PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. Strany zapojené do poháru YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (dále „YME“), včetně jejích poboček;
b) Youthstream Group Sam (dále „Youthstream“);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (dále „FIM/FIM Europe“).
2. Zapojení stran
YME stanoví organizaci a pravidla pro pohár YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (dále
„pohár“), je odpovědný za řízení marketingových a propagačních práv k poháru a také
za interakci mezi zainteresovanými subjekty zapojenými do tohoto projektu.
b) Pobočky YME jsou odpovědné za komunikaci a přímý kontakt s místními jezdci, kterým
jménem YME poskytují uvítací balíček a sadu nálepek bLU cRU.
c) Youthstream spravuje televizní práva k Superfinále a je odpovědný za organizaci
Superfinále YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup v rámci každoročního podniku Monster
Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je zainteresovaný subjekt, který
zajišťuje přímý kontakt s FIM/FIM Europe ohledně Superfinále.
d) Moto Clu Ernée je organizátorem YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup uvnitř každoročního
Monster Energy FIM Motocross of Nations.
e) Udělování licencí pro Superfinále podléhá sportovním a technickým předpisům FIM
Europe (povolena je pouze licence na jednu kontinentální akci nebo licence na výroční
šampionát European 65) a je povinností jezdce o ni požádat prostřednictvím národní
federace. Lze je najít na extranetu federace FIM.
a)

3. Organizace poháru
a) Zápisné
Online registrace účasti v poháru je možná od 31. října 2019 do 28. února 2020.
b) Národní šampionát
Tento pohár bude nedílnou součástí národních šampionátů, ve kterých budou mít jezdci
na motocyklech Yamaha své vlastní hodnocení, které bude uzavřeno 01. září 2020 a na
základě něhož budou vybráni jezdci pro Superfinále.
c) Superfinále v Ernée
Nejlepší jezdci z každého národního šampionátu budou závodit v Superfinále, které
proběhne 26/27. září 2020 v Ernée, Francie a které bude součástí hlavní akce
„Monster Energy FIM Motocross of Nations”.
d) Slavnostní pódium při Superfinále
První tři jezdci v celkovém pořadí získají následující ceny:
1. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
2. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
3. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
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YME předá ocenění národnímu distributorovi, který bude nejaktivnější z hlediska: kontaktů,
registrací, sportovních informací, mediálních informací a vystupování.
Nejmladší jezdec na startovním poli Superfinále získá cenu pro nejmladšího jezdce.
e) bLU cRU Masterclass
Tři nejlepší jezdci + dva, kterým udělí divokou kartu závodní výbor YME ze Superfinále
Monster Energy Motocross of Nations, se následně (na přelomu října a listopadu 2019)
zúčastní 3denní Masterclass s bLU cRU ambasadory.
f) Jezdec v týmu EMX65 pro sezónu 2021
Nejlepší jezdec Masterclass, který si vybral YME Racing Committee, bude podpořen
Yamahou v sezóně 2021 za podmínek uvedených v bodě 10.
4. Požadavky na účast
a) Účast v poháru je omezená na evropské národní šampionáty.
b) Jezdec musí mít úplnou licenci své národní federace, řídit se sportovními a technickými
pravidly národního poháru a závodit na stroji Yamaha YZ65 na šampionátu v některé
z evropských zemí.
c) Aby se mohl jezdec zúčastnit Cup, musí být ve věku mezi 8 (2012) a 11 (2009) lety.
Minimální věk musí být dosažen v okamžiku prvního technického ověření, které je obvykle
pátek před událostí.
Maximální věk končí na konci kalendářního roku, ve kterém jezdec dosáhne věku 11 let.
d) Jezdci, kteří se účastní poháru, musí během sezóny národního šampionátu, Superfinále
a Masterclass používat nálepku YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup a soupravu Paddock Blue,
které poskytují národní pobočky YME.
