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NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 
 
 

1. YZ65 bLU cRU FIM 2020. gada Eiropas kausā iesaistītās puses 
  
a) Uzņēmums Yamaha Motor Europe N.V. (tālāk tekstā: YME), tostarp tā filiāles 

 
b) Youthstream Organization Sam (tālāk tekstā: Youthstream) 
 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (tālāk tekstā: FIM/FIM Europe) 

 
 

2. Pušu iesaiste 
 
a) YME nosaka struktūru un noteikumus YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausam (tālāk tekstā: 

“Kauss”), ir iestāde, kas atbild par Kausa mārketinga un reklāmas tiesību pārvaldību, 
kā arī ir atbildīgā iestāde par mijiedarbību starp šajā projektā iesaistītajām 
ieinteresētajām pusēm. 

b) YME filiāles atbild par vietējo komunikāciju un tiešo saziņu ar braucējiem, nodrošinot 
tiem bLU cRU iepazīšanās komplektu un uzlīmju komplektu YME vārdā. 

c) Youthstream, FIM/FIM Europe motokrosa veicinātājs, pārvalda Superfināla televīzijas 
tiesības, kā arī ir YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausa Superfināla veicinātājs ikgadējā 
Monster Energy FIM Nāciju kausa motokrosā Superfinālā.  

d) Moto Club Ernée ir YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausa Superfināla organizators 
ikgadējā Monster Energy FIM Nāciju kausa motokrosā Superfinālā 

e) Superfināla pasākuma licencēšana atblst FIM Europe sportiskajiem un tehniskajiem 
noteikumiem (ir atļauta tikai viena kontinentālā pasākuma vai ikgadējā Eiropas 65 
čempionāta licence), kā arī braucējs ir atbildīgs par tās pieprasīšanu nacionālajā 
federācijā. Tās var atrast FIM ārtīklā. 

 
 

3. Kausa struktūra 
 

a) Abonements  
Tiešsaistes reģistrācija vietnē Yamaha-racing.com dalībai Kausā ir iespējama no 
2019. gada 2. decembra līdz 2020. gada 28. februārim 
 

b) Nacionālais čempionāts 
Šis Kauss būs neatņemama daļa nacionālajos čempionātos, kuros Yamaha braucējiem būs 
savs vērtējums, kas tiks bloķēts līdz 2020. gada 1. septembrim, lai atlasītu braucējus, 
kas piedalīsies Superfinālā. 
 

c) Superfināls Ernē, Francijā  
Vislabākie braucēji, kas tiks izraudzīti katrā nacionālajā čempionātā (6. punkts — grupas 
A,B,C), sacentīsies Superfinālā, kas notiks 2020. gada 26./27. septembrī Ernē, 
Francijā, kā arī būs daļa no galvenā pasākuma — “Monster Energy FIM Nāciju kausa 
motokrosā”. 
 

d) SuperFinale apbalvošanas ceremonija  
Pirmie 3 braucēji kopvērtējumā saņems tālāk norādītās balvas. 
1° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
2° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
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3° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
 
YME izplatītāja balva tiks piešķirta, ņemot vērā nacionālo izplatītāju, kurš uzrādīs vislielāko 
iniciatīvu šādās jomās: saziņa, reģistrācija, sportiskā informācija, informācija plašsaziņas 
līdzekļiem un klātbūtne uz vietas. 
 
Jaunākā braucēja balva tiks piešķirta visjaunākajam braucējam Superfinālā starta grupā.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

3 vislabākie braucēji, kā arī 2 papildu uzaicināti braucēji, ko izvēlēsies YME sacīkšu komiteja 
no Superfināla Monster Energy Nāciju kausā motokrosā, pēc tam piedalīsies Masterclass 
pasākumā (2020. gada oktobrī/novembrī) ar bLU cRU vēstniekiem. 

f) EMX 65 2021. gada brauciens 
Masterclass vislabākais braucējs, ko izraudzīsies YME sacīkšu komiteja un bLU cRU 
vēstnieki, pievienosies Yamaha bLU cRU EMX65 komandai kā 2021. gada sezonas oficiālais 
Yamaha braucējs. Masterclass laikā tiks vērtēts viens papildu braucējs, kurš pievienosies 
komandai.  
 
 

4. Dalības prasības 
 

a) Dalība Kausā ir ierobežota līdz nacionālajiem čempionātiem Eiropā. 
b) Braucējam ir jābūt pilnībā licencētam savā nacionālaja federācijā, jāievēro nacionālā kausa 

tehniskie/sportiskie noteikumi un jāpiedalās sacīkstēs ar Yamaha YZ65 kādas Eiropas 
valsts čempionātā. 

c) Lai piedalītos Kausā, braucējam ir jābūt vecumā no 8 līdz 11 gadiem.  

