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ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
 
 

1. Strany zapojené do podujatia YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (ďalej ako YME), vrátane pobočiek, 
b) Youthstream Group Sam (ďalej ako Youthstream), 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (ďalej ako FIM/FIM Europe). 

 
 

2. Zainteresovanosť strán 
 
a) YME určuje štruktúru a pravidlá pre podujatie YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (ďalej 

ako „Pohár”), je subjektom zodpovedným za riadenie marketingových a propagačných 
práv Pohára a je subjektom zodpovedným za interakciu medzi zainteresovanými 
stranami zapojenými do tohto projektu. 

b) Pobočky spoločnosti YME sú zodpovedné za miestnu komunikáciu a priamy kontakt 
s jazdcami a za poskytnutie uvítacieho balíčka bLU cRU a súpravy nálepiek v mene 
spoločnosti YME. 

c) Youthstream riadi televízne práva pre SuperFinale a je zodpovedný za organizáciu 
podujatia YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale, ktoré je usporiadané v rámci 
každoročných pretekov Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je 
zainteresovanou stranou, ktorá zaisťuje priamy kontakt s FIM/FIM Europe v rámci 
SuperFinale. 

d) Moto Club Ernée je organizátorom podujatia bLU cRU YZ65 FIM Europe Cup 
SuperFinale vo výročnom ročníku Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Udeľovanie licencií pre podujatie SuperFinale podlieha športovým a technickým 
predpisom FIM (povolené sú len kontinentálne jednorazové alebo ročné majstrovské 
licencie pre podujatie European 65) a je povinnosťou jazdca požiadať o ňu 
prostredníctvom národnej federácie. Tieto sú dostupné na extranete federácie FIM. 

 
 

3. Štruktúra Pohára 
 

a) Prihlásenie  
Online registrácia na účasť v Pohári je možná od 31. októbra 2019 do 28. februára 2020. 

b) Národné majstrovstvá 
Tento Pohár bude integrovanou súčasťou národných majstrovstiev, v ktorých jazdci 
značky Yamaha budú mať svoj vlastný rebríček, ktorý sa uzavrie 01. septembra 2020, 
čím sa vyberú jazdci, ktorí sa zapoja do SuperFinale. 

c) SuperFinale v meste Ernée v Francúzsko 
Najlepší jazdci každých národných majstrovstiev budú pretekať v SuperFinale, ktoré sa 
bude konať 26/27. septembra 2020 v meste Ernée v Francúzsko a bude súčasťou 
hlavného podujatia „Monster Energy FIM Motocross of Nations”. 

d) SuperFinale – ceremoniál na pódiu  
Prví 3 jazdci v celkovom poradí získajú nasledujúce ceny: 
1° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
2° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
3° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
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Cena YME Distributor Award bude udelená podľa toho, ktorý národný distribútor preukázal 
najväčšiu aktivitu v oblasti: kontaktov, registrácií, športových informácií, mediálnych informácií 
a prítomnosti v teréne. 

 
Cena Youngest Rider bude udelená najmladšiemu jazdcovi, ktorý štartoval v SuperFinale.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

3 najlepší jazdci a 2 divoké karty vybrané pretekárskym výborom YME zo SuperFinale na 
podujatí Monster Energy Motocross of Nations sa potom zúčastnia na 3-dňových pretekoch 
(október/november 2019) Masterclass s ambasádormi bLU cRU. 

f) Jazda EMX 65 2020 
Najlepší jazdec v triede Masterclass, vybraný pretekárskym výborom YME a ambasádormi 
bLU cRU, sa stane súčasťou tímu EMX65 podporovaného spoločnosťou Yamaha akooficiálny 
jazdec v sezóne 2020, za podmienok uvedených v bode 10. 
 
