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SĄLYGOS 

 
 
 

1. Šalys, dalyvaujančios YZ65 „bLU cRU“ FIM 2020 m. Europos taurės varžybose 
  
a) „Yamaha Motor Europe N.V.“, (toliau – YME), įskaitant jos filialus; 

 
b) „Youthstream Organization Sam“ (toliau – „Youthstream“); 
 
c) „Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe“ (toliau – „FIM / FIM Europe“). 

 
 

2. Šalių dalyvavimas 
 
a) YME nustato YZ65 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų (toliau – „Taurės varžybos“) 

struktūrą bei taisykles ir yra už Taurės varžybų rinkodaros bei reklamos teisių valdymą 
ir šiame projekte dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių tarpusavio bendravimą atsakingas 
subjektas. 

b) YME filialai yra atsakingi už bendravimą vietos lygiu ir tiesioginį ryšį su motociklininkais 
bei YME vardu juos aprūpina „bLU cRU“ sutikimo paketu ir lipdukų rinkiniu. 

c) „Youthstream“ – „Motocross FIM/FIM Europe“ reklamuotojas – valdo didžiojo finalo 
televizijos teises ir yra metinio renginio „Monster Energy FIM Motocross of Nations“ 
metu vyksiančio YZ65 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų didžiojo finalo 
reklamuotojas.  

d) „Moto Club Ernée“ yra metinio renginio „Monster Energy FIM Motocross of Nations“ 
metu vyksiančio YZ65 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų didžiojo finalo 
organizatorius. 

e) Didžiojo finalo renginys licencijuojamas pagal sportines ir technines „FIM Europe“ 
taisykles (leidžiama tik viena žemyninio renginio arba metinio Europos 65 kub. cm 
čempionato licencija), o jos motociklininkas turi paprašyti savo nacionalinės 
federacijos. Jų galima gauti ekstranete. 

 
 

3. Taurės varžybų struktūra 
 

a) Registracija  
Norint dalyvauti Taurės varžybose, nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. vasario 28 d. 
bus galima užsiregistruoti internetu svetainėje Yamaha racing.com. 
 

b) Šalies čempionatas 
Šios Taurės varžybos bus sudedamoji šalies čempionatų, kuriuose bus sudarytas atskiras 
„Yamaha“ motociklininkų reitingas, kuris bus užrakintas  2020 m. rugsėjo 1 d. 
didžiajame finale dalyvausiantiems dalyviams pasirinkti, dalis. 
 

c) Didysis finalas Ernė, Prancūzijoje  
Pasirinkti geriausi visų šalies čempionatų motociklininkai (6 punktas – A, B, C grupės) 
lenktyniaus didžiajame finale, vyksiančiame 2020 m. rugsėjo 26–27 d. Ernė, 
Prancūzijoje, ir dalyvaus pagrindiniame renginyje „Monster Energy FIM Motocross 
of Nations“. 
 

d) Didžiojo finalo apdovanojimų ceremonija   
Pirmi 3 bendro vertinimo motociklininkai bus apdovanoti toliau nurodytais prizais. 
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1° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  
2° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  
3° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  

 
YME platintojo apdovanojimas bus skiriamas atsižvelgiant į šalies platintoją, kuris rodo 
didžiausią iniciatyvą bendravimo, registracijų, sportinės informacijos, žiniasklaidos 
informacijos ir buvimo renginio vietoje srityse. 
 
Jauniausio motociklininko apdovanojimas bus skiriamas jauniausiam didžiojo finalo 
lenktynėse startavusiam motociklininkui.  

 
e) „bLU cRU“ meistriškumo seminaras  

Pirmieji 3 „Monster Energy Motocross of Nations“ motociklininkai ir 2 svečio teisėmis 
pakviesti dalyviai, kuriuos atrinks YME lenktynių komitetas, tada dalyvaus „bLU cRU“ 
meistriškumo seminare (2020 m. spalio / lapkričio mėn.) su „bLU cRU“ Ambasadoriai. 

f) Dalyvavimas 2021 m. EMX 65 čempionate 
Geriausias meistriškumo seminaro motociklininkas, kurį pasirinks YME lenktynių 
komitetas ir „bLU cRU“ Ambasadoriai, 2021 m. sezonui prisijungs prie „Yamaha bLU cRU 
EMX65“ komandos kaip oficialus „Yamaha“ lenktynininkas. Meistriškumo seminaro metu 
bus įvertinta galimybė užimti vieną papildomą vietą komandoje.  
 
 

4. Dalyvavimo reikalavimai 
 

a) Dalyvauti taurės varžybose gali tik nacionalinių Europos čempionatų dalyviai. 
b) Motociklininkas turi būti visiškai licencijuotas savo nacionalinės federacijos, laikęsi 

nacionalinių taurės varžybų techn. / sportinių taisyklių ir motociklu „Yamaha YZ65“ 
lenktyniauti Europos šalyje vykstančiame čempionate. 

c) Norėdamas dalyvauti taurės varžybose, motociklininkas turi būti nuo 8 m. iki 11 m. (2004) 

amžiaus.  