Minimālajam vecumam (8 gadiem) ir jābūt sasniegtam pasākuma pirmo tehnisko pārbaužu 

laikā, kas parasti notiek pasākuma piektdienā. 

Maksimālais vecums beidzas tā kalendārā gada beigās, kurā braucējs sasniedz 11 gadu 

vecumu. 
d) Braucējiem, kuri piedalās Kausā, nacionālā čempionāta sezonas, Superfināla un Masterclass 

laikā ir obligāti jāizmanto YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausa uzlīme un Paddock Blue 
komplekts, ko nodrošina YME nacionālās filiāles, ja vien nav panākta citāda rakstveida 
vienošanās. 

 
5. Apdrošināšana 

 
a) Par apdrošināšanu YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausam ir atbildīga katra nacionālā 

federācija, bet konkrēti attiecībā uz Superfinālu — FIM. 
b) Kompensācijas un atbildības noteikumus nosaka apdrošināšana, kas iekļauta FIM un 

nacionālo federāciju licencēs. 
c) Braucējs apzinās un akceptē riskus un apdraudējumus, kas var rasties, piedaloties Kausā.  

Uzņēmums YME un/vai tā filiāles, Youthstream, FIM/FIM Europe, Motoclub Ernée 
neuzņemas atbildību, notiekot negadījumam, kas izraisa traumas, invaliditāti vai nāvi. 

 
 
 
 

 
6. Pasākumu apmeklētība 



 

3 
 

 
a) Braucējiem ir jāsacenšas savos nacionālajos čempionātos, kā arī tiem ir pienākums 

piedalīties vismaz 50% sacīkšu šajos čempionātos, lai varētu piedalīties Superfinālā. 
 

b) YME atbild par braucēju sadalījuma definēšanu pēc valsts un brauceju atlasi Superfinālam. 
 

c) Kopā atbilstoši kritējiem reģionā tiks atlasīti 40 braucēji.  
 
 

A grupa. Spānija/Itālija/Francija/Apvienotā Karaliste/Vācija/Nīderlande — kopā 
18 braucēji. 

 
B grupa. Zviedrija/Norvēģija/Dānija/Somija/Beļģija/Austrija/Šveice — kopā 
14 braucēji. 

 
C grupa. Grieķija/Portugāle/Polija/Turcija/Ukraina/Latvija/Igaunija/Horvātija — kopā 
8 braucēji. 

 
 

Kad būs pabeigta reģistrācija, YME Racing komiteja definēs konkrētu braucēju sadalījumu 
pēc valsts atbilstoši reģistrācijas numuriem ar mērķi piedāvāt līdzīgu iespēju sacensties par 
Superfinālu katrā grupā. 
 

d) Braucējiem, kuriem izdodas sasniegt norādīto soli Kausā, ir pienākums tajā piedalīties, ja 
vien to neliedz nepārvarama vara (trauma, būtiskas veselības problēmas). Šādā gadījumā 
braucējs tiks aizstāts ar rezerves braucēju. 

 
 

7. Izmaksas 
 

a) Par visām izmaksām, kas saistītas ar dalību šajā Kausā (attiecībā uz nacionālajiem 
čempionātiem, Superfinālu un bLU cRU Masterclass), ir atbildīgs braucējs/komanda, 
tostarp (bet ne tikai) par transportu un loģistiku, motociklu iegādi un izmantošanu, 
detaļām, tehniskajiem un palīdzības izdevumiem, licencēšanu nacionālajam čempionātam 
un Superfinālam. 

b) Šajā kausā, tostarp Superfinālā, Masterclass un EMX65 braucienā nav abonēšanas maksas 
(izņemot nacionālā kausa noteikumus, nacionālo čempionātu licencēšanu un dalības 
maksas, ko definē nacionālā federācija/organizators). 

c) YME nacionālās filiāles nodrošinās bLU cRU iepazīšanās komplektu (2/Paddock Blue 
kamuflāžas T-kreklus, 1/Paddock Blue kamuflāžas jaku ar kapuci, 1/lietussargu, 
1/cepurīti, 1/mugursomu un vienu ekskluzīvu uzlīmju komplektu motociklam. 
Ja braucējam ir nepieciešami vairāk iepazīšanās komplekta elementi un motocikla uzlīmju 
komplekts, tie ir jāpieprasa YME nacionālajām filiālēm ar bLU cRU koordinatora palīdzību, 
un tie tiks nodrošināti par akcijas cenu. 

 
 

8. Reģistrācijas norādījumi 
 

a) Lai pievienotos YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausam, ir obligāti jāizpilda visas darbības 
tiešsaistes reģistrācijas procesā. >;  

b) Ar katru braucēju 14 dienu laikā sazināsies nacionālais bLU cRU koordinators, lai 
apstiprinātu reģistrāciju  

c) Par visu braucēja sniegto informāciju ir atbildīgs pats braucējs, jo to pārbaudīs nacionālie 
izplatītāji. 
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9. Pasākumu atcelšana 
 
Jekbāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma YME patur tiesības pēc saviem 
ieskatiem un jebkurā laikā mainīt vai atcelt (pilnībā vai daļēji) Kausu (tā noteikumus un 
nosacījumus). 