 

4. Požiadavky na účasť 
 

a) Účasť na Pohári je obmedzená na národné majstrovstvá v Európe. 
b) Jazdec musí mať úplnú licenciu svojej národnej federácie v súlade s technickými 

a športovými pravidlami podujatia National Cup a musí pretekať na stroji Yamaha YZ65 
v rámci majstrovstiev niektorej z európskych krajín. 

c) Na účasť v Cup musí mať jazdec vek od 8 (2009) do 11 (2007) rokov. 
Minimálny vek 8 rokov musí byť dosiahnutý v čase prvého technického overenia udalosti, 
ktoré je zvyčajne piatok pred udalosťou. 
Maximálny vek sa končí na konci kalendárneho roka, v ktorom jazdec dosiahne vek 11 
rokov. 

d) Pre jazdcov, ktorí sa zúčastňujú Pohára, je povinné, aby počas národných majstrovstiev, 
SuperFinale a Masterclass používali nálepku YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup a súpravu 
Paddock Blue, ktoré poskytnú národné pobočky spoločnosti YME. 

 
5. Poistenie 

 
a) Poistenie na podujatie YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup je povinnosťou každej národnej 

federácie a, ak ide konkrétne o SuperFinale, je to povinnosťou FIM. 
b) Ustanovenia o odškodnení a zodpovednosti sú stanovené poistením zahrnutým do licencií 

FIM a národných federácií. 
c) Jazdec uznáva a akceptuje riziká a nebezpečenstvá vyplývajúce z účasti na Pohári. 

Spoločnosť YME a/alebo jej pobočky neberú na seba žiadnu zodpovednosť v prípade 
akejkoľvek nehody, ktorá spôsobí akékoľvek zranenie, trvalú invaliditu alebo smrť. 
 
 

6. Účasť na podujatiach 
 

a) Jazdci musia pretekať na svojich národných majstrovstvách a sú povinní zúčastniť sa 
minimálne 50 % pretekov týchto majstrovstiev, aby sa mohli zúčastniť SuperFinale. 

b) Spoločnosť YME je zodpovedná za definovanie pridelenia jazdca každej krajiny a za výber 
jazdcov do SuperFinale. 
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c) Celkový počet 40 jazdcov bude naplnený podľa oblastných kritérií:  
 

Skupina A. Španielsko/Taliansko/Francúzsko/Veľká Británia/Nemecko/Holandsko – 
celkom 18 jazdcov, 

 
Skupina B. Švédsko/Nórsko/Dánsko/Fínsko/Belgicko/Rakúsko/Švajčiarsko – celkom 
14 jazdcov, 

 
Skupina C. Grécko/Portugalsko/Poľsko/Turecko/Ukrajina/Lotyšsko/Estónsko/Chorvátsko 
– celkom 8 jazdcov. 

 
Po dokončení registrácie bude pridelenie konkrétnych jazdcov podľa krajiny definované 
vzhľadom k počtu registrácií s cieľom ponúknuť podobnú možnosť vyhrať SuperFinale 
v každej skupine. 

d) Jazdci, ktorým sa podarí dosiahnuť nasledujúci krok v tomto Pohári, sú povinní sa na ňom 
zúčastniť, pokiaľ im v tom nebránia závažné okolnosti (zranenie, závažný zdravotný 
problém). V tomto prípade bude jazdec nahradený náhradným jazdcom. 

 
 

7. Náklady 
 

a) Všetky náklady spojené s účasťou na tomto Pohári (týkajúce sa národných majstrovstiev, 
SuperFinale a pretekov bLU cRU Masterclass) budú zodpovednosťou jazdca/tímu vrátane 
ale nie výlučne cesty a logistiky, zakúpenia motocykla, jeho používania, dielov, 
mechanikov a opráv, licencií na národné majstrovstvá a SuperFinale. 

b) Prihlásenie sa na tento Pohár vrátane pretekov SuperFinale, Masterclass a EMX65 nie je 
spoplatnené (okrem pravidiel pretekov National Cup, národných majstrovských licencií 
a poplatkov za účasť definovaných národnou federáciou/organizátorom). 

c) Národné pobočky spoločnosti YME bezplatne poskytnú uvítací balíček bLU cRU (2 tričká, 
1 mikina, 1 dáždnik, 1 čiapka, batoh a nálepku bLU cRU) a jednu exkluzívnu súpravu 
nálepiek na motocykel. 
V prípade, ak jazdec požaduje viac súprav nálepiek na motocykel, je potrebné o ne 
požiadať národné pobočky spoločnosti YME prostredníctvom koordinátora bLU cRU, ktorý 
mu ich poskytne za akčnú cenu. 

