RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup szervezésével megbízott felek
a) Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban YME) és annak fiókirodái;
b) Youthstream Group Sam (a továbbiakban Youthstream);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (a továbbiakban FIM/FIM Europe).
2. A felek feladatai
Az YME alakítja ki az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (a továbbiakban „Kupa”)
szerkezetét és szabályait, ő felel a Kupa marketing- és promóciós jogainak kezeléséért,
és a projekt érintettjei közötti kommunikációért;
b) Az YME fiókirodái felelősek a helyi kommunikációért és a motorversenyzőkkel való
közvetlen kapcsolattartásért, és a bLU cRU üdvözlőcsomag és matricakészlet átadásáért
az YME nevében;
c) A Youthstream kezeli a SuperFinale televíziós jogait, és ő felel az YZ65 bLU cRU FIM
Europe Cup SuperFinale megrendezéséért az éves Monster Energy FIM Motocross of
Nations rendezvény keretein belül. A Youthstream a SuperFinale-lel kapcsolatban a
FIM/FIM Europe-pal közvetlen kapcsolatot kialakító érintett.
d) Moto Club Ernée az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale szervezője az éves
Monster Energy FIM Motocross of Nations keretében.
e) A SuperFinale rendezvény engedélykiadása a FIM sport- és technikai szabályrendszere
(csak Continental One-eseményre vagy éves European 65 bajnokságra érvényes
engedélyek megengedettek) szerint történik, és a motorversenyző felelőssége az
engedélyt kikérni a nemzeti szövetségen keresztül. Ezek a FIM extranetjéről
beszerezhetők.
a)

3. A Kupa felépítése
a) Regisztráció
A Kupán való részvételre online lehet regisztrálni 2019. október 31. és 2020. február 28.
között.
b) Országos bajnokság
A Kupa az országos bajnokságok szerves részét képezi majd, amelyben a Yamahamotorversenyzők saját rangsorral rendelkeznek, és amely 2019. szeptember 26/27én zárul, hogy a SuperFinale-re jogosult motorversenyzők az alapján kiválaszthatók
legyenek.
c) SuperFinale – Ernée, Franciaország
Az egyes nemzeti bajnokságok legjobb motorversenyzői indulnak a 2019. szeptember
29-én a Ernée, Franciaország városában a „Monster Energy FIM Motocross of
Nations” fő esemény keretében megrendezett SuperFinale versenyen.
d) SuperFinale – dobogós eredményhirdetés
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A végső rangsorban első 3 helyezett versenyző a következő díjakban részesül:
1. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
2. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
3. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem

Átadásra kerül egy YME márkakereskedői díj a következők tekintetében legaktívabbnak
mutatkozó országos márkakereskedésnek: kapcsolattartás, regisztrációk, a sporttal
összefüggő információk, médiainformációk és helyszíni jelenlét.
Átadásra kerül a Legfiatalabb versenyző díj a SuperFinale rajtrácsán helyet foglaló legfiatalabb
versenyzőnek.
e) bLU cRU Mesterkurzus
Az első 3 helyezett motorversenyző, valamint az YME versenybizottsága által a Monster
Energy Motocross of Nations esemény keretében megrendezett SuperFinale résztvevői
közül kiválasztott 2 szabadkártyás versenyző részt vehet egy 3 napos (2020.
október/november) Mesterkurzuson a bLU cRU nagyköveteivel.
f) 2021. évi EMX 65 versenyzési lehetőség
A mesterkurzus legjobb versenyzőjét, amelyet YME Racing Committee & bLU cRU
Ambassadors választott ki, a Yamaha támogatja a 2021-es szezonban, a 10. pontban
megjelölt feltételekkel..
4. Részvételi feltételek
a) A Kupán kizárólag az európai országos bajnokságok résztvevői vehetnek részt.
b) A motorversenyzőnek teljes körű licenccel kell rendelkeznie a saját nemzeti szövetségében
a National Cup technikai/sportszabályrendszere szerint, és Yamaha YZ65 motorral kell
versenyeznie egy európai ország bajnokságában.
c) A kupában való részvételhez a versenyzőnek 8 (2012) és 11 (2009) év között kell Lennie.