 
 

10.  EMX65 2021 dalības nosacījumi 
 

a) Vislabākais braucējs, kas tiks izraudzīts YZ65 bLU cRU FIM Eiropas kausā no bLU cRU 
Masterclass, piedalīsies EMX65 čempionātā 2021. gadā. 

b) Braucējs būs atbalstīts Yamaha braucējs atbilstoši nosacījumiem, par ko jāvienojas gada 
braucēja līgumā ar YME, kā arī iegūs tālāk norādītās priekšrocības. 

a. N. 1 YZ65 (nodots lietošanā) — 1 GYTR komplekts — 1 standarta rezerves daļas 
(maks. vērtība 3000 € =) 

c) Braucējam, kas piedalās EMX65, būs jāievēro YME un komandas noteikumi un norādījumi, 
tostarp sponsorēšanas līgumi. 
 

 
11.  Attēlu tiesības  

 
Reģistrējoties Kausam un parakstot reģistrācijas veidlapu, braucējs piešķir vai nodrošina 
atļauju bez maksas līdz 2020. gada 31. decembrim un bez laika ierobežojumiem 
vēsturiskiem nolūkiem attiecībā uz materiāliem, kas radīti pirms 2020. gada 31. decembra, 
kā arī bez laika un teritoriāliem ierobežojumiem, YME ekskluzīvas tiesības izmantot 
braucēja vārdu, braucēja personīgo sacīkšu numura dizainu(iem), parakstu, iniciāļiem, 
ārējo izskatu, tostarp fotografētajiem portretiem, filmām, video, CD-/DVD-ROM un citiem 
uzņemtiem materiāliem vai komentāriem, izmantojot braucēja elektroniskos līdzekļus, un 
komentāriem un viedokļiem saistībā ar reklāmām, reklāmas darbībām, kā arī motociklu un 
citu produktu pārdošanu, ko ražo un/vai pārdod YME. 

 
 

12. Termiņš 
 
Šis līgums stājas spēkā reģistrācijas brīdī (no 2019. gada 2. decembra), un tā derīgums 
automātiski beidzies 2020. gada 31. decembrī, un ne YME, ne braucējam nav pienākums 
par to paziņot.   
 
  

13.  Spēkā esošie tiesību akti  
 
a) Reģistrējoties Kausam un parakstot reģistrācijas veidlapu, braucējs piekrīt 

noteikumiem un nosacījumiem. 
b) Braucējs piekrīt, ka visi strīdi saistībā ar Kausu (dalību tajā), tostarp informācijas, ko 

braucējs sniedz YME, izmantošanu, ir jārisina attiecīgajā tiesā Amsterdamā, Nīderlandē.  
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NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 
 
 

1. YZ85 bLU cRU FIM 2020. gada Eiropas kausā iesaistītās puses 
  
a) Uzņēmums Yamaha Motor Europe N.V. (tālāk tekstā: YME), tostarp tā filiāles 

 
b) Youthstream Organization Sam (tālāk tekstā: Youthstream) 
 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (tālāk tekstā: FIM/FIM Europe) 

 
 

2. Pušu iesaiste 
 
a) YME nosaka struktūru un noteikumus YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausam (tālāk tekstā: 

“Kauss”), ir iestāde, kas atbild par Kausa mārketinga un reklāmas tiesību pārvaldību, 
kā arī ir atbildīgā iestāde par mijiedarbību starp šajā projektā iesaistītajām 
ieinteresētajām pusēm. 

b) YME filiāles atbild par vietējo komunikāciju un tiešo saziņu ar braucējiem, nodrošinot 
tiem bLU cRU iepazīšanās komplektu un uzlīmju komplektu YME vārdā. 

c) Youthstream, FIM/FIM Europe motokrosa veicinātājs, pārvalda Superfināla televīzijas 
tiesības, kā arī ir YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausa Superfināla veicinātājs ikgadējā 
Monster Energy FIM Nāciju kausa motokrosā Superfinālā.  

d) Moto Club Ernée ir YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausa Superfināla organizators 
ikgadējā Monster Energy FIM Nāciju kausa motokrosā Superfinālā 

e) Superfināla pasākuma licencēšana atblst FIM Europe sportiskajiem un tehniskajiem 
noteikumiem (ir atļauta tikai viena kontinentālā pasākuma vai ikgadējā Eiropas 85 
čempionāta licence), kā arī braucējs ir atbildīgs par tās pieprasīšanu nacionālajā 
federācijā. Tās var atrast FIM ārtīklā. 