 
 

8. Pokyny na registráciu 
 

a) Pre účasť na podujatí YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup je nutné dodržať všetky kroky procesu 
online registrácie. >;  

b) Jazdca bude do 14 dní kontaktovať národný koordinátor bLU cRU z dôvodu potvrdenia 
registrácie  

c) Jazdec zodpovedá za všetky informácie, ktoré poskytol, pretože ich budú kontrolovať 
národní distribútori. 
 

 
9. Zrušenie podujatí 

 
Spoločnosť YME si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho 
upozornenia, podľa vlastného uváženia a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť celý Pohár alebo 
jeho časť (Podmienky). 
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10.  Podmienky účasti na EMX65 2021 
 

a) Najlepší jazdec vybraný z triedy Masterclass sa zúčastní majstrovstiev EMX65 v roku 2021 
za tím EMX 65 podporovaný spoločnosťou Yamaha. 

b) Jazdec bude jazdcom podporovaným spoločnosťou Yamaha v súlade s podmienkami, ktoré 
budú dohodnuté v ročnej zmluve medzi jazdcom a spoločnosťou YME: 
1x YZ65 (pôžička na použitie) – 1x GYTR kit – 1x standard spare parts box (maximálna 
hodnota €3000) 

c) Jazdec, ktorý sa zúčastňuje na EMX65, bude musieť dodržiavať pravidlá a pokyny 
spoločnosti YME a tímu vrátane sponzorských dohôd. 

 
 

11.  Práva na obrázky  
 
Jazdec povoľuje alebo udeľuje povolenie do 31. decembra 2020 bezplatne a bez časového 
obmedzenia vytvárať materiály na archivačné účely vyrobené pred 31. decembrom 2019 
a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Jazdec udeľuje spoločnosti YME výhradné 
právo používať meno jazdca, osobný dizajn pretekárskeho čísla (čísiel) jazdca, podpis, 
iniciály, podobnosť vrátane fotografií, filmu, videa, diskov CD/DVD-ROM a akýchkoľvek 
iných záznamov alebo elektronických komentárov a názorov jazdca v súvislosti 
s reklamami, propagačnými činnosťami a predajom motocyklov a iných výrobkov 
vyrábaných a/alebo predávaných spoločnosťou YME. 

 
 

12. Platnosť 
 
Táto dohoda vstúpi do platnosti v momente registrácie a svoju platnosť automaticky stratí 
31. decembra 2020 bez vyžadovania oznámenia zo strany spoločnosti YME alebo jazdca.   
 
  

13.  Príslušný zákon  
 
a) Registráciou na Pohár a podpísaním registračného formulára jazdec súhlasí 

s podmienkami. 
b) Jazdec súhlasí s tým, že akékoľvek spory týkajúce sa Pohára (účasti na ňom) vrátane 

používania informácií poskytnutých jazdcom spoločnosti YME budú vyriešené príslušným 
súdom v Amsterdame v Holandsku.  
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ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
 
 

1. Strany zapojené do podujatia YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (ďalej ako YME), vrátane pobočiek, 
b) Youthstream Group Sam (ďalej ako Youthstream), 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (ďalej ako FIM/FIM Europe). 

 
 

2. Zainteresovanosť strán 
 
a) YME určuje štruktúru a pravidlá pre podujatie YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (ďalej 

ako „Pohár”), je subjektom zodpovedným za riadenie marketingových a propagačných 
práv Pohára a je subjektom zodpovedným za interakciu medzi zainteresovanými 
stranami zapojenými do tohto projektu. 

b) Pobočky spoločnosti YME sú zodpovedné za miestnu komunikáciu a priamy kontakt 
s jazdcami a za poskytnutie uvítacieho balíčka bLU cRU a súpravy nálepiek v mene 
spoločnosti YME. 

c) Youthstream riadi televízne práva pre SuperFinale a je zodpovedný za organizáciu 
podujatia YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale, ktoré je usporiadané v rámci 
každoročných pretekov Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je 
zainteresovanou stranou, ktorá zaisťuje priamy kontakt s FIM/FIM Europe v rámci 
SuperFinale. 

d) Moto Club Ernée je organizátorom podujatia bLU cRU YZ85 FIM Europe Cup 
SuperFinale vo výročnom ročníku Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Udeľovanie licencií pre podujatie SuperFinale podlieha športovým a technickým 
predpisom FIM (povolené sú len kontinentálne jednorazové alebo ročné majstrovské 
licencie pre podujatie European 85) a je povinnosťou jazdca požiadať o ňu 
prostredníctvom národnej federácie. Tieto sú dostupné na extranete federácie FIM. 