Minimalaus 8 m. amžiaus turi būti sulaukta pirmųjų techninių renginio patikrų metu 

(paprastai – renginio penktadienį). 

Maksimalaus amžiaus riba baigiasi kalendorinių metų, kuriais motociklininkui 

sukako 11 m., pabaigoje. 
d)  Taurės varžybose dalyvaujantiems motociklininkams nacionalinio čempionato sezono, 

didžiojo finalo ir meistriškumo seminaro metu privaloma naudoti YZ65 „bLU cRU“ FIM 
Europos taurės varžybų lipduką ir „Paddock Blue“ aprangą, kurią suteikia nacionaliniai YME 
filialai, nebent raštu sutariama kitaip. 

 
5. Draudimas 

 
a) Už draudimą YZ65 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybose atsako kiekviena nacionalinė 

federacija, o konkrečiai didžiojo finalo metu – FIM. 
b) Kompensacijos ir atsakomybės sąlygos nustatytos draudimu, įtrauktu į FIM bei 

nacionalinių federacijų licencijas. 
c) Motociklininkas supranta ir prisiima riziką bei pavojus, kylančius dalyvaujant taurės 

varžybose.  Bet kokio nelaimingo atsitikimo, dėl kurio motociklininkas patiria traumą, lieka 
su nuolatine negalia ar žūsta, atveju YME ir (arba) jos filialams, „Youthstream“, FIM / „FIM 
Europe“, „Motoclub Ernée“ netaikoma jokia atsakomybė. 
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6. Dalyvavimas renginiuose 

 
a) Kad galėtų dalyvauti didžiajame finale, motociklininkai turi lenktyniauti savo 

nacionaliniame čempionate ir dalyvauti mažiausiai pusėje čempionato lenktynių. 
 

b) Už motociklininkų vietų paskyrimą šalims ir lenktynininkų parinkimą didžiajam finalui 
atsako YME. 
 

c) Pagal konkrečios vietovės kriterijus iš viso bus atrinka 40 motociklininkų.  
 
 

A grupė. Ispanija / Italija / Prancūzija / JK / Vokietija / Nyderlandai – iš viso 18 
motociklininkų; 

 
B grupė. Švedija / Norvegija / Danija / Suomija / Belgija / Austrija / Šveicarija – iš viso 
14 motociklininkų; 

 
C grupė. Graikija / Portugalija / Lenkija / Turkija / Ukraina / Latvija / Estija / Kroatija – iš 
viso 8 motociklininkai; 

 
 

Pasibaigus registracijai, YME lenktynių komitetas atsižveldamas į registracijos skaičius 
nustatys konkretų motociklininkų vietų paskyrimą kiekvienai šaliai, siekdamas kiekvienai 
grupei suteikti panašias galimybes konkuruoti didžiajame finale. 
 

d) Kitą taurės varžybų etapą pasiekę motociklininkai privalo jame dalyvauti, nebent to jie 
negali pdaryti dėl neįveikiamų aplinkybių (traumos, sunkios sveikatos problemos). Tokiu 
atveju motociklininką pakeis rezervinis motociklininkas. 

 
 

7. Išlaidos 
 

a) Visas dalyvavimo šiose taurės varžybose (įskaitant nacionalinius čempionatus, didįjį finalą 
ir „bLU cRU“ meistriškumo seminarą) išlaidas, įskaitant transportą ir logistiką, motociklo 
pirkimą ir naudojimą, dalis, mechaninę ir kt. pagalbą, nacionalinių čempionatų bei didžiojo 
finalo licencijas ir kt., dengia motociklininkas / komanda. 

b) Šiose taurės varžybose, įskaitant didįjį finalą, meistriškumo seminarą ir lenktyniavimą 
EMX65 čempionate, netaikomas joks registracijos mokestis (tai neapima nacionalinių 
taurės varžybų taisyklių, nacionalinio čempionato licencijų ir dalyvavimo jame mokesčių, 
kuriuos nustato nacionalinė federacija / organizatorius). 

c) Nacionaliniai YME filialai įteiks „bLU cRU“ sutikimo paketą (2 „Paddock Blue Camo“ 
marškinėlius, 1 „Paddock Blue Camo“ džemperį su gobtuvu, 1 skėtį, 1 kepuraitę, 1 kuprinę 
ir vieną išskirtinių lipdukų komplektą motociklui. 
Jei motociklininkui reikia daugiau sutikimo paketo reikmenų ir motociklo lipdukų 
komplekto, jų reikėtų paprašyti nacionalinių YME filialų („bLU cRU“ koordinatoriaus) ir jie 
bus suteikti už reklaminę kainą. 

