
   
   
   

1 
 

 
YZ65 – WARUNKI 

 
 

1. Strony zaangażowane w organizację YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 2020 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (dalej zwana „YME”) oraz jej oddziały; 
b) Youthstream Organization Sam (zwana dalej „Youthstream”); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (zwana dalej „FIM / FIM 

Europe”). 
 

2. Zaangażowanie stron 
 
a) YME określa strukturę i zasady organizacji zawodów YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

2020 (zwanych dalej „Pucharem”), jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie 
prawami marketingowymi i promocyjnymi Pucharu oraz jest podmiotem 
odpowiedzialnym za interakcję pomiędzy zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w ten projekt; 

b) oddziały YME są odpowiedzialne za lokalną komunikację i bezpośredni kontakt z 
motocyklistami, zapewniając im pakiet powitalny bLU cRU i zestaw naklejek w imieniu 
YME; 

c) Youthstream, promotor Motocross FIM/FIM Europe, zarządza prawami telewizyjnymi 
do SuperFinale i jest odpowiedzialny za organizację YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
SuperFinale w ramach corocznego wydarzenia Monster Energy FIM Motocross of 
Nations. Youthstream jest stroną, która nawiązuje bezpośredni kontakt z FIM / FIM 
Europe w sprawie SuperFinale; 

d) Moto Club Ernée jest organizatorem YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale w 
ramach corocznego wydarzenia Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Licencjonowanie zawodów SuperFinale jest zgodne z przepisami sportowymi i 
technicznymi FIM Europe (dozwolona jest tylko jedna impreza kontynentalna lub 
roczna licencja na mistrzostwa Europy 65) i do obowiązków zawodnika należy złożenie 
wniosku w tej sprawie za pośrednictwem federacji krajowej. Można je znaleźć w 
extranecie FIM. 

 
3. Struktura Pucharu 

 
a) Subskrypcja  
Zgłoszenie udziału w Pucharze online jest możliwe w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 28 
lutego 2020 r.; 
 
b) Mistrzostwa krajowe 
Puchar ten będzie integralną częścią krajowych mistrzostw, w których motocykliści 
Yamahy będą mieli swój własny ranking, który zostanie zamknięty do 01 września 2020 
r. w celu selekcji motocyklistów, którzy dołączą do SuperFinale; 
 
c) SuperFinale Ernée  
Najlepsi zawodnicy każdego z mistrzostw krajowych wezmą udział w SuperFinale, który 
odbędzie się 26/27 września 2020 roku w Ernèe we Francji i będzie częścią 
głównego wydarzenia „Monster Energy FIM Motocross of Nations”; 
 
d) Ceremonia dekoracji zwycięzców Superfinale  
Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej otrzyma następujące nagrody: 
Za 1. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 
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Za 2. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 
Za 3. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 

 
Nagroda YME Distributor Award zostanie przyznana krajowemu dystrybutorowi 
wykazującemu się największą aktywnością w zakresie: kontaktu, rejestracji, informacji 
sportowych, informacji dla mediów i obecności; 

 
Nagroda Youngest Rider zostanie przyznana najmłodszemu motocykliście startującemu w 
Superfinale.  
 

e) bLU cRU Masterclass  
Trzej najlepsi zawodnicy oraz 2 dzikie karty wybrane przez komitet wyścigowy YME z 
SuperFinale w Monster Energy Motocross of Nations wezmą udział w 3-dniowym 
(październik/listopad 2020) Masterclass z ambasadorami bLU cRU; 
f) EMX 65 Zone i finałowy wyścig 2021 
Najlepszy zawodnik Masterclass, wybrany przez komitet wyścigowy YME i ambasadorów 
bLU cRU będzie wspierany przez Yamahę na warunkach wskazanych do punktu 10 w 
sezonie 2021. 
 