5. Pojištění
a) Pojištění pro YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup je odpovědností každé národní federace a,
specificky u Superfinále, odpovědností FIM.
b) Ustanovení o odškodnění a odpovědnosti jsou dána pojištěním zahrnutým v licenci FIM
a licencích národních federací.
c) Jezdec si uvědomuje a přijímá rizika a nebezpečí plynoucí z účasti v poháru. YME či její
pobočky jsou zproštěny jakékoli odpovědnosti v případě nehody, při které dojde ke zranění,
trvalým zdravotním následkům nebo ke smrti.
6. Účast na akcích
Aby se jezdci mohli zúčastnit Superfinále, musí jezdci závodit na svém národním
šampionátu a jsou povinni zúčastnit se minimálně poloviny závodů tohoto šampionátu.
b) YME je odpovědná za určení počtu jezdců z jednotlivých zemí a za výběr jezdců pro
Superfinále.
a)

c)

Celkem bude podle kritérií vybráno 40 jezdců z jednotlivých oblastí:
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Skupina A) Španělsko / Itálie / Francie / Velká Británie / Německo / Nizozemsko –
celkem 18 jezdců
Skupina B) Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Belgie / Rakousko / Švýcarsko –
celkem 14 jezdců
Skupina C) Řecko / Portugalsko / Polsko / Turecko /Ukrajina / Lotyšsko / Estonsko /
Chorvatsko – celkem 8 jezdců
Po dokončení registrace bude podle počtu registrací rozhodnuto, kolik jezdců z jednotlivých
zemí bude vybráno, přičemž záměrem je nabídnout podobnou příležitost ucházet se o účast
v Superfinále uvnitř každé skupiny.
d) Jezdci, kteří v poháru postoupí výše, jsou povinni se zúčastnit další fáze, pokud jim v tom
nezabrání následky způsobené „vyšší mocí” (zranění, vážné zdravotní problémy). V takovém
případě za jezdce nastoupí náhradník.
7. Náklady
a) Všechny náklady spojené s účastí v poháru (související s národním šampionátem,
Superfinále a bLU cRU Masterclass) si bude jezdec/tým hradit sám, kromě jiného včetně
nákladů na dopravu a logistiku, pořízení a údržbu motocyklu, náhradní díly, servis a licence
pro národní šampionát a Superfinále.
b) V poháru se neplatí žádné zápisné, ani u jízd Superfinále, Masterclass a EMX85 (to se
nevztahuje na pravidla národního poháru, licencí národních šampionátů a poplatků za účast
stanovených národní federací/organizátorem).
c) Národní pobočky YME poskytnou bezplatný uvítací balíček bLU cRU (2 trička, 1 mikina, 1
deštník, 1 kšiltovka, batoh, bLU cRU nalepovací odznak) a jednu exkluzivní sadu nálepek
na motocykl.
Bude-li jezdec chtít více sad nálepek na motocykl, může o ně požádat u národní pobočky
YME přes bLU cRU koordinátora a budou mu zaslány za propagační cenu.
8. Pokyny k registraci
a) Pro přihlášení do poháru YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup je nutné projít všemi kroky
registračního procesu. >
b) Do 14 dní bude jezdce kontaktovat národní koordinátor bLU cRU, který registraci potvrdí.
c) Jezdec je odpovědný za veškeré poskytnuté informace, protože budou kontrolovány
národními distributory.
9. Zrušení akcí
YME si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění zrušit kdykoli
na základě vlastního uvážení celý pohár nebo jeho část (Pravidla a podmínky).
10. EMX65 2021 – Podmínky účasti
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a) Nejlepší jezdec vybraný z Masterclass se zúčastní šampionátu EMX65 v roce 2021 v týmu
EMX65, který podporuje společnost Yamaha.
b) Tento jezdec se stane podporovaným jezdcem společnosti Yamaha za podmínek, které
budou dohodnuty v roční jezdecké smlouvě s YME.
1x YZ65 (půjčka na použití) – 1x GYTR kit – 1x standard spare parts (maximální hodnota
€3.000)
c) Jezdec účastnící se šampionátu EMX65 bude povinen dodržovat pravidla a pokyny YME
a týmu včetně ustanovení sponzorských smluv.
