрация и изтича автоматично на 31-ви декември 
2020 г., без да е необходимо предизвестие от страна на YME или мотоциклетиста.   
 
  

13.  Приложимо право  
 
a) С регистрирането за Купата и подписването на формуляр за регистрация мотоциклетистът се 

съгласява с Правилата и условията.; 
b) Мотоциклетистът се съгласява всеки спор във връзка с (участие в) Купата, включително 

използването на информация, предоставена от състезателя на YME, да се решава от компетентния 
съд в Амстердам, Нидерландия.  



   
   
   

1 
 

 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

 
 
 

1. Страни, свързани с YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (по-нататък наричана YME), включително и нейните клонове; 
b) Youthstream Group Sam (по-нататък наричана Youthstream); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (по-нататък наричана FIM/FIM 

Europe). 
 
 

2. Участие на страните 
 
a) YME определя структурата и правилата за YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (по-нататък 

наричана „Купата“) е организацията, отговорна за управлението на маркетинговите и рекламни 
права на Купата и за взаимодействието между включените в проекта заинтересовани лица; 

b) Клоновете на YME отговарят за местната комуникация и директния контакт с мотоциклетистите, 
като им осигурява рекламен пакет и комплект стикери на bLU cRU от името на YME; 

c) Youthstream управлява телевизионните права за SuperFinale и отговаря за организацията на 
YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale по време на Monster Energy FIM Motocross 
of Nations. Youthstream е заинтересованата страна, която установява директен контакт с 
FIM/FIM Europe относно SuperFinale; 

d) Moto Club Ernée е организаторът на bLU cRU YZ85 FIM Europe Cup в рамките на годишния 
Y Monster Enrgy FIM Motocross of Nations. 

e) Лицензирането за събитието SuperFinale се извършва в съответствие със спортните и технически 
разпоредби на FIM (допуска се само лиценз за континентално събитие или годишен European 
85 шампионат) и е отговорност на мотоциклетиста да отправи искане за това чрез националната 
федерация. Това може да стане на екстранета на FIM. 

 
 

3. Структура на Купата 
 

a) Записване  
Онлайн регистрация за участие в Купата е възможна от 31 октомври 2019 г. до 28 февруари 2020 
г.; 

b) Национален шампионат 
Тази Купа ще бъде неразделна част от националния шампионат, в който мотоциклетистите на 
Yamaha ще имат лично класиране, което ще бъде заключено до 01 септември 2020 г. за групата 
от мотоциклетисти, които ще се включат в SuperFinale; 

c) SuperFinale в Ernée, Франция  
Най-добрите мотоциклетисти от всеки национален шампионат ще се състезават в SuperFinale, 
който ще се състои на 26/27 септември 2020 г. в Ernée, Франция и ще бъде част от 
основното събитие „Monster Energy FIM Motocross of Nations“; 

d) Церемония по награждаване на Superfinale   
Първите трима мотоциклетисти в общото класиране ще получат следните награди: 
1-во място: Купа/плакет/медал FIM-Europe  
2-ро място: Купа/плакет/медал FIM-Europe  
3-то място: Купа/плакет/медал FIM-Europe   
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Наградата „Дистрибутор на YME“ ще бъде връчена на националния дистрибутор, показал най-голяма 
активност в сферата на: контакти, регистрации, спортна информация, медийна информация и присъствие 
на терен; 

 
Награда „Най-млад мотоциклетист“ ще бъде връчена на най-младия състезател в стартовата решетка на 
Superfinale.  

 
e) bLU cRU Майсторски клас  

Най-добрите трима мотоциклетисти плюс още двама, избрани на случаен принцип от състезателния 
комитет на YME от SuperFinale на Monster Energy Motocross of Nations, ще участват в 
тридневен (октомври/ноември 2020 г.) Майсторски клас с Посланиците на bLU cRU; 

f) Състезание EMX 85 2021 
Най-добрият мотоциклетист от Майсторския клас, избран от състезателния комитет на YME и 
Посланиците на bLU cRU, ще се присъедини към подкрепян от Yamaha отбор EMX85 като 
официален състезател за сезон 2021 za podmínek uvedených v bodě 10. 
 
