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POGOJI IN DOLOČILA 

 
 
 

1. Sodelujoči v dogodku YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V. (v nadaljevanju YME), vključno z njenimi podružnicami; 
b) Youthstream Group Sam (v nadaljevanju Youthstream); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (v nadaljevanju FIM/FIM Europe). 

 
 

2. Udeležba sodelujočih 
 
a) YME določa strukturo in pravila za YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (v nadaljevanju 

»pokal«) in je entiteta, odgovorna za trženjske in promocijske pravice za pokal ter za 
interakcije med deležniki, sodelujočimi v tem projektu. 

b) Podružnice YME so odgovorne za lokalno komunikacijo in neposreden stik z vozniki ter 
jim v imenu YME zagotovijo pozdravni paket in komplet nalepk za bLU cRU. 

c) Youthstream upravlja televizijske pravice za dogodek SuperFinale in je odgovoren za 
organiziranje dogodka YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale v okviru letnega 
dogodka Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je deležnik, ki 
vzpostavi neposreden stik z organizacijo FIM/FIM Europe glede dogodka SuperFinale. 

d) Moto Club Enrée je organizator bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale v okviru 
vsakoletnega Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Pridobitev licence za dogodek SuperFinale poteka v okviru športnih in tehničnih 
predpisov organizacije FIM Europe (dovoljena je samo kontinentalna licenca za en 
dogodek ali evropska letna licenca za 65 prvenstev) in voznikova odgovornost je, da 
jo zahteva prek državne zveze. Te so na voljo prek ekstraneta organizacije FIM. 

 
 

3. Struktura pokala 
 

a) Vpis  
Spletna registracija za sodelovanje v pokalu je možna med 20. novembrom 2019 in 
28. februarjem 2020. 

b) Državno prvenstvo 
Ta pokal bo sestavni del državnih prvenstev, v katerih bodo Yamahini vozniki imeli svoje 
uvrstitve, ki bodo zaklenjene do 01. septembra 2020 za izbor voznikov, ki bodo 
sodelovali v dogodku SuperFinale. 

c) SuperFinale v kraju Ernée na Francija 
Najboljši vozniki vsakega državnega prvenstva bodo tekmovali v dogodku SuperFinale, 
ki bo 26/27. septembra 2020 v kraju Ernée na Francija in bo del glavnega 
dogodka, imenovanega »Monster Energy FIM Motocross of Nations«. 

d) Slovesnost na odru dogodka Superfinale   
Prvi trije vozniki v skupni razvrstitvi bodo prejeli naslednje nagrade: 
1°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
2°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
3°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
 



   
   
   

2 
 

Podeljena bo nagrada YME Distributor Award na podlagi državnega distributerja, ki je bil 
najbolj aktiven na teh področjih: kontakti, registracije, športne informacije, informacije za 
medije in prisotnost na terenu. 

 
Najmlajšemu vozniku na štartni črti dogodka Superfinale bo podeljena nagrada Youngest 
Rider.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

Najboljši trije vozniki in dva naključno izbrana voznika, ki ju na dogodku SuperFinale 
prvenstva Monster Energy Motocross of Nations izbere tekmovalni odbor YME, bodo nato 
sodelovali na tridnevnem (oktober/november 2020) tečaju Masterclass z ambasadorji bLU 
cRU. 

f) EMX 65 Zone in finalna vožnja za leto 2021 
Najboljšega voznika tečaja Masterclass, ki ga izberejo tekmovalni odbor YME in 
ambasadorji bLU cRU, bo Yamaha podpirala skladno z določenimi pogoji do točke: 10 v 
sezoni 2021. 
 
 

4. Zahteve za sodelovanje 
 

a) Sodelovanje v pokalu je omejeno na evropska državna prvenstva. 
b) Voznik mora imeti polno licenco svoje državne zveze, upoštevati mora tehnična in športna 

pravila državnega prvenstva ter tekmovati z motorjem Yamaha YZ65 na tekmovanju v 
evropski državi. 

c) Za udeležbo v pokalu mora biti kolesar star med 8 (2012) in 11 (2009) let. 
Najnižja starost 8 let mora biti dosežena v trenutku prvih tehničnih pregledov, kar je 
običajno v petek pred dogodkom. 
Najvišja starost se konča ob koncu koledarskega leta, v katerem kolesar doseže starost 
11 let. 

d) Za voznike, ki sodelujejo v pokalu, je v sezoni državnih prvenstev obvezna uporaba 
nalepk SuperFinale, Masterclass in YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup ter kompleta Paddock 
Blue, ki ga priskrbijo državne podružnice YME. 