11.Práva na zpodobnění
Jezdec uděluje nebo postupuje do 31. prosince 2020 bezplatně a u materiálů zhotovených
pro historické účely před 31. prosincem 2020 bez časového omezení společnosti YME
výlučné právo používat bez časového nebo územního omezení jméno jezdce, ztvárnění
jezdcova osobního startovního čísla, jeho podpis, iniciály, podobu, včetně fotografovaných
portrétů, filmu, videa, CD/DVD-ROM, a další záznamy nebo komentáře jezdce
v elektronické podobě, a názory a poznámky, a to v souvislosti s reklamou, propagační
činností a prodejem motocyklů a dalších výrobků vyráběných nebo prodávaných společností
YME.
12.Podmínka
Tato smlouva nabude účinnosti v okamžiku registrace a automaticky zanikne dne 31.
prosince 2020 bez nutnosti oznámení ze strany YME nebo jezdce.
13.Rozhodné právo
a) Registrací do poháru a podpisem registračního formuláře jezdec stvrzuje svůj souhlas
s pravidly a podmínkami.
b) Jezdec souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se poháru a účasti v něm, včetně využití
informací, které jezdec poskytne společnosti YME, budou rozhodovány příslušným
soudem v Amsterdamu v Nizozemsku.
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PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. Strany zapojené do poháru YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (dále „YME“), včetně jejích poboček;
b) Youthstream Group Sam (dále „Youthstream“);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (dále „FIM/FIM Europe“).
2. Zapojení stran
YME stanoví organizaci a pravidla pro pohár YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (dále
„pohár“), je odpovědný za řízení marketingových a propagačních práv k poháru a také
za interakci mezi zainteresovanými subjekty zapojenými do tohoto projektu.
b) Pobočky YME jsou odpovědné za komunikaci a přímý kontakt s místními jezdci, kterým
jménem YME poskytují uvítací balíček a sadu nálepek bLU cRU.
c) Youthstream spravuje televizní práva k Superfinále a je odpovědný za organizaci
Superfinále YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup v rámci každoročního podniku Monster
Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je zainteresovaný subjekt, který
zajišťuje přímý kontakt s FIM/FIM Europe ohledně Superfinále.
d) Moto Clu Ernée je organizátorem YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup uvnitř každoročního
Monster Energy FIM Motocross of Nations.
e) Udělování licencí pro Superfinále podléhá sportovním a technickým předpisům FIM
Europe (povolena je pouze licence na jednu kontinentální akci nebo licence na výroční
šampionát European 85) a je povinností jezdce o ni požádat prostřednictvím národní
federace. Lze je najít na extranetu federace FIM.
a)

3. Organizace poháru
a) Zápisné
Online registrace účasti v poháru je možná od 31. října 2019 do 28. února 2020.
b) Národní šampionát
Tento pohár bude nedílnou součástí národních šampionátů, ve kterých budou mít jezdci
na motocyklech Yamaha své vlastní hodnocení, které bude uzavřeno 01. září 2020 a na
základě něhož budou vybráni jezdci pro Superfinále.
c) Superfinále v Ernée
Nejlepší jezdci z každého národního šampionátu budou závodit v Superfinále, které
proběhne 26/27. září 2020 v Ernée, Francie a které bude součástí hlavní akce
„Monster Energy FIM Motocross of Nations”.
d) Slavnostní pódium při Superfinále
První tři jezdci v celkovém pořadí získají následující ceny:
1. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
2. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
3. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
YME předá ocenění národnímu distributorovi, který bude nejaktivnější z hlediska: kontaktů,
registrací, sportovních informací, mediálních informací a vystupování.
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Nejmladší jezdec na startovním poli Superfinále získá cenu pro nejmladšího jezdce.
e) bLU cRU Masterclass
Tři nejlepší jezdci + dva, kterým udělí divokou kartu závodní výbor YME ze Superfinále
Monster Energy Motocross of Nations, se následně (na přelomu října a listopadu 2019)
zúčastní 3denní Masterclass s bLU cRU ambasadory.
f) Jezdec v týmu EMX85 pro sezónu 2021
Nejlepší jezdec Masterclass, který si vybral YME Racing Committee, bude podpořen
Yamahou v sezóně 2021 za podmínek uvedených v bodě 10.