4. Wymogi dotyczące uczestnictwa 
 

a) Udział w Pucharze jest ograniczony do mistrzostw krajowych w Europie; 
b) Zawodnik musi posiadać pełną licencję w swojej narodowej federacji, zgodnie z 

wytycznymi technicznymi/sportowymi pucharu krajowego, i startować na motocyklu 
Yamaha YZ65 w mistrzostwach w kraju europejskim; 

c) Aby wziąć udział w Pucharze, zawodnik musi mieć od 8 lat (rok urodzenia 2012) do 11 
lat (rok urodzenia 2009); 
Zawodnik musi osiągnąć minimalny wiek 9 lat w dniu pierwszej weryfikacji technicznej, 
to jest w piątek przed Pucharem. 
Maksymalny wiek kończy się pod koniec roku kalendarzowego, w którym zawodnik osiąga 
11 lat. 

d) Zawodnicy biorący udział w Pucharze muszą używać w sezonie mistrzostw krajowych, 
SuperFinale i Masterclass, naklejki YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup oraz zestawu Paddock 
Blue dostarczanego przez oddziały krajowe YME, o ile nie zostaną sporządzane pisemnie 
inne ustalenia. 

 
5. Ubezpieczenie 
a) Ubezpieczenie zawodnika do udziału w YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup jest obowiązkiem 

każdej federacji krajowej, a w szczególności w odniesieniu do SuperFinale, FIM; 
b) Klauzule odszkodowawcze i klauzule dotyczące odpowiedzialności są określone przez 

ubezpieczenie zawarte w FIM i licencjach krajowych federacji; 
c) Zawodnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko i zagrożenia wynikające z udziału 

w Pucharze. YME i/lub jej oddziały są wykluczone z wszelkiej odpowiedzialności w razie 
wypadku, który spowoduje jakiekolwiek obrażenia ciała, trwałe kalectwo lub śmierć. 
 

6. Udział w wydarzeniach 
a) Aby móc wziąć udział w SuperFinale, zawodnicy muszą ścigać się w mistrzostwach 

krajowych i są zobowiązani do uczestnictwa w minimum 50% wyścigów tych mistrzostw; 
b) YME odpowiada za zdefiniowanie podziału zawodników na kraje i wybór zawodników do 

SuperFinale; 
c) Łączna liczba 40 zawodników zostanie wybrana zgodnie z kryteriami dla każdego obszaru:  
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grupa A: Hiszpania / Włochy / Francja / Wielka Brytania / Niemcy / Holandia – łącznie 
18 zawodników; 

 
grupa B: Szwecja / Norwegia / Dania / Finlandia / Belgia / Austria / Szwajcaria – łącznie 
14 zawodników; 

 
grupa C: Grecja / Portugalia / Polska / Turcja / Ukraina / Łotwa / Estonia / Chorwacja – 
łącznie 8 zawodników; 

 
Po zakończeniu rejestracji zostanie określony konkretny podział zawodników na kraje 
według numerów rejestracyjnych w celu umożliwienia rywalizacji o udział w SuperFinale 
w każdej grupie. 

d) Zawodnicy, którym uda się osiągnąć kolejny etap w Pucharze, są zobowiązani do 
uczestniczenia w zawodach, chyba że zostanie to uniemożliwione w wyniku działania siły 
wyższej (kontuzja, poważny problem zdrowotny). W takim przypadku zawodnik zostanie 
zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. 

 
 

7. Koszty 
 

a) Wszystkie koszty uczestnictwa w tym Pucharze (dotyczące mistrzostw krajowych, 
SuperFinale i bLU cRU Masterclass) leżą po stronie zawodnika/zespołu, w tym, ale nie 
wyłącznie, koszty transportu i logistyki, zakupu i użytkowania motorów, części, pomocy 
mechanicznej, licencji na udział w mistrzostwach krajowych i SuperFinale; 

b) Nie ma opłat subskrypcyjnych za ten Puchar, w tym za SuperFinale, Masterclass i wyścig 
EMX65 (z wyłączeniem zasad Pucharu krajowego, licencjonowania mistrzostw krajowych 
oraz opłat za uczestnictwo określonych przez krajową federację/organizatora); 

c) Krajowe oddziały YME zapewnią bezpłatny pakiet powitalny bLU cRU (2 t-shirty Paddock 
Blue Camo, 1 bluza Paddock Blue Camo, 1 parasol, 1 czapka, 1 plecak) oraz jeden 
ekskluzywny zestaw naklejek na motocykl. 
Jeśli zawodnik potrzebuje więcej elementów odzieży z pakietu powitalnego lub zestawów 
naklejek na motocykl, powinien zwrócić się z prośbą o nie do krajowych oddziałów YME, 
poprzez koordynatora bLU cRU, a otrzyma je w cenie promocyjnej. 