 
 

5. Zavarovanje 
 

a) Zavarovanje za dogodek YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup mora zagotoviti vsaka 
posamezna državna zveza, za dogodek SuperFinale pa FIM. 

b) Klavzuli o odškodovanju in odgovornosti določa zavarovanje, vključeno v licencah FIM in 
državnih zvez. 

c) Voznik se zaveda tveganj in nevarnosti, povezanih s sodelovanjem v pokalu, ter jih 
sprejema. YME in/ali njegove podružnice so izključene iz vsakršne odgovornosti ob 
morebitni nezgodi, ki ima za posledico kakršnekoli telesne poškodbe, trajno invalidnost 
ali smrt. 
 
 

6. Prisotnost na dogodkih 
 

a) Vozniki morajo tekmovati na svojem državnem prvenstvu in se morajo udeležiti najmanj 
50 % tekem v tem prvenstvu, če želijo sodelovati v dogodku SuperFinale. 
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b) YME je odgovoren za opredelitev dodelitve voznikov po državah in izbor voznikov za 
SuperFinale. 

 
c) Skupno število 40 voznikov bo sestavljeno na podlagi naslednjih meril glede na območje:  

 
Skupina A. Španija/Italija/Francija/Združeno kraljestvo/Nemčija/Nizozemska – skupaj 
18 voznikov. 

 
Skupina B. Švedska/Norveška/Danska/Finska/Belgija/Avstrija/Švica – skupaj 14 
voznikov. 

 
Skupina C. Grčija/Portugalska/Poljska/Turčija/Ukrajina/Latvija/Estonija/Hrvaška – 
skupaj 8 voznikov. 

 
Po opravljeni registraciji se določi točna dodelitev voznikov po državah skladno s številom 
registracij, in sicer tako, da se vsem ponudi podobna možnost zmage na dogodku 
SuperFinale v vsaki skupini. 
 

d) Vozniki, ki dosežejo naslednjo stopnjo v pokalu, morajo sodelovati na njej, razen če jim 
to prepreči višja sila (telesna poškodba, resne zdravstvene težave). V tem primeru voznika 
nadomesti rezervni voznik. 

 
 

7. Stroški 
 

a) Vse stroške sodelovanja v tem pokalu (za državna prvenstva, SuperFinale in bLU cRU 
Masterclass) nosi voznik/ekipa, med drugim tudi vključno s prevozom in logistiko, 
nakupom in uporabo motornega kolesa, deli, mehanskimi stroški in pomočjo ter 
pridobitvijo licence za državno prvenstvo in SuperFinale. 

b) Za ta pokal, vključno z dogodkom SuperFinale, tečajem Masterclass in vožnjo EMX65, ni 
stroškov vpisa (z izjemo pravil državnega prvenstva, stroškov za licence in sodelovanja 
na državnem prvenstvu, ki jih določi državna zveza/organizator). 

c) Državne podružnice YME bodo zagotovile brezplačen pozdravni paket bLU cRU (2 majici s 
kratkimi rokavi, 1 jopico s kapuco, 1 dežnik, 1 kapo, 1 nahrbtnik, 1 nalepko z logotipom 
bLU cRU) in en ekskluziven komplet nalepk za motorno kolo. 
Če voznik potrebuje več kompletov nalepk, jih lahko zahteva od državnih podružnic YME, 
in sicer prek koordinatorja za bLU cRU. Zagotovljeni bodo po promocijski ceni. 

 
 

8. Navodila za registracijo 
 

a) Za sodelovanje v pokalu YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup je obvezno upoštevanje vseh 
korakov spletnega postopka registracije. >;  

b) Voznika bo v roku 10 dni kontaktiral državni koordinator za bLU cRU in potrdil registracijo.  
c) Voznik je odgovoren za vse podatke, ki jih posreduje, saj jih bodo državni distributerji 

preverili. 
 