 

4. Условия за участие 
 

a) Участието в Купата е ограничено до националните шампионати в Европа; 
b) Мотоциклетистът трябва да е напълно лицензиран в своята национална федерация, да отговаря на 

техническите и спортните условия на Националната купа и да се състезава с Yamaha YZ85 за 
шампионат в европейска страна; 

c) За да участва в купата, мотоциклетистът трябва да е на възраст между 11 (2009) и 13 (2007) години; 
Минималната възраст от 11 години трябва да бъде достигната в момента на първите технически проверки 
на събитието, което обикновено е петък преди събитието. 
Максималната възраст приключва в края на календарната година, през която ездачът достига 13-годишна 
възраст. 

d) Задължително е за мотоциклетистите, участващи в Купата, да използват по време на сезона на 
националния шампионат, SuperFinale и Майсторския клас стикер YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup и 
комплект Paddock Blue, осигурени от Националните клонове на YME. 

 
5. Застраховка 

 
a) Застраховката за YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup е отговорност на всяка национална федерация, а 

конкретно за SuperFinale – на FIM; 
b) Клаузите за обезщетение и гражданска отговорност са определени от застраховката, включена в 

лицензите на FIM и националната федерация; 
c) Мотоциклетистът разбира и приема рисковете и опасностите, които произлизат от участието в Купата. 

YME и/или неговите клонове не носят никаква отговорност в случай на какъвто и да е инцидент, 
който стане причина за каквито и да било наранявания, трайни увреждания или смърт. 
 
 

6. Участие в събития 
 

a) Мотоциклетистите трябва да се състезават на националните си шампионати и са длъжни да се включат 
в минимум 50% от състезанията в този шампионат, за да могат да участват в SuperFinale; 

b) YME отговаря за разпределението на мотоциклетистите по държави и избора на мотоциклетисти за 
SuperFinale; 

 
c) Общият брой от 40 мотоциклетисти ще бъде определен по следните критерии за регион:  
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Група A. Испания / Италия / Франция / Обединеното кралство / Германия / Нидерландия 
– TTL 18 мотоциклетисти; 

 
Група B. Швеция /Норвегия / Дания / Финландия / Белгия / Австрия / Швейцария – TTL 
14 мотоциклетисти; 

 
Група C. Гърция /Португалия / Полша / Турция / Украйна / Латвия / Естония / Хърватия – 
TTL 8 мотоциклетисти; 

 
След приключване на регистрацията точното разпределение на мотоциклетисти по държави ще се 
определи според броя на регистрациите с цел да се създаде еднаква възможност за оспорване на 
SuperFinale във всяка от Групите. 

d) Мотоциклетистите, които успеят да достигнат до следващия етап в Купата, са длъжни да участват, 
освен ако не са възпрепятствани от форсмажорни обстоятелства (нараняване, сериозен здравословен 
проблем). В този случай мотоциклетистът ще бъде заменен от резервен състезател. 

 
 

7. Разходи 
 

a) Всички разходи за участие в тази Купа (отнасящи се за националните шампионати, SuperFinale и 
Майсторския клас на bLU cRU), ще бъдат за сметка на мотоциклетиста/отбора, включително, но не 
само – транспорт и логистика, покупка и използване на мотоциклет, части, механик и обслужване, 
лицензиране за национален шампионат и SuperFinale; 

b) Няма такса за записване в тази Купа, включително и в състезанията SuperFinale, Майсторски клас 
и EMX85 (с изключение на правилата на Националната купа, лицензирането за националния 
шампионат и таксите за участие, определени от националната федерация /организатора); 

c) Националните клонове на YME ще осигурят безплатен bLUcRU рекламен пакет (2/Тениски, 
1/Суитшърт, 1/Чадър, 1/Шапка, / Раница / bLU cRU емблема стикер) и един специален комплект 
стикери за мотоциклета; 
Ако мотоциклетистът се нуждае от допълнителни комплекти мотоциклетни стикери, такива трябва 
да се заявят в националните клонове на YME чрез координатора на bLU cRU и ще бъдат 
предоставени на промоционална цена. 

 
 

8. Инструкции за регистрация 
 

a) За да се присъедините към YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, е задължително да следвате всички 
стъпки в онлайн процеса за регистрация. >;  

b) С мотоциклетистите ще се свърже националният координатор на bLU cRU в рамките на 14 дни за 
потвърждаване на регистрацията  

c) Цялата информация, предоставена от мотоциклетиста, се предоставя на негова отговорност и ще бъде 
проверена от националните дистрибутори. 
 