 
 

3. Štruktúra Pohára 
 

a) Prihlásenie  
Online registrácia na účasť v Pohári je možná od 31. októbra 2019 do 28. februára 2020. 

b) Národné majstrovstvá 
Tento Pohár bude integrovanou súčasťou národných majstrovstiev, v ktorých jazdci 
značky Yamaha budú mať svoj vlastný rebríček, ktorý sa uzavrie 01. septembra 2020, 
čím sa vyberú jazdci, ktorí sa zapoja do SuperFinale. 

c) SuperFinale v meste Ernée v Francúzsko 
Najlepší jazdci každých národných majstrovstiev budú pretekať v SuperFinale, ktoré sa 
bude konať 26/27. septembra 2020 v meste Ernée v Francúzsko a bude súčasťou 
hlavného podujatia „Monster Energy FIM Motocross of Nations”. 

d) SuperFinale – ceremoniál na pódiu  
Prví 3 jazdci v celkovom poradí získajú nasledujúce ceny: 
1° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
2° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
3° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
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Cena YME Distributor Award bude udelená podľa toho, ktorý národný distribútor preukázal 
najväčšiu aktivitu v oblasti: kontaktov, registrácií, športových informácií, mediálnych informácií 
a prítomnosti v teréne. 

 
Cena Youngest Rider bude udelená najmladšiemu jazdcovi, ktorý štartoval v SuperFinale.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

3 najlepší jazdci a 2 divoké karty vybrané pretekárskym výborom YME zo SuperFinale na 
podujatí Monster Energy Motocross of Nations sa potom zúčastnia na 3-dňových pretekoch 
(október/november 2019) Masterclass s ambasádormi bLU cRU. 

f) Jazda EMX 85 2020 
Najlepší jazdec v triede Masterclass, vybraný pretekárskym výborom YME a ambasádormi 
bLU cRU, sa stane súčasťou tímu EMX85 podporovaného spoločnosťou Yamaha akooficiálny 
jazdec v sezóne 2020, za podmienok uvedených v bode 10. 
 
 

4. Požiadavky na účasť 
 

a) Účasť na Pohári je obmedzená na národné majstrovstvá v Európe. 
b) Jazdec musí mať úplnú licenciu svojej národnej federácie v súlade s technickými 

a športovými pravidlami podujatia National Cup a musí pretekať na stroji Yamaha YZ85 
v rámci majstrovstiev niektorej z európskych krajín. 

c) Na účasť v Cup musí mať jazdec vek od 11 (2009) do 13 (2007) rokov. 
Minimálny vek 11 rokov musí byť dosiahnutý v čase prvého technického overenia udalosti, 
ktoré je zvyčajne piatok pred udalosťou. 
Maximálny vek sa končí na konci kalendárneho roka, v ktorom jazdec dosiahne vek 13 
rokov. 

d) Pre jazdcov, ktorí sa zúčastňujú Pohára, je povinné, aby počas národných majstrovstiev, 
SuperFinale a Masterclass používali nálepku YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup a súpravu 
Paddock Blue, ktoré poskytnú národné pobočky spoločnosti YME. 

 
5. Poistenie 

 
a) Poistenie na podujatie YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup je povinnosťou každej národnej 

federácie a, ak ide konkrétne o SuperFinale, je to povinnosťou FIM. 
b) Ustanovenia o odškodnení a zodpovednosti sú stanovené poistením zahrnutým do licencií 

FIM a národných federácií. 
c) Jazdec uznáva a akceptuje riziká a nebezpečenstvá vyplývajúce z účasti na Pohári. 

Spoločnosť YME a/alebo jej pobočky neberú na seba žiadnu zodpovednosť v prípade 
akejkoľvek nehody, ktorá spôsobí akékoľvek zranenie, trvalú invaliditu alebo smrť. 
 