A 13 éves kor alsó korát az esemény első műszaki ellenőrzésének pillanatában kell elérni,
amely általában az esemény előtti péntek.
A maximális életkor annak a naptári évnek a végén ér véget, amelyben a versenyző eléri
a 16 éves korát.
d) A Kupában részt vevő motorversenyzők számára kötelező az országos bajnokság évadja, a
SuperFinale és a Mesterkurzus során az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup matrica és az YME
országos fiókirodái által biztosított Paddock Blue felszerelés viselése.
5. Biztosítás
a) Az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup biztosításáról az egyes nemzeti szövetségeknek és,
különösen a SuperFinale esetében, a FIM-nek kell gondoskodnia.
b) A kártérítési és felelősségvállalási záradékok a FIM és a nemzeti szövetségek licencei által
tartalmazott biztosításokban szerepelnek.
c) A motorversenyző tudomásul veszi és elfogadja a Kupában való részvétellel járó
kockázatokat és veszélyeket. Az YME és/vagy a fiókirodái semmilyen felelősséggel nem
tartoznak sérülést, maradandó fogyatékosságot vagy halált okozó balesetek esetén.
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6. Részvétel az eseményeken
A motorversenyzőknek versenyezniük kell az országos bajnokságukban, és ahhoz, hogy
részt vehessenek a SuperFinale versenyen, legalább a bajnokság versenyeinek 50%-án
kötelező elindulniuk.
b) Az YME kötelessége meghatározni a SuperFinale versenyen országonként induló
versenyzők számát és az ő felelőssége a versenyzők kiválasztása.
a)

c)

Az induló versenyzők száma összesen 40; a helyek a területi feltételek alapján kerülnek
feltöltésre:
„A” csoport. Spanyolország / Olaszország / Franciaország / Egyesült Királyság /
Németország / Hollandia – TTL 18 versenyző;
„B” csoport. Svédország / Norvégia / Dánia / Finnország / Belgium / Ausztria / Svájc –
TTL 14 versenyző;
„C” csoport. Görögország / Portugália / Lengyelország / Törökország / Ukrajna /
Lettország / Észtország / Horvátország – TTL 8 versenyző;

A regisztrációk lezárása után a regisztrációk száma alapján kerül pontosan meghatározásra,
hogy országonként hány motorversenyző indulhat; a cél, hogy minden csoporton belül
azonos esély legyen bekerülni a SuperFinale versenyre.
d) Ha vis maior (sérülés, súlyos egészségügyi probléma) nem akadályozza a versenyzőt, a
Kupán való részvétel kötelező azoknak a motorversenyzőknek, akiknek sikerül a következő
körbe jutniuk. Ellenkező esetben a versenyző helyére az egyik tartalékversenyző kerül.
7. Költségek
a) A Kupán (ideértve az országos bajnokságokat, a SuperFinale-t és a bLU cRU Mesterkurzust
is) való részvétel teljes költsége a motorversenyzőt/csapatát terheli, ideértve többek között
a szállítást és a logisztikát, a motorkerékpár megvásárlását és használatát, az alkatrészeket,
a szerelőket és támogató csapatot, valamint az országos bajnokság és a SuperFinale
indulási engedélyeinek beszerzését.
b) A Kupának, ideértve a SuperFinale-t, a Mesterkurzust és az EMX65 versenyeket, nincs
regisztrációs díja (kivéve a National Cup szabályrendszere szerint rendezett versenyeket,
a nemzeti szövetségek/szervezők által meghatározott licenc- és részvételi díjakat).
c) Az YME országos fiókirodái ingyenesen biztosítják a bLU cRU üdvözlőcsomagot (2 póló, 1
kapucnis felső, 1 esernyő, 1 sapka, hátizsák, bLU cRU matricás kitűző) és egy exkluzív
matricakészletet a motorra.
Amennyiben a motorversenyző további matricakészletet igényelne a motorjára, azt az
YME országos fiókirodáiban, a bLU cRU koordinátoron keresztül teheti meg promóciós díj
ellenében.