 
 

8. Instrukcje dotyczące rejestracji 
 

a) Aby wziąć udział w pucharze YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, należy obowiązkowo przejść 
wszystkie etapy procesu rejestracji online;  

b) Krajowy koordynator bLU cRU skontaktuje się z zawodnikiem w ciągu 14 dni w celu 
potwierdzenia rejestracji; 

c) Zawodnik jest odpowiedzialny za poprawność wszystkich dostarczonych przez siebie 
informacji. Zostaną one sprawdzone przez krajowych dystrybutorów. 
 

 
9. Odwołanie wydarzenia 

 
YME zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Pucharu z jakiegokolwiek powodu 
i bez uprzedzenia, według własnego uznania i w dowolnym momencie, w całości lub w 
części (Warunki). 

 
10.  Warunki uczestnictwa w EMX65 2021 
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a) Najlepszy zawodnik wybrany z bLU cRU Masterclass weźmie udział w mistrzostwach 
EMX65 w 2021 roku; 

b) zawodnik będzie wspierany przez zespół Yamahy na warunkach, które zostaną 
uzgodnione w ramach corocznej umowy zawodnika YME oraz otrzyma następujące 
korzyści: YZ65 (wypożyczenie) – 1 zestaw GYTR – standardowe części zamienne (o 
wartości nieprzekraczającej 3000 EUR)  

c) Zawodnik biorący udział w EMX65 będzie musiał przestrzegać zasad i instrukcji YME i 
zespołu, w tym umów sponsorskich. 

 
11.  Prawa dotyczące wizerunku  

 
Zawodnik przyzna lub przekaże do 31 grudnia 2020 r. bez ograniczeń czasowych w 
przypadku materiałów historycznych wyprodukowanych przed 31 grudnia 2020 r. lub 
terytorialnych, wyłączne prawo do używania imienia i nazwiska zawodnika, wzoru (lub 
wzorów) numeru wyścigowego zawodnika, jego podpisu, inicjałów, podobizn, w tym 
zdjęć, filmów, nagrań wideo, materiałów na płytach CD/DVD-ROM i wszelkich innych 
materiałów filmowych lub komentarzy w formie elektronicznych środków komunikacji 
oraz komentarzy i opinii w związku z reklamami, działaniami promocyjnymi oraz 
sprzedażą motocykli i innych produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez YME. 

 
12.  Termin 

 
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji (data) i wygasa 
automatycznie z dniem 31  grudnia 2020 r. bez konieczności powiadamiania YME 
ani zawodnika.   
 
  

13.  Sąd właściwy 
 

a) Rejestrując się do udziału w Pucharze i podpisując formularz rejestracyjny, zawodnik 
akceptuje Warunki. 

b) Zawodnik zgadza się, że wszelkie spory związane z Pucharem i uczestnictwem w nim, w 
tym dotyczące wykorzystania informacji dostarczonych przez zawodnika YME, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy w Amsterdamie w Holandii.  

 
 
Podpis zawodnika: 
 
 
Podpis rodzica / prawnego opiekuna: 
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YZ85 – WARUNKI 

 
 

1. Strony zaangażowane w organizację YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 2020  
 
a) Yamaha Motor Europe N.V., (dalej zwana „YME”) oraz jej oddziały; 
b) Youthstream Organization Sam (zwana dalej „Youthstream”); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (zwana dalej „FIM / FIM 

Europe”). 
 

2. Zaangażowanie stron 
 
a) YME określa strukturę i zasady organizacji zawodów YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

2020 (zwanych dalej „Pucharem”), jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie 
prawami marketingowymi i promocyjnymi Pucharu oraz jest podmiotem 
odpowiedzialnym za interakcję pomiędzy zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w ten projekt; 

b) Oddziały YME są odpowiedzialne za lokalną komunikację i bezpośredni kontakt z 
motocyklistami, zapewniając im pakiet powitalny bLU cRU i zestaw naklejek w imieniu 
YME; 

c) Youthstream, promotor Motocross FIM/FIM Europe, zarządza prawami telewizyjnymi 
do SuperFinale i jest odpowiedzialny za organizację YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 
SuperFinale w ramach corocznego wydarzenia Monster Energy FIM Motocross of 
Nations. Youthstream jest stroną, która nawiązuje bezpośredni kontakt z FIM / FIM 
Europe w sprawie SuperFinale; 

d) Moto Club Ernée jest organizatorem YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale w 
ramach corocznego wydarzenia Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Licencjonowanie zawodów SuperFinale jest zgodne z przepisami sportowymi i 
technicznymi FIM Europe (dozwolona jest tylko jedna impreza kontynentalna lub 
roczna licencja na mistrzostwa Europy 85) i do obowiązków zawodnika należy złożenie 
wniosku w tej sprawie za pośrednictwem federacji krajowej. Można je znaleźć w 
extranecie FIM. 
 