 
9. Preklic dogodkov 

 
YME si pridržuje pravico, da iz poljubnega razloga in brez prejšnjega obvestila po lastni 
presoji in kadarkoli delno ali v celoti spremeni ali prekliče (pogoji in določila) pokal. 
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10.  EMX65 2021 – pogoji za sodelovanje 
 

a) V prvenstvu EMX65 leta 2021 bo sodeloval najboljši voznik, izbran na tečaju bLU cRU 
Masterclass. 

b) Voznik bo imel podporo Yamahe skladno s pogoji, ki se jih dogovori v letni pogodbi za 
voznika, sklenjeni z YME, s temi ugodnostmi: 

a. Št. 1 YZ65 (posojen za uporabo) – 1 komplet GYTR – 1 standardni rezervni deli 
(največja vrednost 3000 EUR)  

c) Voznik, ki sodeluje v EMX65, bo moral upoštevati pravila in navodila YME in ekipe, 
vključno s sponzorskimi pogodbami. 

 
 

11.  Pravice do slik  
 
Voznik YME podeljuje ali omogoči podelitev – brezplačno do 31. decembra 2020 in brez 
časovnih omejitev za zgodovinske namene za gradivo, izdelano pred 31. decembrom 
2020, ter brez časovnih ali ozemeljskih omejitev – ekskluzivne pravice do uporabe 
voznikovega imena, zasnove voznikove osebne tekmovalne številke, podpisa, začetnic, 
podobe, vključno s fotografskimi portreti, filmi, videoposnetki, diski CD-/DVD-ROM in 
morebitnimi drugimi posnetki ali komentarji voznika v elektronski obliki, ter komentarjev 
in mnenj v povezavi z oglasi, promocijskimi dejavnostmi in prodajo motornih koles in 
drugih izdelkov, ki jih proizvaja in/ali prodaja YME. 

 
 

12. Obdobje veljavnosti 
 
Ta pogodba začne veljati na datum registracije in samodejno preneha veljati 
31. decembra 2020, ne da bi bilo treba o tem obvestiti YME ali voznika.   
 
  

13.  Upoštevna zakonodaja  
 
a) Z registracijo za pokal in podpisom obrazca za registracijo se voznik strinja s pogoji 

in določili. 
b) Voznik se strinja, da se morebitni spori v povezavi s pokalom in sodelovanjem v njem, 

vključno z uporabo podatkov, ki jih voznik posreduje YME, rešujejo na pristojnem 
sodišču v Amsterdamu na Nizozemskem.  
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POGOJI IN DOLOČILA 

 
 
 

1. Sodelujoči v dogodku YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V. (v nadaljevanju YME), vključno z njenimi podružnicami; 
b) Youthstream Group Sam (v nadaljevanju Youthstream); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (v nadaljevanju FIM/FIM Europe). 

 
 

2. Udeležba sodelujočih 
 
a) YME določa strukturo in pravila za YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (v nadaljevanju 

»pokal«) in je entiteta, odgovorna za trženjske in promocijske pravice za pokal ter za 
interakcije med deležniki, sodelujočimi v tem projektu. 

b) Podružnice YME so odgovorne za lokalno komunikacijo in neposreden stik z vozniki ter 
jim v imenu YME zagotovijo pozdravni paket in komplet nalepk za bLU cRU. 

c) Youthstream upravlja televizijske pravice za dogodek SuperFinale in je odgovoren za 
organiziranje dogodka YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale v okviru letnega 
dogodka Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je deležnik, ki 
vzpostavi neposreden stik z organizacijo FIM/FIM Europe glede dogodka SuperFinale. 

d) Moto Club Enrée je organizator bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale v okviru 
vsakoletnega Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Pridobitev licence za dogodek SuperFinale poteka v okviru športnih in tehničnih 
predpisov organizacije FIM Europe (dovoljena je samo kontinentalna licenca za en 
dogodek ali evropska letna licenca za 85 prvenstev) in voznikova odgovornost je, da 
jo zahteva prek državne zveze. Te so na voljo prek ekstraneta organizacije FIM. 