4. Požadavky na účast
a) Účast v poháru je omezená na evropské národní šampionáty.
b) Jezdec musí mít úplnou licenci své národní federace, řídit se sportovními a technickými
pravidly národního poháru a závodit na stroji Yamaha YZ125 na šampionátu v některé
z evropských zemí.
c) Aby se mohl jezdec zúčastnit Cup, musí být ve věku mezi 11 (2009) a 13 (2007) lety.
Minimální věk musí být dosažen v okamžiku prvního technického ověření, které je obvykle
pátek před událostí.
Maximální věk končí na konci kalendářního roku, ve kterém jezdec dosáhne věku 13 let.
d) Jezdci, kteří se účastní poháru, musí během sezóny národního šampionátu, Superfinále
a Masterclass používat nálepku YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup a soupravu Paddock Blue,
které poskytují národní pobočky YME.
5. Pojištění
a) Pojištění pro YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup je odpovědností každé národní federace a,
specificky u Superfinále, odpovědností FIM.
b) Ustanovení o odškodnění a odpovědnosti jsou dána pojištěním zahrnutým v licenci FIM
a licencích národních federací.
c) Jezdec si uvědomuje a přijímá rizika a nebezpečí plynoucí z účasti v poháru. YME či její
pobočky jsou zproštěny jakékoli odpovědnosti v případě nehody, při které dojde ke zranění,
trvalým zdravotním následkům nebo ke smrti.
6. Účast na akcích
Aby se jezdci mohli zúčastnit Superfinále, musí jezdci závodit na svém národním
šampionátu a jsou povinni zúčastnit se minimálně poloviny závodů tohoto šampionátu.
b) YME je odpovědná za určení počtu jezdců z jednotlivých zemí a za výběr jezdců pro
Superfinále.
a)

c)

Celkem bude podle kritérií vybráno 40 jezdců z jednotlivých oblastí:
Skupina A) Španělsko / Itálie / Francie / Velká Británie / Německo / Nizozemsko –
celkem 18 jezdců
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Skupina B) Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Belgie / Rakousko / Švýcarsko –
celkem 14 jezdců
Skupina C) Řecko / Portugalsko / Polsko / Turecko /Ukrajina / Lotyšsko / Estonsko /
Chorvatsko – celkem 8 jezdců
Po dokončení registrace bude podle počtu registrací rozhodnuto, kolik jezdců z jednotlivých
zemí bude vybráno, přičemž záměrem je nabídnout podobnou příležitost ucházet se o účast
v Superfinále uvnitř každé skupiny.
d) Jezdci, kteří v poháru postoupí výše, jsou povinni se zúčastnit další fáze, pokud jim v tom
nezabrání následky způsobené „vyšší mocí” (zranění, vážné zdravotní problémy). V takovém
případě za jezdce nastoupí náhradník.
7. Náklady
a) Všechny náklady spojené s účastí v poháru (související s národním šampionátem,
Superfinále a bLU cRU Masterclass) si bude jezdec/tým hradit sám, kromě jiného včetně
nákladů na dopravu a logistiku, pořízení a údržbu motocyklu, náhradní díly, servis a licence
pro národní šampionát a Superfinále.
b) V poháru se neplatí žádné zápisné, ani u jízd Superfinále, Masterclass a EMX85 (to se
nevztahuje na pravidla národního poháru, licencí národních šampionátů a poplatků za účast
stanovených národní federací/organizátorem).
c) Národní pobočky YME poskytnou bezplatný uvítací balíček bLU cRU (2 trička, 1 mikina, 1
deštník, 1 kšiltovka, batoh, bLU cRU nalepovací odznak) a jednu exkluzivní sadu nálepek
na motocykl.