3. Struktura Pucharu 
 

a) Subskrypcja  
Zgłoszenie udziału w Pucharze online jest możliwe w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 28 
lutego 2020 r.; 
 

b) Mistrzostwa krajowe 
Puchar ten będzie integralną częścią krajowych mistrzostw, w których motocykliści 
Yamahy będą mieli swój własny ranking, który zostanie zamknięty do 01 września 2020 
r. w celu selekcji motocyklistów, którzy dołączą do SuperFinale; 
 

c) SuperFinale w Ernée we Francji  
Najlepsi zawodnicy każdego z mistrzostw krajowych wezmą udział w SuperFinale, który 
odbędzie się 26/27 września 2020 roku w Ernèe we Francji i będzie częścią 
głównego wydarzenia „Monster Energy FIM Motocross of Nations”; 
 

d) Ceremonia dekoracji zwycięzców Superfinale  
Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej otrzyma następujące nagrody: 
Za 1. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 
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Za 2. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 
Za 3. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 

 
Nagroda YME Distributor Award zostanie przyznana krajowemu dystrybutorowi 
wykazującemu się największą aktywnością w zakresie: kontaktu, rejestracji, informacji 
sportowych, informacji dla mediów i obecności; 

 
Nagroda Youngest Rider zostanie przyznana najmłodszemu motocykliście startującemu w 
Superfinale. 
 
e) bLU cRU Masterclass  

Trzej najlepsi zawodnicy oraz 2 dzikie karty wybrane przez komitet wyścigowy YME z 
SuperFinale w Monster Energy Motocross of Nations wezmą udział w 3-dniowym 
(październik/listopad 2020) Masterclass z ambasadorami bLU cRU; 

f) EMX 85 2021 Zone i finałowy wyścig 2021 
Najlepszy zawodnik Masterclass, wybrany przez komitet wyścigowy YME i ambasadorów 
bLU cRU będzie wspierany przez Yamahę na warunkach wskazanych do punktu 10 w 
sezonie 2021. 
 

4. Wymogi dotyczące uczestnictwa 
 

a) Udział w Pucharze jest ograniczony do mistrzostw krajowych w Europie; 
b) Zawodnik musi posiadać pełną licencję w swojej narodowej federacji, zgodnie z 

wytycznymi technicznymi/sportowymi pucharu krajowego, i startować na motocyklu 
Yamaha YZ85 w mistrzostwach w kraju europejskim; 

c) Aby wziąć udział w Pucharze, zawodnik musi mieć od 11 lat (rok urodzenia 2009) do 13 
lat (rok urodzenia 2007); 
Zawodnik musi osiągnąć minimalny wiek 11 lat w dniu pierwszej weryfikacji technicznej, 
to jest w piątek przed Pucharem. 
Maksymalny wiek kończy się pod koniec roku kalendarzowego, w którym zawodnik osiąga 
13 lat. 

d) Zawodnicy biorący udział w Pucharze muszą używać w sezonie mistrzostw krajowych, 
SuperFinale i Masterclass naklejki YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup oraz zestawu Paddock 
Blue dostarczanego przez oddziały krajowe YME, o ile nie zostaną sporządzane pisemnie 
inne ustalenia. 
 

5. Ubezpieczenie 
 

a) Ubezpieczenie zawodnika do udziału w YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup jest obowiązkiem 
każdej federacji krajowej, a w szczególności w odniesieniu do SuperFinale, FIM; 

b) Klauzule odszkodowawcze i klauzule dotyczące odpowiedzialności są określone przez 
ubezpieczenie zawarte w FIM i licencjach krajowych federacji; 

c) Zawodnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko i zagrożenia wynikające z udziału 
w Pucharze. YME i/lub jej oddziały są wykluczone z wszelkiej odpowiedzialności w razie 
wypadku, który spowoduje jakiekolwiek obrażenia ciała, trwałe kalectwo lub śmierć. 
 