 
 

3. Struktura pokala 
 

a) Vpis  
Spletna registracija za sodelovanje v pokalu je možna med 20. novembrom 2019 in 
28. februarjem 2020. 

b) Državno prvenstvo 
Ta pokal bo sestavni del državnih prvenstev, v katerih bodo Yamahini vozniki imeli svoje 
uvrstitve, ki bodo zaklenjene do 01. septembra 2020 za izbor voznikov, ki bodo 
sodelovali v dogodku SuperFinale. 

c) SuperFinale v kraju Ernée na Francija  
Najboljši vozniki vsakega državnega prvenstva bodo tekmovali v dogodku SuperFinale, 
ki bo 26/27. septembra 2020 v kraju Ernée na Francija in bo del glavnega 
dogodka, imenovanega »Monster Energy FIM Motocross of Nations«. 

d) Slovesnost na odru dogodka Superfinale   
Prvi trije vozniki v skupni razvrstitvi bodo prejeli naslednje nagrade: 
1°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
2°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
3°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
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Podeljena bo nagrada YME Distributor Award na podlagi državnega distributerja, ki je bil 
najbolj aktiven na teh področjih: kontakti, registracije, športne informacije, informacije za 
medije in prisotnost na terenu. 

 
Najmlajšemu vozniku na štartni črti dogodka Superfinale bo podeljena nagrada Youngest 
Rider.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

Najboljši trije vozniki in dva naključno izbrana voznika, ki ju na dogodku SuperFinale 
prvenstva Monster Energy Motocross of Nations izbere tekmovalni odbor YME, bodo nato 
sodelovali na tridnevnem (oktober/november 2020) tečaju Masterclass z ambasadorji bLU 
cRU. 

f) EMX 85 Zone in finalna vožnja za leto 2021 
Najboljšega voznika tečaja Masterclass, ki ga izberejo tekmovalni odbor YME in 
ambasadorji bLU cRU, bo Yamaha podpirala skladno z določenimi pogoji do točke: 10 v 
sezoni 2021. 
 
 

4. Zahteve za sodelovanje 
 

a) Sodelovanje v pokalu je omejeno na evropska državna prvenstva. 
b) Voznik mora imeti polno licenco svoje državne zveze, upoštevati mora tehnična in športna 

pravila državnega prvenstva ter tekmovati z motorjem Yamaha YZ85 na tekmovanju v 
evropski državi. 

c) Za udeležbo v pokalu mora biti kolesar star med 11 (2009) in 13 (2007) let. 
Najnižja starost 11 let mora biti dosežena v trenutku prvih tehničnih pregledov, kar je 
običajno v petek pred dogodkom. 
Najvišja starost se konča ob koncu koledarskega leta, v katerem kolesar doseže starost 
13 let. 

d) Za voznike, ki sodelujejo v pokalu, je v sezoni državnih prvenstev obvezna uporaba 
nalepk SuperFinale, Masterclass in YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup ter kompleta Paddock 
Blue, ki ga priskrbijo državne podružnice YME. 

 
 

5. Zavarovanje 
 

a) Zavarovanje za dogodek YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup mora zagotoviti vsaka 
posamezna državna zveza, za dogodek SuperFinale pa FIM. 

b) Klavzuli o odškodovanju in odgovornosti določa zavarovanje, vključeno v licencah FIM in 
državnih zvez. 

c) Voznik se zaveda tveganj in nevarnosti, povezanih s sodelovanjem v pokalu, ter jih 
sprejema. YME in/ali njegove podružnice so izključene iz vsakršne odgovornosti ob 
morebitni nezgodi, ki ima za posledico kakršnekoli telesne poškodbe, trajno invalidnost 
ali smrt. 
 
 

6. Prisotnost na dogodkih 
 

a) Vozniki morajo tekmovati na svojem državnem prvenstvu in se morajo udeležiti najmanj 
50 % tekem v tem prvenstvu, če želijo sodelovati v dogodku SuperFinale. 
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b) YME je odgovoren za opredelitev dodelitve voznikov po državah in izbor voznikov za 
SuperFinale. 

 
c) Skupno število 40 voznikov bo sestavljeno na podlagi naslednjih meril glede na območje:  

 
Skupina A. Španija/Italija/Francija/Združeno kraljestvo/Nemčija/Nizozemska – skupaj 
18 voznikov. 