8. Útmutató a regisztrációhoz
a) Az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupra való regisztráció feltétele az online regisztrációs
folyamat összes lépésének kötelező elvégzése. >;
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b) A bLU cRU országos koordinátora a regisztrációt követő 14 napon belül felveszi a
kapcsolatot a motorversenyzővel, és visszaigazolja a regisztrációt.
c) A helyes információk megadása a versenyző felelőssége, ugyanis az információkat az
országos márkakereskedések ellenőrzik.
9. Az események törlése
Az YME fenntartja a jogot, hogy indoklás és előzetes értesítés nélkül, a saját belátása szerint
bármikor, részben vagy teljes egészében módosítsa vagy törölje a Kupát (és/vagy annak
feltételeit).
10. EMX65 2021 részvételi feltételei
a) A Mesterkurzusról kiválasztott legjobb motorversenyző részt vesz az EMX65 2021. évi
bajnokságában a Yamaha által támogatott egyik EMX 65 csapat versenyzőjeként.
b) A versenyző Yamaha által támogatott versenyző lesz, az YME-vel kötött éves
versenyszerződésben rögzítendő feltételek mellett, az alábbi előnyökkel:
1x YZ65 (kölcsön felhasználásra) – 1x GYTR kit – 1x standard spare parts box (max érték
€3.000)
c) Az EMX65 versenyeken részt vevő versenyzőnek be kell tartania az YME és a csapat
szabályait és utasításait, ideértve a szponzori megállapodásokat is.
11. Képhasználati jogok
A motorversenyző ingyenesen, 2020. december 31-ig, a 2020. december 31. előtt készült
anyagok esetében történeti okokból időbeli korlátozás nélkül, más esetben időbeli és területi
korlátozás nélkül exkluzív jogot biztosít az YME számára – vagy intézkedik annak
biztosításáról – a versenyző nevének, a versenyző egyéni versenyszám-kialakításának,
aláírásának, neve kezdőbetűinek, arcképének – ideértve a fényképportrékat, filmeket,
videókat, CD-/DVD-ROM-ot és bármely más, a versenyzőről elektronikus úton készült
felvételt vagy megjegyzést – és hozzászólásoknak és véleményeknek a használatára
vonatkozóan az YME által gyártott és/vagy értékesített motorkerékpárok és más termékek
hirdetéseivel, promóciós tevékenységével és értékesítésével kapcsolatban.
12.Időtartam
A jelen megállapodás a regisztráció időpontjától hatályos, és 2020. december 31-én
automatikusan, az YME és a motorversenyző értesítési kötelezettsége nélkül lejár.
13. Alkalmazandó jog
a) A motorversenyző a Kupára való regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával
elfogadja a feltételeket.
b) A motorversenyző elfogadja, hogy a Kupával (vagy az azon való részvétellel)
kapcsolatban felmerülő viták, ideértve a versenyző által az YME-nek átadott információk
felhasználását is, esetében a hollandiai Amszterdam városának bíróságai illetékesek.
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup szervezésével megbízott felek
a) Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban YME) és annak fiókirodái;
b) Youthstream Group Sam (a továbbiakban Youthstream);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (a továbbiakban FIM/FIM Europe).
2. A felek feladatai
Az YME alakítja ki az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (a továbbiakban „Kupa”)
szerkezetét és szabályait, ő felel a Kupa marketing- és promóciós jogainak kezeléséért,
és a projekt érintettjei közötti kommunikációért;
b) Az YME fiókirodái felelősek a helyi kommunikációért és a motorversenyzőkkel való
közvetlen kapcsolattartásért, és a bLU cRU üdvözlőcsomag és matricakészlet átadásáért
az YME nevében;
c) A Youthstream kezeli a SuperFinale televíziós jogait, és ő felel az YZ85 bLU cRU FIM
Europe Cup SuperFinale megrendezéséért az éves Monster Energy FIM Motocross of
Nations rendezvény keretein belül. A Youthstream a SuperFinale-lel kapcsolatban a
FIM/FIM Europe-pal közvetlen kapcsolatot kialakító érintett.
d) Moto Club Ernée az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale szervezője az éves
Monster Energy FIM Motocross of Nations keretében.