6. Udział w wydarzeniach 
 

a) Aby móc wziąć udział w SuperFinale, zawodnicy muszą ścigać się w mistrzostwach 
krajowych i są zobowiązani do uczestnictwa w minimum 50% wyścigów tych mistrzostw; 

b) YME odpowiada za zdefiniowanie podziału zawodników na kraje i wybór zawodników do 
SuperFinale; 

c) Łączna liczba 40 zawodników zostanie wybrana zgodnie z kryteriami dla każdego obszaru:  
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grupa A: Hiszpania / Włochy / Francja / Wielka Brytania / Niemcy / Holandia – łącznie 
18 zawodników; 
grupa B: Szwecja / Norwegia / Dania / Finlandia / Belgia / Austria / Szwajcaria – łącznie 
14 zawodników; 
grupa C: Grecja / Portugalia / Polska / Turcja / Ukraina / Łotwa / Estonia / Chorwacja – 
łącznie 8 zawodników; 
Po zakończeniu rejestracji zostanie określony konkretny podział zawodników na kraje 
według numerów rejestracyjnych w celu umożliwienia rywalizacji o udział w SuperFinale 
w każdej grupie. 

d) Zawodnicy, którym uda się osiągnąć kolejny etap w Pucharze, są zobowiązani do 
uczestniczenia w zawodach, chyba że zostanie to uniemożliwione w wyniku działania siły 
wyższej (kontuzja, poważny problem zdrowotny). W takim przypadku zawodnik zostanie 
zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. 
 

7. Koszty 
 

a) Wszystkie koszty uczestnictwa w tym Pucharze (dotyczące mistrzostw krajowych, 
SuperFinale i bLU cRU Masterclass) leżą po stronie zawodnika/zespołu, w tym, ale nie 
wyłącznie, koszty transportu i logistyki, zakupu i użytkowania motocykli, części, pomocy 
mechanicznej, licencji na udział w mistrzostwach krajowych i SuperFinale; 

b) nie ma opłat subskrypcyjnych za ten Puchar, w tym za SuperFinale, Masterclass i wyścig 
EMX85 (z wyłączeniem zasad Pucharu krajowego, licencjonowania mistrzostw krajowych 
oraz opłat za uczestnictwo określonych przez krajową federację/organizatora); 

c) Krajowe oddziały YME zapewnią bezpłatny pakiet powitalny bLU cRU (2 t-shirty Paddock 
Blue Camo, 1 bluza Paddock Blue Camo, 1 parasol, 1 czapka, 1 plecak) oraz jeden 
ekskluzywny zestaw naklejek na motocykl. 
Jeśli zawodnik potrzebuje więcej elementów odzieży z pakietu powitalnego lub zestawów 
naklejek na motocykl, powinien zwrócić się z prośbą o nie do krajowych oddziałów YME, 
poprzez koordynatora bLU cRU, a otrzyma je w cenie promocyjnej. 
 

8. Instrukcje dotyczące rejestracji 
 

a) Aby wziąć udział w pucharze YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, należy obowiązkowo przejść 
wszystkie etapy procesu rejestracji online;  

b) Krajowy koordynator bLU cRU skontaktuje się z zawodnikiem w ciągu 14 dni w celu 
potwierdzenia rejestracji; 

c) Zawodnik jest odpowiedzialny za poprawność wszystkich dostarczonych przez siebie 
informacji. Zostaną one sprawdzone przez krajowych dystrybutorów. 
 

9. Odwołanie wydarzenia 
 
YME zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Pucharu z jakiegokolwiek powodu 
i bez uprzedzenia, według własnego uznania i w dowolnym momencie, w całości lub w 
części (Warunki). 

 
10.  Warunki uczestnictwa w EMX85 2021 

 
a) Najlepszy zawodnik wybrany z bLU cRU Masterclass weźmie udział w mistrzostwach 

EMX85 w 2021 roku; 
b) Zawodnik będzie wspierany przez zespół Yamahy na warunkach, które zostaną 

uzgodnione w ramach corocznej umowy zawodnika YME oraz otrzyma następujące 
korzyści: YZ85 (wypożyczenie) – 1 zestaw GYTR – standardowe części zamienne (o 
wartości nieprzekraczającej 3000 EUR)  
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c) Zawodnik biorący udział w EMX85 będzie musiał przestrzegać zasad i instrukcji YME i 
zespołu, w tym umów sponsorskich. 
 