 

6. Účasť na podujatiach 
 

a) Jazdci musia pretekať na svojich národných majstrovstvách a sú povinní zúčastniť sa 
minimálne 50 % pretekov týchto majstrovstiev, aby sa mohli zúčastniť SuperFinale. 

b) Spoločnosť YME je zodpovedná za definovanie pridelenia jazdca každej krajiny a za výber 
jazdcov do SuperFinale. 
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c) Celkový počet 40 jazdcov bude naplnený podľa oblastných kritérií:  
 

Skupina A. Španielsko/Taliansko/Francúzsko/Veľká Británia/Nemecko/Holandsko – 
celkom 18 jazdcov, 

 
Skupina B. Švédsko/Nórsko/Dánsko/Fínsko/Belgicko/Rakúsko/Švajčiarsko – celkom 
14 jazdcov, 

 
Skupina C. Grécko/Portugalsko/Poľsko/Turecko/Ukrajina/Lotyšsko/Estónsko/Chorvátsko 
– celkom 8 jazdcov. 

 
Po dokončení registrácie bude pridelenie konkrétnych jazdcov podľa krajiny definované 
vzhľadom k počtu registrácií s cieľom ponúknuť podobnú možnosť vyhrať SuperFinale 
v každej skupine. 

d) Jazdci, ktorým sa podarí dosiahnuť nasledujúci krok v tomto Pohári, sú povinní sa na ňom 
zúčastniť, pokiaľ im v tom nebránia závažné okolnosti (zranenie, závažný zdravotný 
problém). V tomto prípade bude jazdec nahradený náhradným jazdcom. 

 
 

7. Náklady 
 

a) Všetky náklady spojené s účasťou na tomto Pohári (týkajúce sa národných majstrovstiev, 
SuperFinale a pretekov bLU cRU Masterclass) budú zodpovednosťou jazdca/tímu vrátane 
ale nie výlučne cesty a logistiky, zakúpenia motocykla, jeho používania, dielov, 
mechanikov a opráv, licencií na národné majstrovstvá a SuperFinale. 

b) Prihlásenie sa na tento Pohár vrátane pretekov SuperFinale, Masterclass a EMX85 nie je 
spoplatnené (okrem pravidiel pretekov National Cup, národných majstrovských licencií 
a poplatkov za účasť definovaných národnou federáciou/organizátorom). 

c) Národné pobočky spoločnosti YME bezplatne poskytnú uvítací balíček bLU cRU (2 tričká, 
1 mikina, 1 dáždnik, 1 čiapka, batoh a nálepku bLU cRU) a jednu exkluzívnu súpravu 
nálepiek na motocykel. 
V prípade, ak jazdec požaduje viac súprav nálepiek na motocykel, je potrebné o ne 
požiadať národné pobočky spoločnosti YME prostredníctvom koordinátora bLU cRU, ktorý 
mu ich poskytne za akčnú cenu. 

 
 

8. Pokyny na registráciu 
 

a) Pre účasť na podujatí YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup je nutné dodržať všetky kroky procesu 
online registrácie. >;  

b) Jazdca bude do 14 dní kontaktovať národný koordinátor bLU cRU z dôvodu potvrdenia 
registrácie  

c) Jazdec zodpovedá za všetky informácie, ktoré poskytol, pretože ich budú kontrolovať 
národní distribútori. 
 

 
9. Zrušenie podujatí 

 
Spoločnosť YME si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho 
upozornenia, podľa vlastného uváženia a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť celý Pohár alebo 
jeho časť (Podmienky). 
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10.  Podmienky účasti na EMX85 2021 
 

a) Najlepší jazdec vybraný z triedy Masterclass sa zúčastní majstrovstiev EMX85 v roku 2021 
za tím EMX 85 podporovaný spoločnosťou Yamaha. 

b) Jazdec bude jazdcom podporovaným spoločnosťou Yamaha v súlade s podmienkami, ktoré 
budú dohodnuté v ročnej zmluve medzi jazdcom a spoločnosťou YME: 
1x YZ85 (pôžička na použitie) – 1x GYTR kit – 1x standard spare parts box (maximálna 
hodnota €3000) 

c) Jazdec, ktorý sa zúčastňuje na EMX85, bude musieť dodržiavať pravidlá a pokyny 
spoločnosti YME a tímu vrátane sponzorských dohôd. 