e) A SuperFinale rendezvény engedélykiadása a FIM sport- és technikai szabályrendszere
(csak Continental One-eseményre vagy éves European 85 bajnokságra érvényes
engedélyek megengedettek) szerint történik, és a motorversenyző felelőssége az
engedélyt kikérni a nemzeti szövetségen keresztül. Ezek a FIM extranetjéről
beszerezhetők.
a)

3. A Kupa felépítése
a) Regisztráció
A Kupán való részvételre online lehet regisztrálni 2019. október 31. és 2020. február 28.
között.
b) Országos bajnokság
A Kupa az országos bajnokságok szerves részét képezi majd, amelyben a Yamahamotorversenyzők saját rangsorral rendelkeznek, és amely 2019. szeptember 26/27én zárul, hogy a SuperFinale-re jogosult motorversenyzők az alapján kiválaszthatók
legyenek.
c) SuperFinale – Ernée, Franciaország
Az egyes nemzeti bajnokságok legjobb motorversenyzői indulnak a 2019. szeptember
29-én a Ernée, Franciaország városában a „Monster Energy FIM Motocross of
Nations” fő esemény keretében megrendezett SuperFinale versenyen.
d) SuperFinale – dobogós eredményhirdetés
A végső rangsorban első 3 helyezett versenyző a következő díjakban részesül:
1. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
2. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
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3. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem

Átadásra kerül egy YME márkakereskedői díj a következők tekintetében legaktívabbnak
mutatkozó országos márkakereskedésnek: kapcsolattartás, regisztrációk, a sporttal
összefüggő információk, médiainformációk és helyszíni jelenlét.
Átadásra kerül a Legfiatalabb versenyző díj a SuperFinale rajtrácsán helyet foglaló legfiatalabb
versenyzőnek.
e) bLU cRU Mesterkurzus
Az első 3 helyezett motorversenyző, valamint az YME versenybizottsága által a Monster
Energy Motocross of Nations esemény keretében megrendezett SuperFinale résztvevői
közül kiválasztott 2 szabadkártyás versenyző részt vehet egy 3 napos (2020.
október/november) Mesterkurzuson a bLU cRU nagyköveteivel.
f) 2021. évi EMX 85 versenyzési lehetőség
A mesterkurzus legjobb versenyzőjét, amelyet YME Racing Committee & bLU cRU
Ambassadors választott ki, a Yamaha támogatja a 2021-es szezonban, a 10. pontban
megjelölt feltételekkel..
4. Részvételi feltételek
a) A Kupán kizárólag az európai országos bajnokságok résztvevői vehetnek részt.
b) A motorversenyzőnek teljes körű licenccel kell rendelkeznie a saját nemzeti szövetségében
a National Cup technikai/sportszabályrendszere szerint, és Yamaha YZ85 motorral kell
versenyeznie egy európai ország bajnokságában.
c) A kupában való részvételhez a versenyzőnek 11 (2009) és 13 (2007) év között kell
Lennie.
A 13 éves kor alsó korát az esemény első műszaki ellenőrzésének pillanatában kell elérni,
amely általában az esemény előtti péntek.
A maximális életkor annak a naptári évnek a végén ér véget, amelyben a versenyző eléri
a 16 éves korát.
d) A Kupában részt vevő motorversenyzők számára kötelező az országos bajnokság évadja, a
SuperFinale és a Mesterkurzus során az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup matrica és az YME
országos fiókirodái által biztosított Paddock Blue felszerelés viselése.
5. Biztosítás
a) Az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup biztosításáról az egyes nemzeti szövetségeknek és,
különösen a SuperFinale esetében, a FIM-nek kell gondoskodnia.
b) A kártérítési és felelősségvállalási záradékok a FIM és a nemzeti szövetségek licencei által
tartalmazott biztosításokban szerepelnek.
c) A motorversenyző tudomásul veszi és elfogadja a Kupában való részvétellel járó
kockázatokat és veszélyeket. Az YME és/vagy a fiókirodái semmilyen felelősséggel nem
tartoznak sérülést, maradandó fogyatékosságot vagy halált okozó balesetek esetén.