 
 

3. Kausa struktūra 
 

a) Abonements  
Tiešsaistes reģistrācija vietnē Yamaha-racing.com dalībai Kausā ir iespējama no 
2019. gada 2. decembra līdz 2020. gada 28. februārim 
 

b) Nacionālais čempionāts 
Šis Kauss būs neatņemama daļa nacionālajos čempionātos, kuros Yamaha braucējiem būs 
savs vērtējums, kas tiks bloķēts līdz 2020. gada 1. septembrim, lai atlasītu braucējus, 
kas piedalīsies Superfinālā. 
 

c) Superfināls Ernē, Francijā  
Vislabākie braucēji, kas tiks izraudzīti katrā nacionālajā čempionātā (6. punkts — grupas 
A,B,C), sacentīsies Superfinālā, kas notiks 2020. gada 26./27. septembrī Ernē, 
Francijā, kā arī būs daļa no galvenā pasākuma — “Monster Energy FIM Nāciju kausa 
motokrosā”. 
 

d) SuperFinale apbalvošanas ceremonija  
Pirmie 3 braucēji kopvērtējumā saņems tālāk norādītās balvas. 
1° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
2° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
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3° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
 
YME izplatītāja balva tiks piešķirta, ņemot vērā nacionālo izplatītāju, kurš uzrādīs vislielāko 
iniciatīvu šādās jomās: saziņa, reģistrācija, sportiskā informācija, informācija plašsaziņas 
līdzekļiem un klātbūtne uz vietas. 
 
Jaunākā braucēja balva tiks piešķirta visjaunākajam braucējam Superfinālā starta grupā.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

3 vislabākie braucēji, kā arī 2 papildu uzaicināti braucēji, ko izvēlēsies YME sacīkšu komiteja 
no Superfināla Monster Energy Nāciju kausā motokrosā, pēc tam piedalīsies Masterclass 
pasākumā (2020. gada oktobrī/novembrī) ar bLU cRU vēstniekiem. 

f) EMX 85 2021. gada brauciens 
Masterclass vislabākais braucējs, ko izraudzīsies YME sacīkšu komiteja un bLU cRU 
vēstnieki, pievienosies Yamaha bLU cRU EMX85 komandai kā 2021. gada sezonas oficiālais 
Yamaha braucējs. Masterclass laikā tiks vērtēts viens papildu braucējs, kurš pievienosies 
komandai.  
 
 

4. Dalības prasības 
 

a) Dalība Kausā ir ierobežota līdz nacionālajiem čempionātiem Eiropā. 
b) Braucējam ir jābūt pilnībā licencētam savā nacionālaja federācijā, jāievēro nacionālā kausa 

tehniskie/sportiskie noteikumi un jāpiedalās sacīkstēs ar Yamaha YZ85 kādas Eiropas 
valsts čempionātā. 

c) Lai piedalītos Kausā, braucējam ir jābūt vecumā no 11 līdz 13 gadiem.  

Minimālajam vecumam (11 gadiem) ir jābūt sasniegtam pasākuma pirmo tehnisko 

pārbaužu laikā, kas parasti notiek pasākuma piektdienā. 

Maksimālais vecums beidzas tā kalendārā gada beigās, kurā braucējs sasniedz 13 gadu 

vecumu. 
d) Braucējiem, kuri piedalās Kausā, nacionālā čempionāta sezonas, Superfināla un Masterclass 

laikā ir obligāti jāizmanto YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausa uzlīme un Paddock Blue 
komplekts, ko nodrošina YME nacionālās filiāles, ja vien nav panākta citāda rakstveida 
vienošanās. 

 
5. Apdrošināšana 

 
a) Par apdrošināšanu YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausam ir atbildīga katra nacionālā 

federācija, bet konkrēti attiecībā uz Superfinālu — FIM. 
b) Kompensācijas un atbildības noteikumus nosaka apdrošināšana, kas iekļauta FIM un 

nacionālo federāciju licencēs. 
c) Braucējs apzinās un akceptē riskus un apdraudējumus, kas var rasties, piedaloties Kausā.  

Uzņēmums YME un/vai tā filiāles, Youthstream, FIM/FIM Europe, Motoclub Ernée 
neuzņemas atbildību, notiekot negadījumam, kas izraisa traumas, invaliditāti vai nāvi. 

 
 
 
 

 
6. Pasākumu apmeklētība 
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a) Braucējiem ir jāsacenšas savos nacionālajos čempionātos, kā arī tiem ir pienākums 

piedalīties vismaz 50% sacīkšu šajos čempionātos, lai varētu piedalīties Superfinālā. 
 

b) YME atbild par braucēju sadalījuma definēšanu pēc valsts un brauceju atlasi Superfinālam. 
 

c) Kopā atbilstoši kritējiem reģionā tiks atlasīti 40 braucēji.  
 