 
 

11.  Práva na obrázky  
 
Jazdec povoľuje alebo udeľuje povolenie do 31. decembra 2020 bezplatne a bez časového 
obmedzenia vytvárať materiály na archivačné účely vyrobené pred 31. decembrom 2019 
a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Jazdec udeľuje spoločnosti YME výhradné 
právo používať meno jazdca, osobný dizajn pretekárskeho čísla (čísiel) jazdca, podpis, 
iniciály, podobnosť vrátane fotografií, filmu, videa, diskov CD/DVD-ROM a akýchkoľvek 
iných záznamov alebo elektronických komentárov a názorov jazdca v súvislosti 
s reklamami, propagačnými činnosťami a predajom motocyklov a iných výrobkov 
vyrábaných a/alebo predávaných spoločnosťou YME. 

 
 

12. Platnosť 
 
Táto dohoda vstúpi do platnosti v momente registrácie a svoju platnosť automaticky stratí 
31. decembra 2020 bez vyžadovania oznámenia zo strany spoločnosti YME alebo jazdca.   
 
  

13.  Príslušný zákon  
 
a) Registráciou na Pohár a podpísaním registračného formulára jazdec súhlasí 

s podmienkami. 
b) Jazdec súhlasí s tým, že akékoľvek spory týkajúce sa Pohára (účasti na ňom) vrátane 

používania informácií poskytnutých jazdcom spoločnosti YME budú vyriešené príslušným 
súdom v Amsterdame v Holandsku.  
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ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
 
 

1. Strany zapojené do podujatia YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V., (ďalej ako YME), vrátane pobočiek, 
b) Youthstream Group Sam (ďalej ako Youthstream), 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (ďalej ako FIM/FIM Europe). 

 
 

2. Zainteresovanosť strán 
 
a) YME určuje štruktúru a pravidlá pre podujatie YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (ďalej 

ako „Pohár”), je subjektom zodpovedným za riadenie marketingových a propagačných 
práv Pohára a je subjektom zodpovedným za interakciu medzi zainteresovanými 
stranami zapojenými do tohto projektu. 

b) Pobočky spoločnosti YME sú zodpovedné za miestnu komunikáciu a priamy kontakt 
s jazdcami a za poskytnutie uvítacieho balíčka bLU cRU a súpravy nálepiek v mene 
spoločnosti YME. 

c) Youthstream riadi televízne práva pre SuperFinale a je zodpovedný za organizáciu 
podujatia YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale, ktoré je usporiadané v rámci 
každoročných pretekov Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je 
zainteresovanou stranou, ktorá zaisťuje priamy kontakt s FIM/FIM Europe v rámci 
SuperFinale. 

d) Moto Club Ernée je organizátorom podujatia bLU cRU YZ125 FIM Europe Cup 
SuperFinale vo výročnom ročníku Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Udeľovanie licencií pre podujatie SuperFinale podlieha športovým a technickým 
predpisom FIM (povolené sú len kontinentálne jednorazové alebo ročné majstrovské 
licencie pre podujatie European 125) a je povinnosťou jazdca požiadať o ňu 
prostredníctvom národnej federácie. Tieto sú dostupné na extranete federácie FIM. 

 
 

3. Štruktúra Pohára 
 

a) Prihlásenie  
Online registrácia na účasť v Pohári je možná od 31. októbra 2019 do 28. februára 2020. 

b) Národné majstrovstvá 
Tento Pohár bude integrovanou súčasťou národných majstrovstiev, v ktorých jazdci 
značky Yamaha budú mať svoj vlastný rebríček, ktorý sa uzavrie 01. septembra 2020, 
čím sa vyberú jazdci, ktorí sa zapoja do SuperFinale. 

c) SuperFinale v meste Ernée v Francúzsko 
Najlepší jazdci každých národných majstrovstiev budú pretekať v SuperFinale, ktoré sa 
bude konať 26/27. septembra 2020 v meste Ernée v Francúzsko a bude súčasťou 
hlavného podujatia „Monster Energy FIM Motocross of Nations”. 

d) SuperFinale – ceremoniál na pódiu  
Prví 3 jazdci v celkovom poradí získajú nasledujúce ceny: 
1° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
2° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
3° Pohár/tanier/medailu FIM-Europe  
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Cena YME Distributor Award bude udelená podľa toho, ktorý národný distribútor preukázal 
najväčšiu aktivitu v oblasti: kontaktov, registrácií, športových informácií, mediálnych informácií 
a prítomnosti v teréne. 