6. Részvétel az eseményeken
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A motorversenyzőknek versenyezniük kell az országos bajnokságukban, és ahhoz, hogy
részt vehessenek a SuperFinale versenyen, legalább a bajnokság versenyeinek 50%-án
kötelező elindulniuk.
b) Az YME kötelessége meghatározni a SuperFinale versenyen országonként induló
versenyzők számát és az ő felelőssége a versenyzők kiválasztása.
a)

c)

Az induló versenyzők száma összesen 40; a helyek a területi feltételek alapján kerülnek
feltöltésre:
„A” csoport. Spanyolország / Olaszország / Franciaország / Egyesült Királyság /
Németország / Hollandia – TTL 18 versenyző;
„B” csoport. Svédország / Norvégia / Dánia / Finnország / Belgium / Ausztria / Svájc –
TTL 14 versenyző;
„C” csoport. Görögország / Portugália / Lengyelország / Törökország / Ukrajna /
Lettország / Észtország / Horvátország – TTL 8 versenyző;

A regisztrációk lezárása után a regisztrációk száma alapján kerül pontosan meghatározásra,
hogy országonként hány motorversenyző indulhat; a cél, hogy minden csoporton belül
azonos esély legyen bekerülni a SuperFinale versenyre.
d) Ha vis maior (sérülés, súlyos egészségügyi probléma) nem akadályozza a versenyzőt, a
Kupán való részvétel kötelező azoknak a motorversenyzőknek, akiknek sikerül a következő
körbe jutniuk. Ellenkező esetben a versenyző helyére az egyik tartalékversenyző kerül.
7. Költségek
a) A Kupán (ideértve az országos bajnokságokat, a SuperFinale-t és a bLU cRU Mesterkurzust
is) való részvétel teljes költsége a motorversenyzőt/csapatát terheli, ideértve többek között
a szállítást és a logisztikát, a motorkerékpár megvásárlását és használatát, az alkatrészeket,
a szerelőket és támogató csapatot, valamint az országos bajnokság és a SuperFinale
indulási engedélyeinek beszerzését.
b) A Kupának, ideértve a SuperFinale-t, a Mesterkurzust és az EMX85 versenyeket, nincs
regisztrációs díja (kivéve a National Cup szabályrendszere szerint rendezett versenyeket,
a nemzeti szövetségek/szervezők által meghatározott licenc- és részvételi díjakat).
c) Az YME országos fiókirodái ingyenesen biztosítják a bLU cRU üdvözlőcsomagot (2 póló, 1
kapucnis felső, 1 esernyő, 1 sapka, hátizsák, bLU cRU matricás kitűző) és egy exkluzív
matricakészletet a motorra.
Amennyiben a motorversenyző további matricakészletet igényelne a motorjára, azt az
YME országos fiókirodáiban, a bLU cRU koordinátoron keresztül teheti meg promóciós díj
ellenében.
8. Útmutató a regisztrációhoz
a) Az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupra való regisztráció feltétele az online regisztrációs
folyamat összes lépésének kötelező elvégzése. >;
b) A bLU cRU országos koordinátora a regisztrációt követő 14 napon belül felveszi a
kapcsolatot a motorversenyzővel, és visszaigazolja a regisztrációt.
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c) A helyes információk megadása a versenyző felelőssége, ugyanis az információkat az
országos márkakereskedések ellenőrzik.
9. Az események törlése
Az YME fenntartja a jogot, hogy indoklás és előzetes értesítés nélkül, a saját belátása szerint
bármikor, részben vagy teljes egészében módosítsa vagy törölje a Kupát (és/vagy annak
feltételeit).
10. EMX85 2021 részvételi feltételei
a) A Mesterkurzusról kiválasztott legjobb motorversenyző részt vesz az EMX85 2021. évi
bajnokságában a Yamaha által támogatott egyik EMX 85 csapat versenyzőjeként.
b) A versenyző Yamaha által támogatott versenyző lesz, az YME-vel kötött éves
versenyszerződésben rögzítendő feltételek mellett, az alábbi előnyökkel:
1x YZ85 (kölcsön felhasználásra) – 1x GYTR kit – 1x standard spare parts box (max érték
€3.000)
c) Az EMX85 versenyeken részt vevő versenyzőnek be kell tartania az YME és a csapat
szabályait és utasításait, ideértve a szponzori megállapodásokat is.