 
9. Отмяна на събития 

 
По каквато и да е причина и без предварително предупреждение YME запазва правото си по свое 
усмотрение и по всяко време да промени или отмени изцяло или отчасти (Правилата и условията) 
Купата. 
 

 
10.  Условия за участие в EMX85 2021 
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a) Най-добрият мотоциклетист, избран от Майсторския клас, ще вземе участие в шампионата EMX125 през 

2020 г. като състезател от подкрепян от Yamaha отбор EMX 125; 
b) Мотоциклетистът ще бъде подкрепен от Yamaha въз основа на условия, определени от годишен договор 

с YME с тези предимства: 
1x YZ85 (заем за ползване) – 1x GYTR kit – 1 standard spare parts box (€3.000) 

c) Мотоциклетистът, участващ в EMX85, трябва да следва правилата и инструкциите на YME и отбора, 
включително споразуменията за спонсорство. 

 
 

11.  Права върху изображенията  
 
Мотоциклетистът отстъпва или предоставя на YME безвъзмездно до 31-ви декември 2020 г. без 
ограничение във времето за исторически цели за материали, направени преди 31-ви декември 2020 
г., и без ограничение във времето или територията, изключителното право да използва името му, 
личният дизайн(и) на състезателния му номер, подпис, инициали, образ, включително фотографски 
портрети, филми, видеоматериали, CD/DVD-ROM и всякакви други кадри или коментари на 
електронни носители на мотоциклетиста, както и коментари и мнения, свързани с реклами, 
промоционални дейности и продажба на мотоциклети и други продукти, произведени и/или продавани 
от YME. 

 
 

12. Срок 
 
Това споразумение влиза в сила в момента на регистрация и изтича автоматично на 31-ви декември 
2020 г., без да е необходимо предизвестие от страна на YME или мотоциклетиста.   
 
  

13.  Приложимо право  
 
a) С регистрирането за Купата и подписването на формуляр за регистрация мотоциклетистът се 

съгласява с Правилата и условията.; 
b) Мотоциклетистът се съгласява всеки спор във връзка с (участие в) Купата, включително 

използването на информация, предоставена от състезателя на YME, да се решава от компетентния 
съд в Амстердам, Нидерландия.  
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

 
 
 

1. Страни, свързани с YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (по-нататък наричана YME), включително и нейните клонове; 
b) Youthstream Group Sam (по-нататък наричана Youthstream); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (по-нататък наричана FIM/FIM 

Europe). 
 
 

2. Участие на страните 
 
a) YME определя структурата и правилата за YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (по-нататък 

наричана „Купата“) е организацията, отговорна за управлението на маркетинговите и рекламни 
права на Купата и за взаимодействието между включените в проекта заинтересовани лица; 

b) Клоновете на YME отговарят за местната комуникация и директния контакт с мотоциклетистите, 
като им осигурява рекламен пакет и комплект стикери на bLU cRU от името на YME; 

c) Youthstream управлява телевизионните права за SuperFinale и отговаря за организацията на 
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale по време на Monster Energy FIM Motocross 
of Nations. Youthstream е заинтересованата страна, която установява директен контакт с 
FIM/FIM Europe относно SuperFinale; 

d) Moto Club Ernée е организаторът на bLU cRU YZ125 FIM Europe Cup в рамките на годишния 
Y Monster Enrgy FIM Motocross of Nations. 

e) Лицензирането за събитието SuperFinale се извършва в съответствие със спортните и технически 
разпоредби на FIM (допуска се само лиценз за континентално събитие или годишен European 
125 шампионат) и е отговорност на мотоциклетиста да отправи искане за това чрез националната 
федерация. Това може да стане на екстранета на FIM. 