 
Skupina B. Švedska/Norveška/Danska/Finska/Belgija/Avstrija/Švica – skupaj 14 
voznikov. 

 
Skupina C. Grčija/Portugalska/Poljska/Turčija/Ukrajina/Latvija/Estonija/Hrvaška – 
skupaj 8 voznikov. 

 
Po opravljeni registraciji se določi točna dodelitev voznikov po državah skladno s številom 
registracij, in sicer tako, da se vsem ponudi podobna možnost zmage na dogodku 
SuperFinale v vsaki skupini. 
 

d) Vozniki, ki dosežejo naslednjo stopnjo v pokalu, morajo sodelovati na njej, razen če jim 
to prepreči višja sila (telesna poškodba, resne zdravstvene težave). V tem primeru voznika 
nadomesti rezervni voznik. 

 
 

7. Stroški 
 

a) Vse stroške sodelovanja v tem pokalu (za državna prvenstva, SuperFinale in bLU cRU 
Masterclass) nosi voznik/ekipa, med drugim tudi vključno s prevozom in logistiko, 
nakupom in uporabo motornega kolesa, deli, mehanskimi stroški in pomočjo ter 
pridobitvijo licence za državno prvenstvo in SuperFinale. 

b) Za ta pokal, vključno z dogodkom SuperFinale, tečajem Masterclass in vožnjo EMX85, ni 
stroškov vpisa (z izjemo pravil državnega prvenstva, stroškov za licence in sodelovanja 
na državnem prvenstvu, ki jih določi državna zveza/organizator). 

c) Državne podružnice YME bodo zagotovile brezplačen pozdravni paket bLU cRU (2 majici s 
kratkimi rokavi, 1 jopico s kapuco, 1 dežnik, 1 kapo, 1 nahrbtnik, 1 nalepko z logotipom 
bLU cRU) in en ekskluziven komplet nalepk za motorno kolo. 
Če voznik potrebuje več kompletov nalepk, jih lahko zahteva od državnih podružnic YME, 
in sicer prek koordinatorja za bLU cRU. Zagotovljeni bodo po promocijski ceni. 

 
 

8. Navodila za registracijo 
 

a) Za sodelovanje v pokalu YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup je obvezno upoštevanje vseh 
korakov spletnega postopka registracije. >;  

b) Voznika bo v roku 10 dni kontaktiral državni koordinator za bLU cRU in potrdil registracijo.  
c) Voznik je odgovoren za vse podatke, ki jih posreduje, saj jih bodo državni distributerji 

preverili. 
 

 
9. Preklic dogodkov 

 
YME si pridržuje pravico, da iz poljubnega razloga in brez prejšnjega obvestila po lastni 
presoji in kadarkoli delno ali v celoti spremeni ali prekliče (pogoji in določila) pokal. 
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10.  EMX85 2021 – pogoji za sodelovanje 
 

a) V prvenstvu EMX85 leta 2021 bo sodeloval najboljši voznik, izbran na tečaju bLU cRU 
Masterclass. 

b) Voznik bo imel podporo Yamahe skladno s pogoji, ki se jih dogovori v letni pogodbi za 
voznika, sklenjeni z YME, s temi ugodnostmi: 

a. Št. 1 YZ85 (posojen za uporabo) – 1 komplet GYTR – 1 standardni rezervni deli 
(največja vrednost 3000 EUR)  

c) Voznik, ki sodeluje v EMX85, bo moral upoštevati pravila in navodila YME in ekipe, 
vključno s sponzorskimi pogodbami. 