11. Képhasználati jogok
A motorversenyző ingyenesen, 2020. december 31-ig, a 2020. december 31. előtt készült
anyagok esetében történeti okokból időbeli korlátozás nélkül, más esetben időbeli és területi
korlátozás nélkül exkluzív jogot biztosít az YME számára – vagy intézkedik annak
biztosításáról – a versenyző nevének, a versenyző egyéni versenyszám-kialakításának,
aláírásának, neve kezdőbetűinek, arcképének – ideértve a fényképportrékat, filmeket,
videókat, CD-/DVD-ROM-ot és bármely más, a versenyzőről elektronikus úton készült
felvételt vagy megjegyzést – és hozzászólásoknak és véleményeknek a használatára
vonatkozóan az YME által gyártott és/vagy értékesített motorkerékpárok és más termékek
hirdetéseivel, promóciós tevékenységével és értékesítésével kapcsolatban.
12.Időtartam
A jelen megállapodás a regisztráció időpontjától hatályos, és 2020. december 31-én
automatikusan, az YME és a motorversenyző értesítési kötelezettsége nélkül lejár.
13. Alkalmazandó jog
a) A motorversenyző a Kupára való regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával
elfogadja a feltételeket.
b) A motorversenyző elfogadja, hogy a Kupával (vagy az azon való részvétellel)
kapcsolatban felmerülő viták, ideértve a versenyző által az YME-nek átadott információk
felhasználását is, esetében a hollandiai Amszterdam városának bíróságai illetékesek.
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup szervezésével megbízott felek
a) Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban YME) és annak fiókirodái;
b) Youthstream Group Sam (a továbbiakban Youthstream);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (a továbbiakban FIM/FIM Europe).
2. A felek feladatai
Az YME alakítja ki az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (a továbbiakban „Kupa”)
szerkezetét és szabályait, ő felel a Kupa marketing- és promóciós jogainak kezeléséért,
és a projekt érintettjei közötti kommunikációért;
b) Az YME fiókirodái felelősek a helyi kommunikációért és a motorversenyzőkkel való
közvetlen kapcsolattartásért, és a bLU cRU üdvözlőcsomag és matricakészlet átadásáért
az YME nevében;
c) A Youthstream kezeli a SuperFinale televíziós jogait, és ő felel az YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup SuperFinale megrendezéséért az éves Monster Energy FIM Motocross of
Nations rendezvény keretein belül. A Youthstream a SuperFinale-lel kapcsolatban a
FIM/FIM Europe-pal közvetlen kapcsolatot kialakító érintett.
d) A SuperFinale rendezvény engedélykiadása a FIM sport- és technikai szabályrendszere
(csak Continental One-eseményre vagy éves European 125 bajnokságra érvényes
engedélyek megengedettek) szerint történik, és a motorversenyző felelőssége az
engedélyt kikérni a nemzeti szövetségen keresztül. Ezek a FIM extranetjéről
beszerezhetők.
a)

3. A Kupa felépítése
a) Regisztráció
A Kupán való részvételre online lehet regisztrálni 2019. október 31. és 2020. február 28.
között.
b) Országos bajnokság
A Kupa az országos bajnokságok szerves részét képezi majd, amelyben a Yamahamotorversenyzők saját rangsorral rendelkeznek, és amely 2019. szeptember 26/27én zárul, hogy a SuperFinale-re jogosult motorversenyzők az alapján kiválaszthatók
legyenek.
c) SuperFinale – Ernée, Franciaország
Az egyes nemzeti bajnokságok legjobb motorversenyzői indulnak a 2019. szeptember
29-én a Ernée, Franciaország városában a „Monster Energy FIM Motocross of
Nations” fő esemény keretében megrendezett SuperFinale versenyen.
d) SuperFinale – dobogós eredményhirdetés
A végső rangsorban első 3 helyezett versenyző a következő díjakban részesül:
1. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
2. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
3. helyezettnek járó kupa/plakett/FIM-Europe érem
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Átadásra kerül egy YME márkakereskedői díj a következők tekintetében legaktívabbnak
mutatkozó országos márkakereskedésnek: kapcsolattartás, regisztrációk, a sporttal
összefüggő információk, médiainformációk és helyszíni jelenlét.