 
 

3. Структура на Купата 
 

a) Записване  
Онлайн регистрация за участие в Купата е възможна от 31 октомври 2019 г. до 28 февруари 2020 
г.; 

b) Национален шампионат 
Тази Купа ще бъде неразделна част от националния шампионат, в който мотоциклетистите на 
Yamaha ще имат лично класиране, което ще бъде заключено до 01 септември 2020 г. за групата 
от мотоциклетисти, които ще се включат в SuperFinale; 

c) SuperFinale в Ernée, Франция  
Най-добрите мотоциклетисти от всеки национален шампионат ще се състезават в SuperFinale, 
който ще се състои на 26/27 септември 2020 г. в Ernée, Франция и ще бъде част от 
основното събитие „Monster Energy FIM Motocross of Nations“; 

d) Церемония по награждаване на Superfinale   
Първите трима мотоциклетисти в общото класиране ще получат следните награди: 
1-во място: Купа/плакет/медал FIM-Europe  
2-ро място: Купа/плакет/медал FIM-Europe  
3-то място: Купа/плакет/медал FIM-Europe   
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Наградата „Дистрибутор на YME“ ще бъде връчена на националния дистрибутор, показал най-голяма 
активност в сферата на: контакти, регистрации, спортна информация, медийна информация и присъствие 
на терен; 

 
Награда „Най-млад мотоциклетист“ ще бъде връчена на най-младия състезател в стартовата решетка на 
Superfinale.  

 
e) bLU cRU Майсторски клас  

Най-добрите трима мотоциклетисти плюс още двама, избрани на случаен принцип от състезателния 
комитет на YME от SuperFinale на Monster Energy Motocross of Nations, ще участват в 
тридневен (октомври/ноември 2020 г.) Майсторски клас с Посланиците на bLU cRU; 

f) Състезание EMX 125 2021 
Най-добрият мотоциклетист от Майсторския клас, избран от състезателния комитет на YME и 
Посланиците на bLU cRU, ще се присъедини към подкрепян от Yamaha bLU cRU EMX125 Team 
като официален състезател за сезон 2020. 
 
 

4. Условия за участие 
 

a) Участието в Купата е ограничено до националните шампионати в Европа; 
b) Мотоциклетистът трябва да е напълно лицензиран в своята национална федерация, да отговаря на 

техническите и спортните условия на Националната купа и да се състезава с Yamaha YZ125 за 
шампионат в европейска страна; 

c) За да участва в купата, мотоциклетистът трябва да е на възраст между 13 (2007) и 16 (2004) години; 
Минималната възраст от 13 години трябва да бъде достигната в момента на първите технически проверки 
на събитието, което обикновено е петък преди събитието. 
Максималната възраст приключва в края на календарната година, през която ездачът достига 16-годишна 
възраст. 

d) Задължително е за мотоциклетистите, участващи в Купата, да използват по време на сезона на 
националния шампионат, SuperFinale и Майсторския клас стикер YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup и 
комплект Paddock Blue, осигурени от Националните клонове на YME. 

 
5. Застраховка 

 
a) Застраховката за YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup е отговорност на всяка национална федерация, 

а конкретно за SuperFinale – на FIM; 
b) Клаузите за обезщетение и гражданска отговорност са определени от застраховката, включена в 

лицензите на FIM и националната федерация; 
c) Мотоциклетистът разбира и приема рисковете и опасностите, които произлизат от участието в Купата. 

YME и/или неговите клонове не носят никаква отговорност в случай на какъвто и да е инцидент, 
който стане причина за каквито и да било наранявания, трайни увреждания или смърт. 
 
 

6. Участие в събития 
 

a) Мотоциклетистите трябва да се състезават на националните си шампионати и са длъжни да се включат 
в минимум 50% от състезанията в този шампионат, за да могат да участват в SuperFinale; 

b) YME отговаря за разпределението на мотоциклетистите по държави и избора на мотоциклетисти за 
SuperFinale; 

 
c) Общият брой от 40 мотоциклетисти ще бъде определен по следните критерии за регион:  
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Група A. Испания / Италия / Франция / Обединеното кралство / Германия / Нидерландия 
– TTL 18 мотоциклетисти; 

 
Група B. Швеция /Норвегия / Дания / Финландия / Белгия / Австрия / Швейцария – TTL 
14 мотоциклетисти; 

 
Група C. Гърция /Португалия / Полша / Турция / Украйна / Латвия / Естония / Хърватия – 
TTL 8 мотоциклетисти; 

 
След приключване на регистрацията точното разпределение на мотоциклетисти по държави ще се 
определи според броя на регистрациите с цел да се създаде еднаква възможност за оспорване на 
SuperFinale във всяка от Групите. 

d) Мотоциклетистите, които успеят да достигнат до следващия етап в Купата, са длъжни да участват, 
освен ако не са възпрепятствани от форсмажорни обстоятелства (нараняване, сериозен здравословен 
проблем). В този случай мотоциклетистът ще бъде заменен от резервен състезател. 