 

A grupa. Spānija/Itālija/Francija/Apvienotā Karaliste/Vācija/Nīderlande — kopā 
18 braucēji. 

 
B grupa. Zviedrija/Norvēģija/Dānija/Somija/Beļģija/Austrija/Šveice — kopā 
14 braucēji. 

 
C grupa. Grieķija/Portugāle/Polija/Turcija/Ukraina/Latvija/Igaunija/Horvātija — kopā 
8 braucēji. 

 
 

Kad būs pabeigta reģistrācija, YME Racing komiteja definēs konkrētu braucēju sadalījumu 
pēc valsts atbilstoši reģistrācijas numuriem ar mērķi piedāvāt līdzīgu iespēju sacensties par 
Superfinālu katrā grupā. 
 

d) Braucējiem, kuriem izdodas sasniegt norādīto soli Kausā, ir pienākums tajā piedalīties, ja 
vien to neliedz nepārvarama vara (trauma, būtiskas veselības problēmas). Šādā gadījumā 
braucējs tiks aizstāts ar rezerves braucēju. 

 
 

7. Izmaksas 
 

a) Par visām izmaksām, kas saistītas ar dalību šajā Kausā (attiecībā uz nacionālajiem 
čempionātiem, Superfinālu un bLU cRU Masterclass), ir atbildīgs braucējs/komanda, 
tostarp (bet ne tikai) par transportu un loģistiku, motociklu iegādi un izmantošanu, 
detaļām, tehniskajiem un palīdzības izdevumiem, licencēšanu nacionālajam čempionātam 
un Superfinālam. 

b) Šajā kausā, tostarp Superfinālā, Masterclass un EMX85 braucienā nav abonēšanas maksas 
(izņemot nacionālā kausa noteikumus, nacionālo čempionātu licencēšanu un dalības 
maksas, ko definē nacionālā federācija/organizators). 

c) YME nacionālās filiāles nodrošinās bLU cRU iepazīšanās komplektu (2/Paddock Blue 
kamuflāžas T-kreklus, 1/Paddock Blue kamuflāžas jaku ar kapuci, 1/lietussargu, 
1/cepurīti, 1/mugursomu un vienu ekskluzīvu uzlīmju komplektu motociklam. 
Ja braucējam ir nepieciešami vairāk iepazīšanās komplekta elementi un motocikla uzlīmju 
komplekts, tie ir jāpieprasa YME nacionālajām filiālēm ar bLU cRU koordinatora palīdzību, 
un tie tiks nodrošināti par akcijas cenu. 

 
 

8. Reģistrācijas norādījumi 
 

a) Lai pievienotos YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausam, ir obligāti jāizpilda visas darbības 
tiešsaistes reģistrācijas procesā. >;  

b) Ar katru braucēju 14 dienu laikā sazināsies nacionālais bLU cRU koordinators, lai 
apstiprinātu reģistrāciju  

c) Par visu braucēja sniegto informāciju ir atbildīgs pats braucējs, jo to pārbaudīs nacionālie 
izplatītāji. 
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9. Pasākumu atcelšana 
 
Jekbāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma YME patur tiesības pēc saviem 
ieskatiem un jebkurā laikā mainīt vai atcelt (pilnībā vai daļēji) Kausu (tā noteikumus un 
nosacījumus). 

 
 

10.  EMX85 2021 dalības nosacījumi 
 

a) Vislabākais braucējs, kas tiks izraudzīts YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausā no bLU cRU 
Masterclass, piedalīsies EMX85 čempionātā 2021. gadā. 

b) Braucējs būs atbalstīts Yamaha braucējs atbilstoši nosacījumiem, par ko jāvienojas gada 
braucēja līgumā ar YME, kā arī iegūs tālāk norādītās priekšrocības. 

a. N. 1 YZ85 (nodots lietošanā) — 1 GYTR komplekts — 1 standarta rezerves daļas 
(maks. vērtība 3000 € =) 

c) Braucējam, kas piedalās EMX85, būs jāievēro YME un komandas noteikumi un norādījumi, 
tostarp sponsorēšanas līgumi. 
 

 
11.  Attēlu tiesības  

 
Reģistrējoties Kausam un parakstot reģistrācijas veidlapu, braucējs piešķir vai nodrošina 
atļauju bez maksas līdz 2020. gada 31. decembrim un bez laika ierobežojumiem 
vēsturiskiem nolūkiem attiecībā uz materiāliem, kas radīti pirms 2020. gada 31. decembra, 
kā arī bez laika un teritoriāliem ierobežojumiem, YME ekskluzīvas tiesības izmantot 
braucēja vārdu, braucēja personīgo sacīkšu numura dizainu(iem), parakstu, iniciāļiem, 
ārējo izskatu, tostarp fotografētajiem portretiem, filmām, video, CD-/DVD-ROM un citiem 
uzņemtiem materiāliem vai komentāriem, izmantojot braucēja elektroniskos līdzekļus, un 
komentāriem un viedokļiem saistībā ar reklāmām, reklāmas darbībām, kā arī motociklu un 
citu produktu pārdošanu, ko ražo un/vai pārdod YME. 