Bude-li jezdec chtít více sad nálepek na motocykl, může o ně požádat u národní pobočky
YME přes bLU cRU koordinátora a budou mu zaslány za propagační cenu.
8. Pokyny k registraci
a) Pro přihlášení do poháru YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup je nutné projít všemi kroky
registračního procesu. >
b) Do 14 dní bude jezdce kontaktovat národní koordinátor bLU cRU, který registraci potvrdí.
c) Jezdec je odpovědný za veškeré poskytnuté informace, protože budou kontrolovány
národními distributory.
9. Zrušení akcí
YME si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění zrušit kdykoli
na základě vlastního uvážení celý pohár nebo jeho část (Pravidla a podmínky).
10. EMX85 2021 – Podmínky účasti
a) Nejlepší jezdec vybraný z Masterclass se zúčastní šampionátu EMX85 v roce 2021 v týmu
EMX85, který podporuje společnost Yamaha.
b) Tento jezdec se stane podporovaným jezdcem společnosti Yamaha za podmínek, které
budou dohodnuty v roční jezdecké smlouvě s YME.
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1x YZ85 (půjčka na použití) – 1x GYTR kit – 1x standard spare parts (maximální hodnota
€3.000)
c) Jezdec účastnící se šampionátu EMX85 bude povinen dodržovat pravidla a pokyny YME
a týmu včetně ustanovení sponzorských smluv.
11.Práva na zpodobnění
Jezdec uděluje nebo postupuje do 31. prosince 2020 bezplatně a u materiálů zhotovených
pro historické účely před 31. prosincem 2020 bez časového omezení společnosti YME
výlučné právo používat bez časového nebo územního omezení jméno jezdce, ztvárnění
jezdcova osobního startovního čísla, jeho podpis, iniciály, podobu, včetně fotografovaných
portrétů, filmu, videa, CD/DVD-ROM, a další záznamy nebo komentáře jezdce
v elektronické podobě, a názory a poznámky, a to v souvislosti s reklamou, propagační
činností a prodejem motocyklů a dalších výrobků vyráběných nebo prodávaných společností
YME.
12.Podmínka
Tato smlouva nabude účinnosti v okamžiku registrace a automaticky zanikne dne 31.
prosince 2020 bez nutnosti oznámení ze strany YME nebo jezdce.
13.Rozhodné právo
a) Registrací do poháru a podpisem registračního formuláře jezdec stvrzuje svůj souhlas
s pravidly a podmínkami.
b) Jezdec souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se poháru a účasti v něm, včetně využití
informací, které jezdec poskytne společnosti YME, budou rozhodovány příslušným
soudem v Amsterdamu v Nizozemsku.
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PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. Strany zapojené do poháru YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (dále „YME“), včetně jejích poboček;
b) Youthstream Group Sam (dále „Youthstream“);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (dále „FIM/FIM Europe“).
2. Zapojení stran
YME stanoví organizaci a pravidla pro pohár YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (dále
„pohár“), je odpovědný za řízení marketingových a propagačních práv k poháru a také
za interakci mezi zainteresovanými subjekty zapojenými do tohoto projektu.
b) Pobočky YME jsou odpovědné za komunikaci a přímý kontakt s místními jezdci, kterým
jménem YME poskytují uvítací balíček a sadu nálepek bLU cRU.
c) Youthstream spravuje televizní práva k Superfinále a je odpovědný za organizaci
Superfinále YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup v rámci každoročního podniku Monster
Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je zainteresovaný subjekt, který
zajišťuje přímý kontakt s FIM/FIM Europe ohledně Superfinále.
d) Moto Clu Ernée je organizátorem YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup uvnitř každoročního
Monster Energy FIM Motocross of Nations.
e) Udělování licencí pro Superfinále podléhá sportovním a technickým předpisům FIM
Europe (povolena je pouze licence na jednu kontinentální akci nebo licence na výroční
šampionát European 125) a je povinností jezdce o ni požádat prostřednictvím národní
federace. Lze je najít na extranetu federace FIM.