 
 

11.  Pravice do slik  
 
Voznik YME podeljuje ali omogoči podelitev – brezplačno do 31. decembra 2020 in brez 
časovnih omejitev za zgodovinske namene za gradivo, izdelano pred 31. decembrom 
2020, ter brez časovnih ali ozemeljskih omejitev – ekskluzivne pravice do uporabe 
voznikovega imena, zasnove voznikove osebne tekmovalne številke, podpisa, začetnic, 
podobe, vključno s fotografskimi portreti, filmi, videoposnetki, diski CD-/DVD-ROM in 
morebitnimi drugimi posnetki ali komentarji voznika v elektronski obliki, ter komentarjev 
in mnenj v povezavi z oglasi, promocijskimi dejavnostmi in prodajo motornih koles in 
drugih izdelkov, ki jih proizvaja in/ali prodaja YME. 

 
 

12. Obdobje veljavnosti 
 
Ta pogodba začne veljati na datum registracije in samodejno preneha veljati 
31. decembra 2020, ne da bi bilo treba o tem obvestiti YME ali voznika.   
 
  

13.  Upoštevna zakonodaja  
 
a) Z registracijo za pokal in podpisom obrazca za registracijo se voznik strinja s pogoji 

in določili. 
b) Voznik se strinja, da se morebitni spori v povezavi s pokalom in sodelovanjem v njem, 

vključno z uporabo podatkov, ki jih voznik posreduje YME, rešujejo na pristojnem 
sodišču v Amsterdamu na Nizozemskem.  

 
 



   
   
   

1 
 

 
POGOJI IN DOLOČILA 

 
 
 

1. Sodelujoči v dogodku YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 
  
a) Yamaha Motor Europe N.V. (v nadaljevanju YME), vključno z njenimi podružnicami; 
b) Youthstream Group Sam (v nadaljevanju Youthstream); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (v nadaljevanju FIM/FIM Europe). 

 
 

2. Udeležba sodelujočih 
 
a) YME določa strukturo in pravila za YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (v nadaljevanju 

»pokal«) in je entiteta, odgovorna za trženjske in promocijske pravice za pokal ter za 
interakcije med deležniki, sodelujočimi v tem projektu. 

b) Podružnice YME so odgovorne za lokalno komunikacijo in neposreden stik z vozniki ter 
jim v imenu YME zagotovijo pozdravni paket in komplet nalepk za bLU cRU. 

c) Youthstream upravlja televizijske pravice za dogodek SuperFinale in je odgovoren za 
organiziranje dogodka YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale v okviru letnega 
dogodka Monster Energy FIM Motocross of Nations. Youthstream je deležnik, ki 
vzpostavi neposreden stik z organizacijo FIM/FIM Europe glede dogodka SuperFinale. 

d) Moto Club Enrée je organizator bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale v okviru 
vsakoletnega Monster Energy FIM Motocross of Nations. 

e) Pridobitev licence za dogodek SuperFinale poteka v okviru športnih in tehničnih 
predpisov organizacije FIM Europe (dovoljena je samo kontinentalna licenca za en 
dogodek ali evropska letna licenca za 125 prvenstev) in voznikova odgovornost je, da 
jo zahteva prek državne zveze. Te so na voljo prek ekstraneta organizacije FIM. 

 
 

3. Struktura pokala 
 

a) Vpis  
Spletna registracija za sodelovanje v pokalu je možna med 20. novembrom 2019 in 
28. februarjem 2020. 

b) Državno prvenstvo 
Ta pokal bo sestavni del državnih prvenstev, v katerih bodo Yamahini vozniki imeli svoje 
uvrstitve, ki bodo zaklenjene do 01. septembra 2020 za izbor voznikov, ki bodo 
sodelovali v dogodku SuperFinale. 

c) SuperFinale v kraju Ernée na Francija  
Najboljši vozniki vsakega državnega prvenstva bodo tekmovali v dogodku SuperFinale, 
ki bo 26/27. septembra 2020 v kraju Ernée na Francija in bo del glavnega 
dogodka, imenovanega »Monster Energy FIM Motocross of Nations«. 

d) Slovesnost na odru dogodka Superfinale   
Prvi trije vozniki v skupni razvrstitvi bodo prejeli naslednje nagrade: 
1°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
2°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
3°pokal/krožnik/medaljo FIM-Europe  
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Podeljena bo nagrada YME Distributor Award na podlagi državnega distributerja, ki je bil 
najbolj aktiven na teh področjih: kontakti, registracije, športne informacije, informacije za 
medije in prisotnost na terenu. 