 
 

8. Registracijos instrukcijos 
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a) Norint dalyvauti YZ65 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybose, privaloma atlikti visus 
internetinės registracijos proceso veiksmus. >;  

b) Su kiekvienu motociklininku per 14 dienų susisieks nacionalinis „bLU cRU“ koordinatorius, 
kad patvirtintų registraciją.  

c) Motociklininkas atsako už visą savo pateiktą informaciją, nes ją patikrins nacionaliniai 
platintojai. 

 
 

9. Renginių atšaukimas 
 
YME pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir iš anksto nepranešusi savo nuožiūra bet 
kada taurės varžybas (visas arba jų dalį) atšaukti. 

 
 

10.  Dalyvavimo 2021 m. EMX65 čempionate sąlygos 
 

a) Geriausias motociklininkas, pasirinktas YZ65 „bLU cRU“ Europos taurės varžybų metu 
vyksiančio „bLU cRU“ meistriškumo seminaro metu, 2021 m. dalyvaus EMX65 
čempionate. 

b) Pagal metinės motociklininko sutarties su YME sąlygas jis bus „Yamaha“ aprūpinamas 
motociklininkas ir gaus tolesnes privilegijas. 

a. 1 YZ65 (paskolinamą naudoti) – 1 GYTR komplektą – 1 standart. atsarginių dalių 
komplektą (maks. vertė – 3000 EUR) 

c) EMX65 čempionate dalyvausiantis motociklininkas turės laikytis YME ir komandos taisyklių 
bei nurodymų, įskaitant sutartis su rėmėjais. 
 

 
11.  Vaizdo teisės  

 
Registruodamasis taurės varžyboms ir pasirašydamas registracijos formą, motociklininkas 
YME suteikia išimtinę teisę (jei reikia, ją gavęs) nemokamai iki 2020 m. gruodžio 31 d. be 
jokių trukmės apribojimų istoriniais tikslais (dėl iki 2020 m. gruodžio 31d. sukurtos 
medžiagos) ir jokių trukmės ar teritorijos apribojimų naudoti motociklininko vardą bei 
pavardę, jo asmeninį lenktynininko numerio dizainą (-us), parašą, inicialus, atvaizdą, 
įskaitant nufotografuotus portretus, filmus, vaizdo įrašus, CD / DVD laikmenas ir bet kokią 
kitą elektroninę motociklininko medžiagą ar komentarus bei komentarus ir nuomones, 
susijusius su reklama, reklamine veikla ir motociklų bei kitų YME pagamintų ir (arba) 
parduotų gaminių pardavimu. 

 
 

12. Laikotarpis 
 
Ši sutartis įsigalios nuo registracijos momento (nuo 2019 m. gruodžio 2 d.) ir automatiškai 
baigs galioti 2020 m. gruodžio 31 d. be būtinybės informuoti YME ar motociklinką.   
 
  

13.  Taikytina teisė  
 
a) Užsiregistruodamas Taurės varžyboms ir pasirašydamas registracijos formą, 

motociklininkas sutinka su Sąlygomis. 
b) Motociklininkas sutinka, kad visi su Taurės varžybomis (dalyvavimu jose) susiję ginčai, 

įskaitant motociklininko YME pateiktos informacijos naudojimą, sprendžiami 
kompetetingo teismo Amsterdame, Nyderlanduose.  
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1. Šalys, dalyvaujančios YZ85 „bLU cRU“ FIM 2020 m. Europos taurės varžybose 
  
a) „Yamaha Motor Europe N.V.“, (toliau – YME), įskaitant jos filialus; 

 
b) „Youthstream Organization Sam“ (toliau – „Youthstream“); 
 
c) „Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe“ (toliau – „FIM / FIM Europe“). 

 
 

2. Šalių dalyvavimas 
 
a) YME nustato YZ85 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų (toliau – „Taurės varžybos“) 

struktūrą bei taisykles ir yra už Taurės varžybų rinkodaros bei reklamos teisių valdymą 
ir šiame projekte dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių tarpusavio bendravimą atsakingas 
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b) YME filialai yra atsakingi už bendravimą vietos lygiu ir tiesioginį ryšį su motociklininkais 
bei YME vardu juos aprūpina „bLU cRU“ sutikimo paketu ir lipdukų rinkiniu. 
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3. Taurės varžybų struktūra 
 

a) Registracija  
Norint dalyvauti Taurės varžybose, nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. vasario 28 d. 
bus galima užsiregistruoti internetu svetainėje Yamaha racing.com. 
 

b) Šalies čempionatas 
Šios Taurės varžybos bus sudedamoji šalies čempionatų, kuriuose bus sudarytas atskiras 
„Yamaha“ motociklininkų reitingas, kuris bus užrakintas  2020 m. rugsėjo 1 d. 
didžiajame finale dalyvausiantiems dalyviams pasirinkti, dalis. 
 