a)

3. Organizace poháru
a) Zápisné
Online registrace účasti v poháru je možná od 31. října 2019 do 28. února 2020.
b) Národní šampionát
Tento pohár bude nedílnou součástí národních šampionátů, ve kterých budou mít jezdci
na motocyklech Yamaha své vlastní hodnocení, které bude uzavřeno 01. září 2020 a na
základě něhož budou vybráni jezdci pro Superfinále.
c) Superfinále v nizozemském Ernée
Nejlepší jezdci z každého národního šampionátu budou závodit v Superfinále, které
proběhne 26/27. září 2020 v Ernée, Francie a které bude součástí hlavní akce
„Monster Energy FIM Motocross of Nations”.
d) Slavnostní pódium při Superfinále
První tři jezdci v celkovém pořadí získají následující ceny:
1. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
2. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
3. Pohár/mísu/medaili FIM Europe
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YME předá ocenění národnímu distributorovi, který bude nejaktivnější z hlediska: kontaktů,
registrací, sportovních informací, mediálních informací a vystupování.
Nejmladší jezdec na startovním poli Superfinále získá cenu pro nejmladšího jezdce.
e) bLU cRU Masterclass
Tři nejlepší jezdci + dva, kterým udělí divokou kartu závodní výbor YME ze Superfinále
Monster Energy Motocross of Nations, se následně (na přelomu října a listopadu 2019)
zúčastní 3denní Masterclass s bLU cRU ambasadory.
f) Jezdec v týmu EMX 125 pro sezónu 2021
Nejlepší jezdec z Masterclass, vybraný závodním výborem YME a ambasadory bLU cRU, se
stane pro sezónu 2020 oficiálním jezdcem týmu Yamaha bLU cRU EMX125 Team, který
podporuje společnost.
4. Požadavky na účast
a) Účast v poháru je omezená na evropské národní šampionáty.
b) Jezdec musí mít úplnou licenci své národní federace, řídit se sportovními a technickými
pravidly národního poháru a závodit na stroji Yamaha YZ125 na šampionátu v některé
z evropských zemí.
c) Aby se mohl jezdec zúčastnit Cup, musí být ve věku mezi 13 (2007) a 16 (2004) lety.
Minimální věk musí být dosažen v okamžiku prvního technického ověření, které je obvykle
pátek před událostí.
Maximální věk končí na konci kalendářního roku, ve kterém jezdec dosáhne věku 16 let.
d) Jezdci, kteří se účastní poháru, musí během sezóny národního šampionátu, Superfinále
a Masterclass používat nálepku YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup a soupravu Paddock Blue,
které poskytují národní pobočky YME.
5. Pojištění
a) Pojištění pro YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup je odpovědností každé národní federace a,
specificky u Superfinále, odpovědností FIM.
b) Ustanovení o odškodnění a odpovědnosti jsou dána pojištěním zahrnutým v licenci FIM
a licencích národních federací.
c) Jezdec si uvědomuje a přijímá rizika a nebezpečí plynoucí z účasti v poháru. YME či její
pobočky jsou zproštěny jakékoli odpovědnosti v případě nehody, při které dojde ke zranění,
trvalým zdravotním následkům nebo ke smrti.
6. Účast na akcích
Aby se jezdci mohli zúčastnit Superfinále, musí jezdci závodit na svém národním
šampionátu a jsou povinni zúčastnit se minimálně poloviny závodů tohoto šampionátu.
b) YME je odpovědná za určení počtu jezdců z jednotlivých zemí a za výběr jezdců pro
Superfinále.
a)

c)

Celkem bude podle kritérií vybráno 40 jezdců z jednotlivých oblastí:
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Skupina A) Španělsko / Itálie / Francie / Velká Británie / Německo / Nizozemsko –
celkem 18 jezdců
Skupina B) Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Belgie / Rakousko / Švýcarsko –
celkem 14 jezdců
Skupina C) Řecko / Portugalsko / Polsko / Turecko /Ukrajina / Lotyšsko / Estonsko /
Chorvatsko – celkem 8 jezdců
Po dokončení registrace bude podle počtu registrací rozhodnuto, kolik jezdců z jednotlivých
zemí bude vybráno, přičemž záměrem je nabídnout podobnou příležitost ucházet se o účast
v Superfinále uvnitř každé skupiny.
d) Jezdci, kteří v poháru postoupí výše, jsou povinni se zúčastnit další fáze, pokud jim v tom
nezabrání následky způsobené „vyšší mocí” (zranění, vážné zdravotní problémy). V takovém
případě za jezdce nastoupí náhradník.