 
Cena Youngest Rider bude udelená najmladšiemu jazdcovi, ktorý štartoval v SuperFinale.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

3 najlepší jazdci a 2 divoké karty vybrané pretekárskym výborom YME zo SuperFinale na 
podujatí Monster Energy Motocross of Nations sa potom zúčastnia na 3-dňových pretekoch 
(október/november 2019) Masterclass s ambasádormi bLU cRU. 

f) Jazda EMX 125 2020 
Najlepší jazdec v triede Masterclass, vybraný pretekárskym výborom YME a ambasádormi 
bLU cRU, sa stane súčasťou tímu EMX125 podporovaného spoločnosťou Yamaha 
akooficiálny jazdec v sezóne 2020. 
 
 

4. Požiadavky na účasť 
 

a) Účasť na Pohári je obmedzená na národné majstrovstvá v Európe. 
b) Jazdec musí mať úplnú licenciu svojej národnej federácie v súlade s technickými 

a športovými pravidlami podujatia National Cup a musí pretekať na stroji Yamaha YZ125 
v rámci majstrovstiev niektorej z európskych krajín. 

c) Na účasť v Cup musí mať jazdec vek od 13 (2007) do 16 (2004) rokov. 
Minimálny vek 13 rokov musí byť dosiahnutý v čase prvého technického overenia udalosti, 
ktoré je zvyčajne piatok pred udalosťou. 
Maximálny vek sa končí na konci kalendárneho roka, v ktorom jazdec dosiahne vek 16 
rokov. 

d) Pre jazdcov, ktorí sa zúčastňujú Pohára, je povinné, aby počas národných majstrovstiev, 
SuperFinale a Masterclass používali nálepku YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup a súpravu 
Paddock Blue, ktoré poskytnú národné pobočky spoločnosti YME. 

 
5. Poistenie 

 
a) Poistenie na podujatie YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup je povinnosťou každej národnej 

federácie a, ak ide konkrétne o SuperFinale, je to povinnosťou FIM. 
b) Ustanovenia o odškodnení a zodpovednosti sú stanovené poistením zahrnutým do licencií 

FIM a národných federácií. 
c) Jazdec uznáva a akceptuje riziká a nebezpečenstvá vyplývajúce z účasti na Pohári. 

Spoločnosť YME a/alebo jej pobočky neberú na seba žiadnu zodpovednosť v prípade 
akejkoľvek nehody, ktorá spôsobí akékoľvek zranenie, trvalú invaliditu alebo smrť. 
 
 

6. Účasť na podujatiach 
 

a) Jazdci musia pretekať na svojich národných majstrovstvách a sú povinní zúčastniť sa 
minimálne 50 % pretekov týchto majstrovstiev, aby sa mohli zúčastniť SuperFinale. 

b) Spoločnosť YME je zodpovedná za definovanie pridelenia jazdca každej krajiny a za výber 
jazdcov do SuperFinale. 
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c) Celkový počet 40 jazdcov bude naplnený podľa oblastných kritérií:  
 

Skupina A. Španielsko/Taliansko/Francúzsko/Veľká Británia/Nemecko/Holandsko – 
celkom 18 jazdcov, 

 
Skupina B. Švédsko/Nórsko/Dánsko/Fínsko/Belgicko/Rakúsko/Švajčiarsko – celkom 
14 jazdcov, 

 
Skupina C. Grécko/Portugalsko/Poľsko/Turecko/Ukrajina/Lotyšsko/Estónsko/Chorvátsko 
– celkom 8 jazdcov. 

 
Po dokončení registrácie bude pridelenie konkrétnych jazdcov podľa krajiny definované 
vzhľadom k počtu registrácií s cieľom ponúknuť podobnú možnosť vyhrať SuperFinale 
v každej skupine. 

d) Jazdci, ktorým sa podarí dosiahnuť nasledujúci krok v tomto Pohári, sú povinní sa na ňom 
zúčastniť, pokiaľ im v tom nebránia závažné okolnosti (zranenie, závažný zdravotný 
problém). V tomto prípade bude jazdec nahradený náhradným jazdcom. 