c) Didysis finalas Ernė, Prancūzijoje  
Pasirinkti geriausi visų šalies čempionatų motociklininkai (6 punktas – A, B, C grupės) 
lenktyniaus didžiajame finale, vyksiančiame 2020 m. rugsėjo 26–27 d. Ernė, 
Prancūzijoje, ir dalyvaus pagrindiniame renginyje „Monster Energy FIM Motocross 
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1° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  
2° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  
3° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  

 
YME platintojo apdovanojimas bus skiriamas atsižvelgiant į šalies platintoją, kuris rodo 
didžiausią iniciatyvą bendravimo, registracijų, sportinės informacijos, žiniasklaidos 
informacijos ir buvimo renginio vietoje srityse. 
 
Jauniausio motociklininko apdovanojimas bus skiriamas jauniausiam didžiojo finalo 
lenktynėse startavusiam motociklininkui.  

 
e) „bLU cRU“ meistriškumo seminaras  

Pirmieji 3 „Monster Energy Motocross of Nations“ motociklininkai ir 2 svečio teisėmis 
pakviesti dalyviai, kuriuos atrinks YME lenktynių komitetas, tada dalyvaus „bLU cRU“ 
meistriškumo seminare (2020 m. spalio / lapkričio mėn.) su „bLU cRU“ Ambasadoriai. 

f) Dalyvavimas 2021 m. EMX 85 čempionate 
Geriausias meistriškumo seminaro motociklininkas, kurį pasirinks YME lenktynių 
komitetas ir „bLU cRU“ Ambasadoriai, 2021 m. sezonui prisijungs prie „Yamaha bLU cRU 
EMX85“ komandos kaip oficialus „Yamaha“ lenktynininkas. Meistriškumo seminaro metu 
bus įvertinta galimybė užimti vieną papildomą vietą komandoje.  
 
 

4. Dalyvavimo reikalavimai 
 

a) Dalyvauti taurės varžybose gali tik nacionalinių Europos čempionatų dalyviai. 
b) Motociklininkas turi būti visiškai licencijuotas savo nacionalinės federacijos, laikęsi 

nacionalinių taurės varžybų techn. / sportinių taisyklių ir motociklu „Yamaha YZ85“ 
lenktyniauti Europos šalyje vykstančiame čempionate. 

c) Norėdamas dalyvauti taurės varžybose, motociklininkas turi būti nuo 11 m. iki 13 m. 

amžiaus.  

Minimalaus 11 m. amžiaus turi būti sulaukta pirmųjų techninių renginio patikrų metu 

(paprastai – renginio penktadienį). 

Maksimalaus amžiaus riba baigiasi kalendorinių metų, kuriais motociklininkui 

sukako 13 m., pabaigoje. 
d)  Taurės varžybose dalyvaujantiems motociklininkams nacionalinio čempionato sezono, 

didžiojo finalo ir meistriškumo seminaro metu privaloma naudoti YZ85 „bLU cRU“ FIM 
Europos taurės varžybų lipduką ir „Paddock Blue“ aprangą, kurią suteikia nacionaliniai YME 
filialai, nebent raštu sutariama kitaip. 

 
5. Draudimas 

 
a) Už draudimą YZ85 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybose atsako kiekviena nacionalinė 

federacija, o konkrečiai didžiojo finalo metu – FIM. 
b) Kompensacijos ir atsakomybės sąlygos nustatytos draudimu, įtrauktu į FIM bei 

nacionalinių federacijų licencijas. 
c) Motociklininkas supranta ir prisiima riziką bei pavojus, kylančius dalyvaujant taurės 

varžybose.  Bet kokio nelaimingo atsitikimo, dėl kurio motociklininkas patiria traumą, lieka 
su nuolatine negalia ar žūsta, atveju YME ir (arba) jos filialams, „Youthstream“, FIM / „FIM 
Europe“, „Motoclub Ernée“ netaikoma jokia atsakomybė. 
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6. Dalyvavimas renginiuose 

 
a) Kad galėtų dalyvauti didžiajame finale, motociklininkai turi lenktyniauti savo 

nacionaliniame čempionate ir dalyvauti mažiausiai pusėje čempionato lenktynių. 
 

b) Už motociklininkų vietų paskyrimą šalims ir lenktynininkų parinkimą didžiajam finalui 
atsako YME. 
 

c) Pagal konkrečios vietovės kriterijus iš viso bus atrinka 40 motociklininkų.  
 