7. Náklady
a) Všechny náklady spojené s účastí v poháru (související s národním šampionátem,
Superfinále a bLU cRU Masterclass) si bude jezdec/tým hradit sám, kromě jiného včetně
nákladů na dopravu a logistiku, pořízení a údržbu motocyklu, náhradní díly, servis a licence
pro národní šampionát a Superfinále.
b) V poháru se neplatí žádné zápisné, ani u jízd Superfinále, Masterclass a EMX125 (to se
nevztahuje na pravidla národního poháru, licencí národních šampionátů a poplatků za účast
stanovených národní federací/organizátorem).
c) Národní pobočky YME poskytnou bezplatný uvítací balíček bLU cRU (2 trička, 1 mikina, 1
deštník, 1 kšiltovka, batoh, bLU cRU nalepovací odznak) a jednu exkluzivní sadu nálepek
na motocykl.
Bude-li jezdec chtít více sad nálepek na motocykl, může o ně požádat u národní pobočky
YME přes bLU cRU koordinátora a budou mu zaslány za propagační cenu.
8. Pokyny k registraci
a) Pro přihlášení do poháru YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup je nutné projít všemi kroky
registračního procesu. >
b) Do 14 dní bude jezdce kontaktovat národní koordinátor bLU cRU, který registraci potvrdí.
c) Jezdec je odpovědný za veškeré poskytnuté informace, protože budou kontrolovány
národními distributory.
9. Zrušení akcí
YME si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění zrušit kdykoli
na základě vlastního uvážení celý pohár nebo jeho část (Pravidla a podmínky).
10. EMX125 2021 – Podmínky účasti
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a) Nejlepší jezdec vybraný z Masterclass se zúčastní šampionátu EMX125 v roce 2020 v týmu
Yamaha bLU cRU EMX125 Team, který podporuje společnost.
b) Tento jezdec se stane podporovaným jezdcem společnosti Yamaha za podmínek, které
budou dohodnuty v roční jezdecké smlouvě s YME.
c) Jezdec účastnící se šampionátu EMX125 bude povinen dodržovat pravidla a pokyny YME
a týmu včetně ustanovení sponzorských smluv.
11.Práva na zpodobnění
Jezdec uděluje nebo postupuje do 31. prosince 2020 bezplatně a u materiálů zhotovených
pro historické účely před 31. prosincem 2020 bez časového omezení společnosti YME
výlučné právo používat bez časového nebo územního omezení jméno jezdce, ztvárnění
jezdcova osobního startovního čísla, jeho podpis, iniciály, podobu, včetně fotografovaných
portrétů, filmu, videa, CD/DVD-ROM, a další záznamy nebo komentáře jezdce
v elektronické podobě, a názory a poznámky, a to v souvislosti s reklamou, propagační
činností a prodejem motocyklů a dalších výrobků vyráběných nebo prodávaných společností
YME.
12.Podmínka
Tato smlouva nabude účinnosti v okamžiku registrace a automaticky zanikne dne 31.
prosince 2020 bez nutnosti oznámení ze strany YME nebo jezdce.
13.Rozhodné právo
a) Registrací do poháru a podpisem registračního formuláře jezdec stvrzuje svůj souhlas
s pravidly a podmínkami.
b) Jezdec souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se poháru a účasti v něm, včetně využití
informací, které jezdec poskytne společnosti YME, budou rozhodovány příslušným
soudem v Amsterdamu v Nizozemsku.

4