 
 

12. Termiņš 
 
Šis līgums stājas spēkā reģistrācijas brīdī (no 2019. gada 2. decembra), un tā derīgums 
automātiski beidzies 2020. gada 31. decembrī, un ne YME, ne braucējam nav pienākums 
par to paziņot.   
 
  

13.  Spēkā esošie tiesību akti  
 
a) Reģistrējoties Kausam un parakstot reģistrācijas veidlapu, braucējs piekrīt 

noteikumiem un nosacījumiem. 
b) Braucējs piekrīt, ka visi strīdi saistībā ar Kausu (dalību tajā), tostarp informācijas, ko 

braucējs sniedz YME, izmantošanu, ir jārisina attiecīgajā tiesā Amsterdamā, Nīderlandē.  
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NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 

 
 
 

1. YZ125 bLU cRU FIM 2020. gada Eiropas kausā iesaistītās puses 
  
a) Uzņēmums Yamaha Motor Europe N.V. (tālāk tekstā: YME), tostarp tā filiāles 

 
b) Youthstream Organization Sam (tālāk tekstā: Youthstream) 
 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (tālāk tekstā: FIM/FIM Europe) 

 
2. Pušu iesaiste 

 
a) YME nosaka struktūru un noteikumus YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausam (tālāk 

tekstā: “Kauss”), ir iestāde, kas atbild par Kausa mārketinga un reklāmas tiesību 
pārvaldību, kā arī ir atbildīgā iestāde par mijiedarbību starp šajā projektā iesaistītajām 
ieinteresētajām pusēm. 

b) YME filiāles atbild par vietējo komunikāciju un tiešo saziņu ar braucējiem, nodrošinot 
tiem bLU cRU iepazīšanās komplektu un uzlīmju komplektu YME vārdā. 

c) Youthstream, FIM/FIM Europe motokrosa veicinātājs, pārvalda Superfināla televīzijas 
tiesības, kā arī ir YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausa Superfināla veicinātājs ikgadējā 
Monster Energy FIM Nāciju kausa motokrosā Superfinālā.  

d) Moto Club Ernée ir YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausa Superfināla organizators 
ikgadējā Monster Energy FIM Nāciju kausa motokrosā Superfinālā 

e) Superfināla pasākuma licencēšana atblst FIM Europe sportiskajiem un tehniskajiem 
noteikumiem (ir atļauta tikai viena kontinentālā pasākuma vai ikgadējā Eiropas 125 
čempionāta licence), kā arī braucējs ir atbildīgs par tās pieprasīšanu nacionālajā 
federācijā. Tās var atrast FIM ārtīklā. 

 
3. Kausa struktūra 

 
a) Abonements  

Tiešsaistes reģistrācija vietnē Yamaha-racing.com dalībai Kausā ir iespējama no 
2019. gada 2. decembra līdz 2020. gada 28. februārim 
 

b) Nacionālais čempionāts 
Šis Kauss būs neatņemama daļa nacionālajos čempionātos, kuros Yamaha braucējiem būs 
savs vērtējums, kas tiks bloķēts līdz 2020. gada 1. septembrim, lai atlasītu braucējus, 
kas piedalīsies Superfinālā. 
 

c) Superfināls Ernē, Francijā  
Vislabākie braucēji, kas tiks izraudzīti katrā nacionālajā čempionātā (6. punkts — grupas 
A,B,C), sacentīsies Superfinālā, kas notiks 2020. gada 26./27. septembrī Ernē, 
Francijā, kā arī būs daļa no galvenā pasākuma — “Monster Energy FIM Nāciju kausa 
motokrosā”. 
 

d) SuperFinale apbalvošanas ceremonija  
Pirmie 3 braucēji kopvērtējumā saņems tālāk norādītās balvas. 
1° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
2° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
3° Kauss/plāksne/FIM-Europe medaļa  
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YME izplatītāja balva tiks piešķirta, ņemot vērā nacionālo izplatītāju, kurš uzrādīs vislielāko 
iniciatīvu šādās jomās: saziņa, reģistrācija, sportiskā informācija, informācija plašsaziņas 
līdzekļiem un klātbūtne uz vietas. 
 