 
 

7. Разходи 
 

a) Всички разходи за участие в тази Купа (отнасящи се за националните шампионати, SuperFinale и 
Майсторския клас на bLU cRU), ще бъдат за сметка на мотоциклетиста/отбора, включително, но не 
само – транспорт и логистика, покупка и използване на мотоциклет, части, механик и обслужване, 
лицензиране за национален шампионат и SuperFinale; 

b) Няма такса за записване в тази Купа, включително и в състезанията SuperFinale, Майсторски клас 
и EMX125 (с изключение на правилата на Националната купа, лицензирането за националния 
шампионат и таксите за участие, определени от националната федерация /организатора); 

c) Националните клонове на YME ще осигурят безплатен bLUcRU рекламен пакет (2/Тениски, 
1/Суитшърт, 1/Чадър, 1/Шапка, / Раница / bLU cRU емблема стикер) и един специален комплект 
стикери за мотоциклета; 
Ако мотоциклетистът се нуждае от допълнителни комплекти мотоциклетни стикери, такива трябва 
да се заявят в националните клонове на YME чрез координатора на bLU cRU и ще бъдат 
предоставени на промоционална цена. 

 
 

8. Инструкции за регистрация 
 

a) За да се присъедините към YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, е задължително да следвате всички 
стъпки в онлайн процеса за регистрация. >;  

b) С мотоциклетистите ще се свърже националният координатор на bLU cRU в рамките на 14 дни за 
потвърждаване на регистрацията  

c) Цялата информация, предоставена от мотоциклетиста, се предоставя на негова отговорност и ще бъде 
проверена от националните дистрибутори. 
 

 
9. Отмяна на събития 

 
По каквато и да е причина и без предварително предупреждение YME запазва правото си по свое 
усмотрение и по всяко време да промени или отмени изцяло или отчасти (Правилата и условията) 
Купата. 
 

 
10.  Условия за участие в EMX125 2021 
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a) Най-добрият мотоциклетист, избран от Майсторския клас, ще вземе участие в шампионата EMX125 

през 2020 г. като състезател от подкрепян от Yamaha bLU cRU EMX125 Team; 
b) Мотоциклетистът ще бъде подкрепен от Yamaha въз основа на условия, определени от годишен 

договор с YME; 
c) Мотоциклетистът, участващ в EMX125, трябва да следва правилата и инструкциите на YME и отбора, 

включително споразуменията за спонсорство. 
 
 

11.  Права върху изображенията  
 
Мотоциклетистът отстъпва или предоставя на YME безвъзмездно до 31-ви декември 2020 г. без 
ограничение във времето за исторически цели за материали, направени преди 31-ви декември 2020 
г., и без ограничение във времето или територията, изключителното право да използва името му, 
личният дизайн(и) на състезателния му номер, подпис, инициали, образ, включително фотографски 
портрети, филми, видеоматериали, CD/DVD-ROM и всякакви други кадри или коментари на 
електронни носители на мотоциклетиста, както и коментари и мнения, свързани с реклами, 
промоционални дейности и продажба на мотоциклети и други продукти, произведени и/или продавани 
от YME. 

 
 

12. Срок 
 
Това споразумение влиза в сила в момента на регистрация и изтича автоматично на 31-ви декември 
2020 г., без да е необходимо предизвестие от страна на YME или мотоциклетиста.   
 
  

13.  Приложимо право  
 
a) С регистрирането за Купата и подписването на формуляр за регистрация мотоциклетистът се 

съгласява с Правилата и условията.; 
b) Мотоциклетистът се съгласява всеки спор във връзка с (участие в) Купата, включително 

използването на информация, предоставена от състезателя на YME, да се решава от компетентния 
съд в Амстердам, Нидерландия.  


	Terms and Conditions YZ65 Cup 2019_FINAL version 10.02.2020 BULGARIAN
	Terms and Conditions YZ85 Cup 2019_FINAL version 10.02.2020 BULGARIAN
	Terms and Conditions YZ125 Cup 2019_FINAL version 10.02.2020 BULGARIAN