11.  Prawa dotyczące wizerunku  
 
Zawodnik przyzna lub przekaże do 31 grudnia 2020 r. bez ograniczeń czasowych w 
przypadku materiałów historycznych wyprodukowanych przed 31 grudnia 2020 r. lub 
terytorialnych, wyłączne prawo do używania imienia i nazwiska zawodnika, wzoru (lub 
wzorów) numeru wyścigowego zawodnika, jego podpisu, inicjałów, podobizn, w tym 
zdjęć, filmów, nagrań wideo, materiałów na płytach CD/DVD-ROM i wszelkich innych 
materiałów filmowych lub komentarzy w formie elektronicznych środków komunikacji 
oraz komentarzy i opinii w związku z reklamami, działaniami promocyjnymi oraz 
sprzedażą motocykli i innych produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez YME. 

 
12.  Termin 

 
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji (data) i wygasa 
automatycznie z dniem 31 grudnia 2020 r. bez konieczności powiadamiania YME 
ani zawodnika.  
  

13.  Sąd właściwy 
 
a) Rejestrując się do udziału w Pucharze i podpisując formularz rejestracyjny, zawodnik 

akceptuje Warunki. 
b) Zawodnik zgadza się, że wszelkie spory związane z Pucharem i uczestnictwem w nim, 

w tym dotyczące wykorzystania informacji dostarczonych przez zawodnika YME, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy w Amsterdamie w Holandii.  

 
 
Podpis zawodnika: 
 
 
Podpis rodzica / prawnego opiekuna: 
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YZ125 – WARUNKI 

 
 

1. Strony zaangażowane w organizację YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 2020 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (dalej zwana „YME”) oraz jej oddziały; 
b) Youthstream Organization, Sam. (zwana dalej „Youthstream”); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (zwana dalej „FIM/FIM Europe”). 

 
2. Zaangażowanie stron 

 
a) YME określa strukturę i zasady organizacji zawodów YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

(zwanych dalej „Pucharem”), będąc podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie 
prawami marketingowymi i promocyjnymi Pucharu oraz jest podmiotem 
odpowiedzialnym za interakcję pomiędzy zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w ten projekt; 

b) Oddziały YME są odpowiedzialne za lokalną komunikację i bezpośredni kontakt z 
motocyklistami, zapewniając im pakiet powitalny bLU cRU i zestaw naklejek w imieniu 
YME; 

c) Youthstream, promotor Motocross FIM/FIM Europe, zarządza prawami telewizyjnymi 
do SuperFinale i jest odpowiedzialny za organizację YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 
SuperFinale w ramach corocznego wydarzenia Monster Energy FIM Motocross of 
Nations. Youthstream jest stroną, która nawiązuje bezpośredni kontakt z FIM / FIM 
Europe w sprawie SuperFinale; 

d) Moto Club Ernée jest organizatorem YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale w 
ramach corocznego wydarzenia Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Licencjonowanie zawodów SuperFinale jest zgodne z przepisami sportowymi i 
technicznymi FIM (dozwolona jest tylko jedna impreza kontynentalna lub roczna 
licencja na mistrzostwa Europy 125) i do obowiązków zawodnika należy złożenie 
wniosku w tej sprawie za pośrednictwem federacji krajowej. Można je znaleźć w 
extranecie FIM. 

 
3. Struktura Pucharu 

 
a) Subskrypcja  

Zgłoszenie udziału w Pucharze online jest możliwe w okresie od 2 grudnia 2020 r. do 28 
lutego 2020 r.; 
 

b) Mistrzostwa krajowe 
Puchar ten będzie integralną częścią krajowych mistrzostw, w których motocykliści 
Yamahy będą mieli swój własny ranking, który zostanie zamknięty do 01 września 2020 
r. w celu selekcji motocyklistów, którzy dołączą do SuperFinale; 
 

c) SuperFinale w Ernée we Francji  
Najlepsi zawodnicy każdego z mistrzostw krajowych wezmą udział w SuperFinale, który 
odbędzie się 26/27  września 2020 roku w Ernée, France i będzie częścią głównego 
wydarzenia „Monster Energy FIM Motocross of Nations”; 
 

d) Ceremonia dekoracji zwycięzców Superfinale  
Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej otrzyma następujące nagrody: 
Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej otrzyma następujące nagrody: 
Za 1. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 
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Za 2. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 
Za 3. miejsce – puchar / tabliczkę pamiątkową / medal FIM-Europe 