 
 

7. Náklady 
 

a) Všetky náklady spojené s účasťou na tomto Pohári (týkajúce sa národných majstrovstiev, 
SuperFinale a pretekov bLU cRU Masterclass) budú zodpovednosťou jazdca/tímu vrátane 
ale nie výlučne cesty a logistiky, zakúpenia motocykla, jeho používania, dielov, 
mechanikov a opráv, licencií na národné majstrovstvá a SuperFinale. 

b) Prihlásenie sa na tento Pohár vrátane pretekov SuperFinale, Masterclass a EMX125 nie je 
spoplatnené (okrem pravidiel pretekov National Cup, národných majstrovských licencií 
a poplatkov za účasť definovaných národnou federáciou/organizátorom). 

c) Národné pobočky spoločnosti YME bezplatne poskytnú uvítací balíček bLU cRU (2 tričká, 
1 mikina, 1 dáždnik, 1 čiapka, batoh a nálepku bLU cRU) a jednu exkluzívnu súpravu 
nálepiek na motocykel. 
V prípade, ak jazdec požaduje viac súprav nálepiek na motocykel, je potrebné o ne 
požiadať národné pobočky spoločnosti YME prostredníctvom koordinátora bLU cRU, ktorý 
mu ich poskytne za akčnú cenu. 

 
 

8. Pokyny na registráciu 
 

a) Pre účasť na podujatí YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup je nutné dodržať všetky kroky 
procesu online registrácie. >;  

b) Jazdca bude do 14 dní kontaktovať národný koordinátor bLU cRU z dôvodu potvrdenia 
registrácie  

c) Jazdec zodpovedá za všetky informácie, ktoré poskytol, pretože ich budú kontrolovať 
národní distribútori. 
 

 
9. Zrušenie podujatí 

 
Spoločnosť YME si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho 
upozornenia, podľa vlastného uváženia a kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť celý Pohár alebo 
jeho časť (Podmienky). 
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10.  Podmienky účasti na EMX125 2021 
 

a) Najlepší jazdec vybraný z triedy Masterclass sa zúčastní majstrovstiev EMX125 v roku 2021 
za tím EMX 125 podporovaný spoločnosťou Yamaha. 

b) Jazdec bude jazdcom podporovaným spoločnosťou Yamaha v súlade s podmienkami, ktoré 
budú dohodnuté v ročnej zmluve medzi jazdcom a spoločnosťou YME. 

c) Jazdec, ktorý sa zúčastňuje na EMX125, bude musieť dodržiavať pravidlá a pokyny 
spoločnosti YME a tímu vrátane sponzorských dohôd. 

 
 

11.  Práva na obrázky  
 
Jazdec povoľuje alebo udeľuje povolenie do 31. decembra 2019 bezplatne a bez časového 
obmedzenia vytvárať materiály na archivačné účely vyrobené pred 31. decembrom 2019 
a bez časového alebo priestorového obmedzenia. Jazdec udeľuje spoločnosti YME výhradné 
právo používať meno jazdca, osobný dizajn pretekárskeho čísla (čísiel) jazdca, podpis, 
iniciály, podobnosť vrátane fotografií, filmu, videa, diskov CD/DVD-ROM a akýchkoľvek 
iných záznamov alebo elektronických komentárov a názorov jazdca v súvislosti 
s reklamami, propagačnými činnosťami a predajom motocyklov a iných výrobkov 
vyrábaných a/alebo predávaných spoločnosťou YME. 

 
12. Platnosť 

 
Táto dohoda vstúpi do platnosti v momente registrácie a svoju platnosť automaticky stratí 
31. decembra 2020 bez vyžadovania oznámenia zo strany spoločnosti YME alebo jazdca.   
 
  

13.  Príslušný zákon  
 
a) Registráciou na Pohár a podpísaním registračného formulára jazdec súhlasí 

s podmienkami. 
b) Jazdec súhlasí s tým, že akékoľvek spory týkajúce sa Pohára (účasti na ňom) vrátane 

používania informácií poskytnutých jazdcom spoločnosti YME budú vyriešené príslušným 
súdom v Amsterdame v Holandsku.  
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