Átadásra kerül a Legfiatalabb versenyző díj a SuperFinale rajtrácsán helyet foglaló legfiatalabb
versenyzőnek.
e) bLU cRU Mesterkurzus
Az első 3 helyezett motorversenyző, valamint az YME versenybizottsága által a Monster
Energy Motocross of Nations esemény keretében megrendezett SuperFinale résztvevői
közül kiválasztott 2 szabadkártyás versenyző részt vehet egy 3 napos (2020.
október/november) Mesterkurzuson a bLU cRU nagyköveteivel.
f) 2021. évi EMX 125 versenyzési lehetőség
A Mesterkurzusról az YME versenybizottsága és a bLU cRU nagykövetei által kiválasztott
legjobb motorversenyző csatlakozik a Yamaha által támogatott egyik EMX125 csapathoz
mint a 2020-as szezon egyik hivatalos versenyzője.
4. Részvételi feltételek
a) A Kupán kizárólag az európai országos bajnokságok résztvevői vehetnek részt.
b) A motorversenyzőnek teljes körű licenccel kell rendelkeznie a saját nemzeti szövetségében
a National Cup technikai/sportszabályrendszere szerint, és Yamaha YZ125 motorral kell
versenyeznie egy európai ország bajnokságában.
c) A kupában való részvételhez a versenyzőnek 13 (2007) és 16 (2004) év között kell
Lennie.
A 13 éves kor alsó korát az esemény első műszaki ellenőrzésének pillanatában kell elérni,
amely általában az esemény előtti péntek.
A maximális életkor annak a naptári évnek a végén ér véget, amelyben a versenyző eléri
a 16 éves korát.
d) A Kupában részt vevő motorversenyzők számára kötelező az országos bajnokság évadja, a
SuperFinale és a Mesterkurzus során az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup matrica és az
YME országos fiókirodái által biztosított Paddock Blue felszerelés viselése.
5. Biztosítás
a) Az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup biztosításáról az egyes nemzeti szövetségeknek és,
különösen a SuperFinale esetében, a FIM-nek kell gondoskodnia.
b) A kártérítési és felelősségvállalási záradékok a FIM és a nemzeti szövetségek licencei által
tartalmazott biztosításokban szerepelnek.
c) A motorversenyző tudomásul veszi és elfogadja a Kupában való részvétellel járó
kockázatokat és veszélyeket. Az YME és/vagy a fiókirodái semmilyen felelősséggel nem
tartoznak sérülést, maradandó fogyatékosságot vagy halált okozó balesetek esetén.
6. Részvétel az eseményeken
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A motorversenyzőknek versenyezniük kell az országos bajnokságukban, és ahhoz, hogy
részt vehessenek a SuperFinale versenyen, legalább a bajnokság versenyeinek 50%-án
kötelező elindulniuk.
b) Az YME kötelessége meghatározni a SuperFinale versenyen országonként induló
versenyzők számát és az ő felelőssége a versenyzők kiválasztása.
a)

c)

Az induló versenyzők száma összesen 40; a helyek a területi feltételek alapján kerülnek
feltöltésre:
„A” csoport. Spanyolország / Olaszország / Franciaország / Egyesült Királyság /
Németország / Hollandia – TTL 18 versenyző;
„B” csoport. Svédország / Norvégia / Dánia / Finnország / Belgium / Ausztria / Svájc –
TTL 14 versenyző;
„C” csoport. Görögország / Portugália / Lengyelország / Törökország / Ukrajna /
Lettország / Észtország / Horvátország – TTL 8 versenyző;

A regisztrációk lezárása után a regisztrációk száma alapján kerül pontosan meghatározásra,
hogy országonként hány motorversenyző indulhat; a cél, hogy minden csoporton belül
azonos esély legyen bekerülni a SuperFinale versenyre.
d) Ha vis maior (sérülés, súlyos egészségügyi probléma) nem akadályozza a versenyzőt, a
Kupán való részvétel kötelező azoknak a motorversenyzőknek, akiknek sikerül a következő
körbe jutniuk. Ellenkező esetben a versenyző helyére az egyik tartalékversenyző kerül.