Jaunākā braucēja balva tiks piešķirta visjaunākajam braucējam Superfinālā starta grupā.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

3 vislabākie braucēji, kā arī 2 papildu uzaicināti braucēji, ko izvēlēsies YME sacīkšu komiteja 
no Superfināla Monster Energy Nāciju kausā motokrosā, pēc tam piedalīsies Masterclass 
pasākumā (2020. gada oktobrī/novembrī) ar bLU cRU vēstniekiem. 

f) EMX 125 2021. gada brauciens 
Masterclass vislabākais braucējs, ko izraudzīsies YME sacīkšu komiteja un bLU cRU 
vēstnieki, pievienosies Yamaha bLU cRU EMX125 komandai kā 2021. gada sezonas 
oficiālais Yamaha braucējs. Masterclass laikā tiks vērtēts viens papildu braucējs, kurš 
pievienosies komandai.  
 

4. Dalības prasības 
 

a) Dalība Kausā ir ierobežota līdz nacionālajiem čempionātiem Eiropā. 
b) Braucējam ir jābūt pilnībā licencētam savā nacionālaja federācijā, jāievēro nacionālā kausa 

tehniskie/sportiskie noteikumi un jāpiedalās sacīkstēs ar Yamaha YZ125 kādas Eiropas 
valsts čempionātā. 

c) Lai piedalītos Kausā, braucējam ir jābūt vecumā no 13 (2007. dzimšanas gads) līdz 16 

(2004. dzimšanas gads) gadiem.  

Minimālajam vecumam (13 gadiem) ir jābūt sasniegtam pasākuma pirmo tehnisko 

pārbaužu laikā, kas parasti notiek pasākuma piektdienā. 

Maksimālais vecums beidzas tā kalendārā gada beigās, kurā braucējs sasniedz 16 gadu 

vecumu. 
d) Braucējiem, kuri piedalās Kausā, nacionālā čempionāta sezonas, Superfināla un Masterclass 

laikā ir obligāti jāizmanto YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausa uzlīme un Paddock Blue 
komplekts, ko nodrošina YME nacionālās filiāles, ja vien nav panākta citāda rakstveida 
vienošanās. 

 
5. Apdrošināšana 

 
a) Par apdrošināšanu YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausam ir atbildīga katra nacionālā 

federācija, bet konkrēti attiecībā uz Superfinālu — FIM. 
b) Kompensācijas un atbildības noteikumus nosaka apdrošināšana, kas iekļauta FIM un 

nacionālo federāciju licencēs. 
c) Braucējs apzinās un akceptē riskus un apdraudējumus, kas var rasties, piedaloties Kausā.  

Uzņēmums YME un/vai tā filiāles, Youthstream, FIM/FIM Europe, Motoclub Ernée 
neuzņemas atbildību, notiekot negadījumam, kas izraisa traumas, invaliditāti vai nāvi. 
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6. Pasākumu apmeklētība 
 

a) Braucējiem ir jāsacenšas savos nacionālajos čempionātos, kā arī tiem ir pienākums 
piedalīties vismaz 50% sacīkšu šajos čempionātos, lai varētu piedalīties Superfinālā. 
 

b) YME atbild par braucēju sadalījuma definēšanu pēc valsts un brauceju atlasi Superfinālam. 
 

c) Kopā atbilstoši kritējiem reģionā tiks atlasīti 40 braucēji.  
 
 

A grupa. Spānija/Itālija/Francija/Apvienotā Karaliste/Vācija/Nīderlande — kopā 
18 braucēji. 
 

B grupa. Zviedrija/Norvēģija/Dānija/Somija/Beļģija/Austrija/Šveice — kopā 
14 braucēji. 

 
C grupa. Grieķija/Portugāle/Polija/Turcija/Ukraina/Latvija/Igaunija/Horvātija — kopā 
8 braucēji. 

 
 

Kad būs pabeigta reģistrācija, YME Racing komiteja definēs konkrētu braucēju sadalījumu 
pēc valsts atbilstoši reģistrācijas numuriem ar mērķi piedāvāt līdzīgu iespēju sacensties par 
Superfinālu katrā grupā. 
 

d) Braucējiem, kuriem izdodas sasniegt norādīto soli Kausā, ir pienākums tajā piedalīties, ja 
vien to neliedz nepārvarama vara (trauma, būtiskas veselības problēmas). Šādā gadījumā 
braucējs tiks aizstāts ar rezerves braucēju. 

 
 

7. Izmaksas 
 

a) Par visām izmaksām, kas saistītas ar dalību šajā Kausā (attiecībā uz nacionālajiem 
čempionātiem, Superfinālu un bLU cRU Masterclass), ir atbildīgs braucējs/komanda, 
tostarp (bet ne tikai) par transportu un loģistiku, motociklu iegādi un izmantošanu, 
detaļām, tehniskajiem un palīdzības izdevumiem, licencēšanu nacionālajam čempionātam 
un Superfinālam. 

b) Šajā kausā, tostarp Superfinālā, Masterclass un EMX125 braucienā nav abonēšanas maksas 
(izņemot nacionālā kausa noteikumus, nacionālo čempionātu licencēšanu un dalības 
maksas, ko definē nacionālā federācija/organizators). 

c) YME nacionālās filiāles nodrošinās bLU cRU iepazīšanās komplektu (2/Paddock Blue 
kamuflāžas T-kreklus, 1/Paddock Blue kamuflāžas jaku ar kapuci, 1/lietussargu, 
1/cepurīti, 1/mugursomu un vienu ekskluzīvu uzlīmju komplektu motociklam. 
Ja braucējam ir nepieciešami vairāk iepazīšanās komplekta elementi un motocikla uzlīmju 
komplekts, tie ir jāpieprasa YME nacionālajām filiālēm ar bLU cRU koordinatora palīdzību, 
un tie tiks nodrošināti par akcijas cenu. 