 
Nagroda YME Distributor Award zostanie przyznana krajowemu dystrybutorowi 
wykazującemu się największą aktywnością w zakresie: kontaktu, rejestracji, informacji 
sportowych, informacji dla mediów i obecności; 

 
Nagroda Youngest Rider zostanie przyznana najmłodszemu motocykliście startującemu w 
Superfinale.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

Trzej najlepsi zawodnicy oraz 2 dzikie karty wybrane przez komitet wyścigowy YME z 
SuperFinale w Monster Energy Motocross of Nations wezmą udział w 3-dniowym 
(październik/listopad 2020) Masterclass z ambasadorami bLU cRU; 

f) Wyścig EMX 125 2021 
Najlepszy zawodnik Masterclass, wybrany przez komitet wyścigowy YME i ambasadorów 
bLU cRU dołączy do zespołu Yamahy EMX125 jako oficjalny zawodnik na sezon 2021. 
 

4. Wymogi dotyczące uczestnictwa 
 

a) Udział w Pucharze jest ograniczony do mistrzostw krajowych w Europie; 
b) motocyklista musi posiadać pełną licencję w swojej narodowej federacji, zgodnie z 

wytycznymi technicznymi/sportowymi pucharu krajowego, i startować na motocyklu 
Yamaha YZ125 w mistrzostwach w kraju europejskim; 

c) Aby wziąć udział w Pucharze, zawodnik musi mieć od 13 lat (rok urodzenia 2007) do 16 
lat (rok urodzenia 2004); 
Zawodnik musi osiągnąć minimalny wiek 13 lat w dniu pierwszej weryfikacji technicznej, 
to jest w piątek przed Pucharem. 
Maksymalny wiek kończy się pod koniec roku kalendarzowego, w którym zawodnik osiąga 
16 lat. 

d) Zawodnicy biorący udział w Pucharze muszą używać w sezonie mistrzostw krajowych, 
SuperFinale i Masterclass, naklejki YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup oraz zestawu Paddock 
Blue dostarczanego przez oddziały krajowe YME, o ile nie zostaną sporządzane pisemnie 
inne ustalenia. 

 
5. Ubezpieczenie 

 
a) Ubezpieczenie zawodnika do udziału w YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup jest obowiązkiem 

każdej federacji krajowej, a w szczególności w odniesieniu do SuperFinale, FIM; 
b) klauzule odszkodowawcze i klauzule dotyczące odpowiedzialności są określone przez 

ubezpieczenie zawarte w FIM i licencjach krajowych federacji; 
c) zawodnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje ryzyko i zagrożenia wynikające z udziału 

w Pucharze. YME i/lub jej oddziały są wykluczone z wszelkiej odpowiedzialności w razie 
wypadku, który spowoduje jakiekolwiek obrażenia ciała, trwałe kalectwo lub śmierć. 
 

6. Udział w wydarzeniach 
 

a) Aby móc wziąć udział w SuperFinale, zawodnicy muszą ścigać się w mistrzostwach 
krajowych i są zobowiązani do uczestnictwa w minimum 50% wyścigów tych mistrzostw; 

b) YME odpowiada za zdefiniowanie podziału zawodników na kraje i wybór zawodników do 
SuperFinale; 

c) Łączna liczba 40 zawodników zostanie wybrana zgodnie z kryteriami dla każdego obszaru:  
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grupa A: Hiszpania / Włochy / Francja / Wielka Brytania / Niemcy / Holandia – łącznie 
18 zawodników; 

 
grupa B: Szwecja / Norwegia / Dania / Finlandia / Belgia / Austria / Szwajcaria – łącznie 
14 zawodników; 

 
grupa C: Grecja / Portugalia / Polska / Turcja / Ukraina / Łotwa / Estonia / Chorwacja – 
łącznie 8 zawodników; 

 
Po zakończeniu rejestracji zostanie określony konkretny podział zawodników na kraje 
według numerów rejestracyjnych w celu umożliwienia rywalizacji o udział w SuperFinale 
w każdej grupie. 

d) Zawodnicy, którym uda się osiągnąć kolejny etap w Pucharze, są zobowiązani do 
uczestniczenia w zawodach, chyba że zostanie to uniemożliwione w wyniku działania siły 
wyższej (kontuzja, poważny problem zdrowotny). W takim przypadku zawodnik zostanie 
zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. 