 

A grupė. Ispanija / Italija / Prancūzija / JK / Vokietija / Nyderlandai – iš viso 18 
motociklininkų; 

 
B grupė. Švedija / Norvegija / Danija / Suomija / Belgija / Austrija / Šveicarija – iš viso 
14 motociklininkų; 

 
C grupė. Graikija / Portugalija / Lenkija / Turkija / Ukraina / Latvija / Estija / Kroatija – iš 
viso 8 motociklininkai; 

 
 

Pasibaigus registracijai, YME lenktynių komitetas atsižveldamas į registracijos skaičius 
nustatys konkretų motociklininkų vietų paskyrimą kiekvienai šaliai, siekdamas kiekvienai 
grupei suteikti panašias galimybes konkuruoti didžiajame finale. 
 

d) Kitą taurės varžybų etapą pasiekę motociklininkai privalo jame dalyvauti, nebent to jie 
negali pdaryti dėl neįveikiamų aplinkybių (traumos, sunkios sveikatos problemos). Tokiu 
atveju motociklininką pakeis rezervinis motociklininkas. 

 
 

7. Išlaidos 
 

a) Visas dalyvavimo šiose taurės varžybose (įskaitant nacionalinius čempionatus, didįjį finalą 
ir „bLU cRU“ meistriškumo seminarą) išlaidas, įskaitant transportą ir logistiką, motociklo 
pirkimą ir naudojimą, dalis, mechaninę ir kt. pagalbą, nacionalinių čempionatų bei didžiojo 
finalo licencijas ir kt., dengia motociklininkas / komanda. 

b) Šiose taurės varžybose, įskaitant didįjį finalą, meistriškumo seminarą ir lenktyniavimą 
EMX85 čempionate, netaikomas joks registracijos mokestis (tai neapima nacionalinių 
taurės varžybų taisyklių, nacionalinio čempionato licencijų ir dalyvavimo jame mokesčių, 
kuriuos nustato nacionalinė federacija / organizatorius). 

c) Nacionaliniai YME filialai įteiks „bLU cRU“ sutikimo paketą (2 „Paddock Blue Camo“ 
marškinėlius, 1 „Paddock Blue Camo“ džemperį su gobtuvu, 1 skėtį, 1 kepuraitę, 1 kuprinę 
ir vieną išskirtinių lipdukų komplektą motociklui. 
Jei motociklininkui reikia daugiau sutikimo paketo reikmenų ir motociklo lipdukų 
komplekto, jų reikėtų paprašyti nacionalinių YME filialų („bLU cRU“ koordinatoriaus) ir jie 
bus suteikti už reklaminę kainą. 

 
 

8. Registracijos instrukcijos 
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a) Norint dalyvauti YZ85 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybose, privaloma atlikti visus 
internetinės registracijos proceso veiksmus. >;  

b) Su kiekvienu motociklininku per 14 dienų susisieks nacionalinis „bLU cRU“ koordinatorius, 
kad patvirtintų registraciją.  

c) Motociklininkas atsako už visą savo pateiktą informaciją, nes ją patikrins nacionaliniai 
platintojai. 

 
 

9. Renginių atšaukimas 
 
YME pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir iš anksto nepranešusi savo nuožiūra bet 
kada taurės varžybas (visas arba jų dalį) atšaukti. 

 
 

10.  Dalyvavimo 2021 m. EMX85 čempionate sąlygos 
 

a) Geriausias motociklininkas, pasirinktas YZ85 „bLU cRU“ Europos taurės varžybų metu 
vyksiančio „bLU cRU“ meistriškumo seminaro metu, 2021 m. dalyvaus EMX85 
čempionate. 

b) Pagal metinės motociklininko sutarties su YME sąlygas jis bus „Yamaha“ aprūpinamas 
motociklininkas ir gaus tolesnes privilegijas. 

a. 1 YZ85 (paskolinamą naudoti) – 1 GYTR komplektą – 1 standart. atsarginių dalių 
komplektą (maks. vertė – 3000 EUR) 

c) EMX85 čempionate dalyvausiantis motociklininkas turės laikytis YME ir komandos taisyklių 
bei nurodymų, įskaitant sutartis su rėmėjais. 
 

 
11.  Vaizdo teisės  

 
Registruodamasis taurės varžyboms ir pasirašydamas registracijos formą, motociklininkas 
YME suteikia išimtinę teisę (jei reikia, ją gavęs) nemokamai iki 2020 m. gruodžio 31 d. be 
jokių trukmės apribojimų istoriniais tikslais (dėl iki 2020 m. gruodžio 31d. sukurtos 
medžiagos) ir jokių trukmės ar teritorijos apribojimų naudoti motociklininko vardą bei 
pavardę, jo asmeninį lenktynininko numerio dizainą (-us), parašą, inicialus, atvaizdą, 
įskaitant nufotografuotus portretus, filmus, vaizdo įrašus, CD / DVD laikmenas ir bet kokią 
kitą elektroninę motociklininko medžiagą ar komentarus bei komentarus ir nuomones, 
susijusius su reklama, reklamine veikla ir motociklų bei kitų YME pagamintų ir (arba) 
parduotų gaminių pardavimu. 