 
 

8. Reģistrācijas norādījumi 
 

a) Lai pievienotos YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausam, ir obligāti jāizpilda visas darbības 
tiešsaistes reģistrācijas procesā. >;  

b) Ar katru braucēju 14 dienu laikā sazināsies nacionālais bLU cRU koordinators, lai 
apstiprinātu reģistrāciju  

c) Par visu braucēja sniegto informāciju ir atbildīgs pats braucējs, jo to pārbaudīs nacionālie 
izplatītāji. 
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9. Pasākumu atcelšana 
 
Jekbāda iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma YME patur tiesības pēc saviem 
ieskatiem un jebkurā laikā mainīt vai atcelt (pilnībā vai daļēji) Kausu (tā noteikumus un 
nosacījumus). 

 
 

10.  EMX125 2021 dalības nosacījumi 
 

a) Vislabākais braucējs, kas tiks izraudzīts YZ125 bLU cRU FIM Eiropas kausā no Masterclass 
piedalīsies EMX125 čempionātā 2021. gadā YamahabLU cRU EMX125 komandā. 

b) Braucējs būs oficiālais Yamaha braucējs atbilstoši nosacījumiem, par ko jāvienojas gada 
braucēja līgumā ar YME. 

c) Braucējam, kas piedalās EMX125, būs jāievēro YME un komandas noteikumi un norādījumi, 
tostarp sponsorēšanas līgumi. 

 
11.  Attēlu tiesības  

 
Reģistrējoties Kausam un parakstot reģistrācijas veidlapu, braucējs piešķir vai nodrošina 
atļauju bez maksas līdz 2020. gada 31. decembrim un bez laika ierobežojumiem 
vēsturiskiem nolūkiem attiecībā uz materiāliem, kas radīti pirms 2020. gada 31. decembra, 
kā arī bez laika un teritoriāliem ierobežojumiem, YME ekskluzīvas tiesības izmantot 
braucēja vārdu, braucēja personīgo sacīkšu numura dizainu(iem), parakstu, iniciāļiem, 
ārējo izskatu, tostarp fotografētajiem portretiem, filmām, video, CD-/DVD-ROM un citiem 
uzņemtiem materiāliem vai komentāriem, izmantojot braucēja elektroniskos līdzekļus, un 
komentāriem un viedokļiem saistībā ar reklāmām, reklāmas darbībām, kā arī motociklu un 
citu produktu pārdošanu, ko ražo un/vai pārdod YME. 

 
12. Termiņš 

 
Šis līgums stājas spēkā reģistrācijas brīdī (no 2019. gada 2. decembra), un tā derīgums 
automātiski beidzies 2020. gada 31. decembrī, un ne YME, ne braucējam nav pienākums 
par to paziņot.   
 
  

13.  Spēkā esošie tiesību akti  
 
a) Reģistrējoties Kausam un parakstot reģistrācijas veidlapu, braucējs piekrīt 

noteikumiem un nosacījumiem. 
b) Braucējs piekrīt, ka visi strīdi saistībā ar Kausu (dalību tajā), tostarp informācijas, ko 

braucējs sniedz YME, izmantošanu, ir jārisina attiecīgajā tiesā Amsterdamā, Nīderlandē.  
 
 
Braucēja paraksts: 
 
 
 
 
Vecāka/likumiskā pārstāvja paraksts: 
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10EMX85 2021 dalības nosacījumi 
 

d) Vislabākais braucējs, kas tiks izraudzīts YZ85 bLU cRU FIM Eiropas kausā no bLU cRU 
Masterclass, piedalīsies EMX85 čempionātā 2021. gadā. 

e) Braucējs būs atbalstīts Yamaha braucējs atbilstoši nosacījumiem, par ko jāvienojas gada 
braucēja līgumā ar YME, kā arī iegūs tālāk norādītās priekšrocības. 

a. N. 1 YZ85 (nodots lietošanā) — 1 GYTR komplekts — 1 standarta rezerves daļas 
(maks. vērtība 3000 € =) 

f) Braucējam, kas piedalās EMX85, būs jāievēro YME un komandas noteikumi un norādījumi, 
tostarp sponsorēšanas līgumi. 
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