 
7. Koszty 

 
a) Wszystkie koszty uczestnictwa w tym Pucharze (dotyczące mistrzostw krajowych, 

SuperFinale i bLU cRU Masterclass) leżą po stronie zawodnika/zespołu, w tym, ale nie 
wyłącznie, koszty transportu i logistyki, zakupu i użytkowania motorów, części, pomocy 
mechanicznej, licencji na udział w mistrzostwach krajowych i SuperFinale; 

b) nie ma opłat subskrypcyjnych za ten Puchar, w tym za SuperFinale, Masterclass i wyścig 
EMX125 (z wyłączeniem zasad Pucharu krajowego, licencjonowania mistrzostw 
krajowych oraz opłat za uczestnictwo określonych przez krajową federację/organizatora); 

c) Krajowe oddziały YME zapewnią bezpłatny pakiet powitalny bLU cRU (2 t-shirty Paddock 
Blue Camo, 1 bluza Paddock Blue Camo, 1 parasol, 1 czapka, 1 plecak) oraz jeden 
ekskluzywny zestaw naklejek na motocykl. 
Jeśli zawodnik potrzebuje więcej elementów odzieży z pakietu powitalnego lub zestawów 
naklejek na motocykl, powinien zwrócić się z prośbą o nie do krajowych oddziałów YME, 
poprzez koordynatora bLU cRU, a otrzyma je w cenie promocyjnej. 

 
8. Instrukcje dotyczące rejestracji 

 
a) Aby wziąć udział w pucharze YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, należy obowiązkowo przejść 

wszystkie etapy procesu rejestracji online; 
b) Krajowy koordynator bLU cRU skontaktuje się z zawodnikiem w ciągu 14 dni w celu 

potwierdzenia rejestracji; 
c) Zawodnik jest odpowiedzialny za poprawność wszystkich dostarczonych przez siebie 

informacji. Zostaną one sprawdzone przez krajowych dystrybutorów. 
 

9. Odwołanie wydarzenia 
 
YME zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Pucharu z jakiegokolwiek powodu 
i bez uprzedzenia, według własnego uznania i w dowolnym momencie, w całości lub w 
części (Warunki). 

 
10.  Warunki uczestnictwa w EMX125 2021 

 
a) Najlepszy zawodnik wybrany z Masterclass weźmie udział w mistrzostwach EMX125 w 

2020 roku w zespole Yamahy EMX 125; 
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b) zawodnik będzie wspierany przez zespół Yamahy na warunkach, które zostaną 
uzgodnione w ramach corocznej umowy zawodnika YME; 

c) zawodnik biorący udział w EMX125 będzie musiał przestrzegać zasad i instrukcji YME i 
zespołu, w tym umów sponsorskich. 

 
11.  Prawa dotyczące wizerunku  

 
Zawodnik przyzna lub przekaże do 31 grudnia 2020 r. bez ograniczeń czasowych w 
przypadku materiałów historycznych wyprodukowanych przed 31 grudnia 2020 r. lub 
terytorialnych, wyłączne prawo do używania imienia i nazwiska zawodnika, wzoru (lub 
wzorów) numeru wyścigowego zawodnika, jego podpisu, inicjałów, podobizn, w tym 
zdjęć, filmów, nagrań wideo, materiałów na płytach CD/DVD-ROM i wszelkich innych 
materiałów filmowych lub komentarzy w formie elektronicznych środków komunikacji 
oraz komentarzy i opinii w związku z reklamami, działaniami promocyjnymi oraz 
sprzedażą motocykli i innych produktów wytwarzanych i/lub sprzedawanych przez YME. 

 
12. Termin 

 
Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu rejestracji (data) i wygasa 
automatycznie z dniem 31  grudnia 2020 r. bez konieczności powiadamiania YME 
ani zawodnika.   
  

13.  Sąd właściwy 
 
a) Rejestrując się do udziału w Pucharze i podpisując formularz rejestracyjny, zawodnik 

akceptuje Warunki. 
b) Zawodnik zgadza się, że wszelkie spory związane z Pucharem i uczestnictwem w nim, 

w tym dotyczące wykorzystania informacji dostarczonych przez zawodnika YME, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy w Amsterdamie w Holandii.  

 
 
Podpis zawodnika: 
 
 
Podpis rodzica / prawnego opiekuna: 
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