 
 

12. Laikotarpis 
 
Ši sutartis įsigalios nuo registracijos momento (nuo 2019 m. gruodžio 2 d.) ir automatiškai 
baigs galioti 2020 m. gruodžio 31 d. be būtinybės informuoti YME ar motociklinką.   
 
  

13.  Taikytina teisė  
 
a) Užsiregistruodamas Taurės varžyboms ir pasirašydamas registracijos formą, 

motociklininkas sutinka su Sąlygomis. 
b) Motociklininkas sutinka, kad visi su Taurės varžybomis (dalyvavimu jose) susiję ginčai, 

įskaitant motociklininko YME pateiktos informacijos naudojimą, sprendžiami 
kompetetingo teismo Amsterdame, Nyderlanduose.  
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SĄLYGOS 

 
 
 

1. Šalys, dalyvaujančios YZ125 „bLU cRU“ FIM 2020 m. Europos taurės varžybose 
  
a) „Yamaha Motor Europe N.V.“, (toliau – YME), įskaitant jos filialus; 

 
b) „Youthstream Organization Sam“ (toliau – „Youthstream“); 
 
c) „Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe“ (toliau – „FIM / FIM Europe“). 

 
2. Šalių dalyvavimas 

 
a) YME nustato YZ125 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų (toliau – „Taurės varžybos“) 

struktūrą bei taisykles ir yra už Taurės varžybų rinkodaros bei reklamos teisių valdymą 
ir šiame projekte dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių tarpusavio bendravimą atsakingas 
subjektas. 

b) YME filialai yra atsakingi už bendravimą vietos lygiu ir tiesioginį ryšį su motociklininkais 
bei YME vardu juos aprūpina „bLU cRU“ sutikimo paketu ir lipdukų rinkiniu. 

c) „Youthstream“ – „Motocross FIM/FIM Europe“ reklamuotojas – valdo didžiojo finalo 
televizijos teises ir yra metinio renginio „Monster Energy FIM Motocross of Nations“ 
metu vyksiančio YZ125 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų didžiojo finalo 
reklamuotojas.  

d) „Moto Club Ernée“ yra metinio renginio „Monster Energy FIM Motocross of Nations“ 
metu vyksiančio YZ125 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų didžiojo finalo 
organizatorius. 

e) Didžiojo finalo renginys licencijuojamas pagal sportines ir technines „FIM Europe“ 
taisykles (leidžiama tik viena žemyninio renginio arba metinio Europos 125 kub. cm 
čempionato licencija), o jos motociklininkas turi paprašyti savo nacionalinės 
federacijos. Jų galima gauti ekstranete. 

 
3. Taurės varžybų struktūra 

 
a) Registracija  

Norint dalyvauti Taurės varžybose, nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. vasario 28 d. 
bus galima užsiregistruoti internetu svetainėje Yamaha racing.com. 
 

b) Šalies čempionatas 
Šios Taurės varžybos bus sudedamoji šalies čempionatų, kuriuose bus sudarytas atskiras 
„Yamaha“ motociklininkų reitingas, kuris bus užrakintas  2020 m. rugsėjo 1 d. 
didžiajame finale dalyvausiantiems dalyviams pasirinkti, dalis. 
 

c) Didysis finalas Ernė, Prancūzijoje  
Pasirinkti geriausi visų šalies čempionatų motociklininkai (6 punktas – A, B, C grupės) 
lenktyniaus didžiajame finale, vyksiančiame 2020 m. rugsėjo 26–27 d. Ernė, 
Prancūzijoje, ir dalyvaus pagrindiniame renginyje „Monster Energy FIM Motocross 
of Nations“. 
 

d) Didžiojo finalo apdovanojimų ceremonija   
Pirmi 3 bendro vertinimo motociklininkai bus apdovanoti toliau nurodytais prizais. 
1° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  
2° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  
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3° taurė / lėkštė / „FIM-Europe“ medalis  

  

 
YME platintojo apdovanojimas bus skiriamas atsižvelgiant į šalies platintoją, kuris rodo 
didžiausią iniciatyvą bendravimo, registracijų, sportinės informacijos, žiniasklaidos 
informacijos ir buvimo renginio vietoje srityse. 
 
Jauniausio motociklininko apdovanojimas bus skiriamas jauniausiam didžiojo finalo 
lenktynėse startavusiam motociklininkui.  

 
e) „bLU cRU“ meistriškumo seminaras  

Pirmieji 3 „Monster Energy Motocross of Nations“ motociklininkai ir 2 svečio teisėmis 
pakviesti dalyviai, kuriuos atrinks YME lenktynių komitetas, tada dalyvaus „bLU cRU“ 
meistriškumo seminare (2020 m. spalio / lapkričio mėn.) su „bLU cRU“ Ambasadoriai. 

f) Dalyvavimas 2021 m. EMX 125 čempionate 
Geriausias meistriškumo seminaro motociklininkas, kurį pasirinks YME lenktynių 
komitetas ir „bLU cRU“ Ambasadoriai, 2021 m. sezonui prisijungs prie „Yamaha bLU cRU 
EMX125“ komandos kaip oficialus „Yamaha“ lenktynininkas. Meistriškumo seminaro metu 
bus įvertinta galimybė užimti vieną papildomą vietą komandoje.  
 