7. Költségek
a) A Kupán (ideértve az országos bajnokságokat, a SuperFinale-t és a bLU cRU Mesterkurzust
is) való részvétel teljes költsége a motorversenyzőt/csapatát terheli, ideértve többek között
a szállítást és a logisztikát, a motorkerékpár megvásárlását és használatát, az alkatrészeket,
a szerelőket és támogató csapatot, valamint az országos bajnokság és a SuperFinale
indulási engedélyeinek beszerzését.
b) A Kupának, ideértve a SuperFinale-t, a Mesterkurzust és az EMX125 versenyeket, nincs
regisztrációs díja (kivéve a National Cup szabályrendszere szerint rendezett versenyeket,
a nemzeti szövetségek/szervezők által meghatározott licenc- és részvételi díjakat).
c) Az YME országos fiókirodái ingyenesen biztosítják a bLU cRU üdvözlőcsomagot (2 póló, 1
kapucnis felső, 1 esernyő, 1 sapka, hátizsák, bLU cRU matricás kitűző) és egy exkluzív
matricakészletet a motorra.
Amennyiben a motorversenyző további matricakészletet igényelne a motorjára, azt az
YME országos fiókirodáiban, a bLU cRU koordinátoron keresztül teheti meg promóciós díj
ellenében.
8. Útmutató a regisztrációhoz
a) Az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupra való regisztráció feltétele az online regisztrációs
folyamat összes lépésének kötelező elvégzése. >;
b) A bLU cRU országos koordinátora a regisztrációt követő 14 napon belül felveszi a
kapcsolatot a motorversenyzővel, és visszaigazolja a regisztrációt.
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c) A helyes információk megadása a versenyző felelőssége, ugyanis az információkat az
országos márkakereskedések ellenőrzik.
9. Az események törlése
Az YME fenntartja a jogot, hogy indoklás és előzetes értesítés nélkül, a saját belátása szerint
bármikor, részben vagy teljes egészében módosítsa vagy törölje a Kupát (és/vagy annak
feltételeit).
10. EMX125 2021 részvételi feltételei
a) A Mesterkurzusról kiválasztott legjobb motorversenyző részt vesz az EMX125 2021. évi
bajnokságában a Yamaha által támogatott egyik EMX 125 csapat versenyzőjeként.
b) A motorversenyző a Yamaha által támogatott versenyző lesz. A támogatás feltételeit az
YME-vel kötött éves versenyzői szerződés tartalmazza.
c) Az EMX125 versenyeken részt vevő versenyzőnek be kell tartania az YME és a csapat
szabályait és utasításait, ideértve a szponzori megállapodásokat is.
11. Képhasználati jogok
A motorversenyző ingyenesen, 2020. december 31-ig, a 2020. december 31. előtt készült
anyagok esetében történeti okokból időbeli korlátozás nélkül, más esetben időbeli és területi
korlátozás nélkül exkluzív jogot biztosít az YME számára – vagy intézkedik annak
biztosításáról – a versenyző nevének, a versenyző egyéni versenyszám-kialakításának,
aláírásának, neve kezdőbetűinek, arcképének – ideértve a fényképportrékat, filmeket,
videókat, CD-/DVD-ROM-ot és bármely más, a versenyzőről elektronikus úton készült
felvételt vagy megjegyzést – és hozzászólásoknak és véleményeknek a használatára
vonatkozóan az YME által gyártott és/vagy értékesített motorkerékpárok és más termékek
hirdetéseivel, promóciós tevékenységével és értékesítésével kapcsolatban.
12.Időtartam
A jelen megállapodás a regisztráció időpontjától hatályos, és 2020. december 31-én
automatikusan, az YME és a motorversenyző értesítési kötelezettsége nélkül lejár.
13. Alkalmazandó jog
a) A motorversenyző a Kupára való regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával
elfogadja a feltételeket.
b) A motorversenyző elfogadja, hogy a Kupával (vagy az azon való részvétellel)
kapcsolatban felmerülő viták, ideértve a versenyző által az YME-nek átadott információk
felhasználását is, esetében a hollandiai Amszterdam városának bíróságai illetékesek.
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