4. Dalyvavimo reikalavimai 
 

a) Dalyvauti taurės varžybose gali tik nacionalinių Europos čempionatų dalyviai. 
b) Motociklininkas turi būti visiškai licencijuotas savo nacionalinės federacijos, laikęsi 

nacionalinių taurės varžybų techn. / sportinių taisyklių ir motociklu „Yamaha YZ125“ 
lenktyniauti Europos šalyje vykstančiame čempionate. 

c) Norėdamas dalyvauti taurės varžybose, motociklininkas turi būti nuo 13 m. (2007) iki 

16 m. (2004) amžiaus.  

Minimalaus 13 m. amžiaus turi būti sulaukta pirmųjų techninių renginio patikrų metu 

(paprastai – renginio penktadienį). 

Maksimalaus amžiaus riba baigiasi kalendorinių metų, kuriais motociklininkui 

sukako 16 m., pabaigoje. 
d)  Taurės varžybose dalyvaujantiems motociklininkams nacionalinio čempionato sezono, 

didžiojo finalo ir meistriškumo seminaro metu privaloma naudoti YZ125 „bLU cRU“ FIM 
Europos taurės varžybų lipduką ir „Paddock Blue“ aprangą, kurią suteikia nacionaliniai YME 
filialai, nebent raštu sutariama kitaip. 

 
5. Draudimas 

 
a) Už draudimą YZ125 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybose atsako kiekviena nacionalinė 

federacija, o konkrečiai didžiojo finalo metu – FIM. 
b) Kompensacijos ir atsakomybės sąlygos nustatytos draudimu, įtrauktu į FIM bei 

nacionalinių federacijų licencijas. 
c) Motociklininkas supranta ir prisiima riziką bei pavojus, kylančius dalyvaujant taurės 

varžybose.  Bet kokio nelaimingo atsitikimo, dėl kurio motociklininkas patiria traumą, lieka 
su nuolatine negalia ar žūsta, atveju YME ir (arba) jos filialams, „Youthstream“, FIM / „FIM 
Europe“, „Motoclub Ernée“ netaikoma jokia atsakomybė. 
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6. Dalyvavimas renginiuose 

 
a) Kad galėtų dalyvauti didžiajame finale, motociklininkai turi lenktyniauti savo 

nacionaliniame čempionate ir dalyvauti mažiausiai pusėje čempionato lenktynių. 
 

b) Už motociklininkų vietų paskyrimą šalims ir lenktynininkų parinkimą didžiajam finalui 
atsako YME. 
 

c) Pagal konkrečios vietovės kriterijus iš viso bus atrinka 40 motociklininkų.  
 
 

A grupė. Ispanija / Italija / Prancūzija / JK / Vokietija / Nyderlandai – iš viso 18 
motociklininkų; 
 

B grupė. Švedija / Norvegija / Danija / Suomija / Belgija / Austrija / Šveicarija – iš viso 
14 motociklininkų; 

 
C grupė. Graikija / Portugalija / Lenkija / Turkija / Ukraina / Latvija / Estija / Kroatija – iš 
viso 8 motociklininkai; 

 
 

Pasibaigus registracijai, YME lenktynių komitetas atsižveldamas į registracijos skaičius 
nustatys konkretų motociklininkų vietų paskyrimą kiekvienai šaliai, siekdamas kiekvienai 
grupei suteikti panašias galimybes konkuruoti didžiajame finale. 
 

d) Kitą taurės varžybų etapą pasiekę motociklininkai privalo jame dalyvauti, nebent to jie 
negali pdaryti dėl neįveikiamų aplinkybių (traumos, sunkios sveikatos problemos). Tokiu 
atveju motociklininką pakeis rezervinis motociklininkas. 

 
 

7. Išlaidos 
 

a) Visas dalyvavimo šiose taurės varžybose (įskaitant nacionalinius čempionatus, didįjį finalą 
ir „bLU cRU“ meistriškumo seminarą) išlaidas, įskaitant transportą ir logistiką, motociklo 
pirkimą ir naudojimą, dalis, mechaninę ir kt. pagalbą, nacionalinių čempionatų bei didžiojo 
finalo licencijas ir kt., dengia motociklininkas / komanda. 

b) Šiose taurės varžybose, įskaitant didįjį finalą, meistriškumo seminarą ir lenktyniavimą 
EMX125 čempionate, netaikomas joks registracijos mokestis (tai neapima nacionalinių 
taurės varžybų taisyklių, nacionalinio čempionato licencijų ir dalyvavimo jame mokesčių, 
kuriuos nustato nacionalinė federacija / organizatorius). 

c) Nacionaliniai YME filialai įteiks „bLU cRU“ sutikimo paketą (2 „Paddock Blue Camo“ 
marškinėlius, 1 „Paddock Blue Camo“ džemperį su gobtuvu, 1 skėtį, 1 kepuraitę, 1 kuprinę 
ir vieną išskirtinių lipdukų komplektą motociklui. 
Jei motociklininkui reikia daugiau sutikimo paketo reikmenų ir motociklo lipdukų 
komplekto, jų reikėtų paprašyti nacionalinių YME filialų („bLU cRU“ koordinatoriaus) ir jie 
bus suteikti už reklaminę kainą. 

 
 

8. Registracijos instrukcijos 
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a) Norint dalyvauti YZ125 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybose, privaloma atlikti visus 
internetinės registracijos proceso veiksmus. >;  

b) Su kiekvienu motociklininku per 14 dienų susisieks nacionalinis „bLU cRU“ koordinatorius, 
kad patvirtintų registraciją.  

c) Motociklininkas atsako už visą savo pateiktą informaciją, nes ją patikrins nacionaliniai 
platintojai. 

 
 
 

9. Renginių atšaukimas 
 
YME pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir iš anksto nepranešusi savo nuožiūra bet 
kada taurės varžybas (visas arba jų dalį) atšaukti. 

 
 

10.  Dalyvavimo 2021 m. EMX125 čempionate sąlygos 
 

a) Geriausias motociklininkas, pasirinktas YZ125 „bLU cRU“ FIM Europos taurės varžybų 
metu vyksiančio meistriškumo seminaro metu, 2021 m. dalyvaus EMX125 čempionate su 
„Yamaha bLU cRU EMX125“ komanda. 

b) Pagal metinės motociklininko sutarties su YME sąlygas jis bus oficialus „Yamaha“ 
motociklininkas. 

c) EMX125 čempionate dalyvausiantis motociklininkas turės laikytis YME ir komandos 
taisyklių bei nurodymų, įskaitant sutartis su rėmėjais. 

 
11.  Vaizdo teisės  

 
Registruodamasis taurės varžyboms ir pasirašydamas registracijos formą, motociklininkas 
YME suteikia išimtinę teisę (jei reikia, ją gavęs) nemokamai iki 2020 m. gruodžio 31 d. be 
jokių trukmės apribojimų istoriniais tikslais (dėl iki 2020 m. gruodžio 31d. sukurtos 
medžiagos) ir jokių trukmės ar teritorijos apribojimų naudoti motociklininko vardą bei 
pavardę, jo asmeninį lenktynininko numerio dizainą (-us), parašą, inicialus, atvaizdą, 
įskaitant nufotografuotus portretus, filmus, vaizdo įrašus, CD / DVD laikmenas ir bet kokią 
kitą elektroninę motociklininko medžiagą ar komentarus bei komentarus ir nuomones, 
susijusius su reklama, reklamine veikla ir motociklų bei kitų YME pagamintų ir (arba) 
parduotų gaminių pardavimu. 

 
12. Laikotarpis 

 
Ši sutartis įsigalios nuo registracijos momento (nuo 2019 m. gruodžio 2 d.) ir automatiškai 
baigs galioti 2020 m. gruodžio 31 d. be būtinybės informuoti YME ar motociklinką.   
 
  

13.  Taikytina teisė  
 
a) Užsiregistruodamas Taurės varžyboms ir pasirašydamas registracijos formą, 

motociklininkas sutinka su Sąlygomis. 
b) Motociklininkas sutinka, kad visi su Taurės varžybomis (dalyvavimu jose) susiję ginčai, 

įskaitant motociklininko YME pateiktos informacijos naudojimą, sprendžiami 
kompetetingo teismo Amsterdame, Nyderlanduose.  

 
 
Motociklininko parašas: 
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Vieno iš tėvų / teisinio globėjo parašas: 
 
 
 

Dalyvavimo 2021 m. 10EMX85 čempionate sąlygos 
 

d) Geriausias motociklininkas, pasirinktas YZ85 „bLU cRU“ Europos taurės varžybų metu 
vyksiančio „bLU cRU“ meistriškumo seminaro metu, 2021 m. dalyvaus EMX85 
čempionate. 

e) Pagal metinės motociklininko sutarties su YME sąlygas jis bus „Yamaha“ aprūpinamas 
motociklininkas ir gaus tolesnes privilegijas. 

a. 1 YZ85 (paskolinamą naudoti) – 1 GYTR komplektą – 1 standart. atsarginių dalių 
komplektą (maks. vertė – 3000 EUR) 

f) EMX85 čempionate dalyvausiantis motociklininkas turės laikytis YME ir komandos taisyklių 
bei nurodymų, įskaitant sutartis su rėmėjais. 
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