 
Najmlajšemu vozniku na štartni črti dogodka Superfinale bo podeljena nagrada Youngest 
Rider.  

 
e) bLU cRU Masterclass  

Najboljši trije vozniki in dva naključno izbrana voznika, ki ju na dogodku SuperFinale 
prvenstva Monster Energy Motocross of Nations izbere tekmovalni odbor YME, bodo nato 
sodelovali na tridnevnem (oktober/november 2020) tečaju Masterclass z ambasadorji bLU 
cRU. 

f) EMX 125 Zone in finalna vožnja za leto 2021 
Najboljši kolesar Masterclass-a, ki ga je izbral YME Racing Committee in bLU cRU 
Ambasadorji, se bo pridružil Yamaha bLU cRU EMX125 Team kot uradni kolesarji Yamahe 
za sezono 2021. V razredu Masterclass bo ocenjeno eno dodatno kolesarsko mesto, ki se 
bo pridružilo ekipi. 
 

4. Zahteve za sodelovanje 
 

a) Sodelovanje v pokalu je omejeno na evropska državna prvenstva. 
b) Voznik mora imeti polno licenco svoje državne zveze, upoštevati mora tehnična in športna 

pravila državnega prvenstva ter tekmovati z motorjem Yamaha YZ125 na tekmovanju v 
evropski državi. 

c) Za udeležbo v pokalu mora biti kolesar star med 13 (2007) in 16 (2004) let. 
Najnižja starost 13 let mora biti dosežena v trenutku prvih tehničnih pregledov, kar je 
običajno v petek pred dogodkom. 
Najvišja starost se konča ob koncu koledarskega leta, v katerem kolesar doseže starost 
16 let. 

d) Za voznike, ki sodelujejo v pokalu, je v sezoni državnih prvenstev obvezna uporaba 
nalepk SuperFinale, Masterclass in YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup ter kompleta Paddock 
Blue, ki ga priskrbijo državne podružnice YME. 

 
 

5. Zavarovanje 
 

a) Zavarovanje za dogodek YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup mora zagotoviti vsaka 
posamezna državna zveza, za dogodek SuperFinale pa FIM. 

b) Klavzuli o odškodovanju in odgovornosti določa zavarovanje, vključeno v licencah FIM in 
državnih zvez. 

c) Voznik se zaveda tveganj in nevarnosti, povezanih s sodelovanjem v pokalu, ter jih 
sprejema. YME in/ali njegove podružnice so izključene iz vsakršne odgovornosti ob 
morebitni nezgodi, ki ima za posledico kakršnekoli telesne poškodbe, trajno invalidnost 
ali smrt. 
 
 

6. Prisotnost na dogodkih 
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a) Vozniki morajo tekmovati na svojem državnem prvenstvu in se morajo udeležiti najmanj 
50 % tekem v tem prvenstvu, če želijo sodelovati v dogodku SuperFinale. 

b) YME je odgovoren za opredelitev dodelitve voznikov po državah in izbor voznikov za 
SuperFinale. 

 
c) Skupno število 40 voznikov bo sestavljeno na podlagi naslednjih meril glede na območje:  

 
Skupina A. Španija/Italija/Francija/Združeno kraljestvo/Nemčija/Nizozemska – skupaj 
18 voznikov. 

 
Skupina B. Švedska/Norveška/Danska/Finska/Belgija/Avstrija/Švica – skupaj 14 
voznikov. 

 
Skupina C. Grčija/Portugalska/Poljska/Turčija/Ukrajina/Latvija/Estonija/Hrvaška – 
skupaj 8 voznikov. 

 
Po opravljeni registraciji se določi točna dodelitev voznikov po državah skladno s številom 
registracij, in sicer tako, da se vsem ponudi podobna možnost zmage na dogodku 
SuperFinale v vsaki skupini. 
 

d) Vozniki, ki dosežejo naslednjo stopnjo v pokalu, morajo sodelovati na njej, razen če jim 
to prepreči višja sila (telesna poškodba, resne zdravstvene težave). V tem primeru voznika 
nadomesti rezervni voznik. 

 
 

7. Stroški 
 

a) Vse stroške sodelovanja v tem pokalu (za državna prvenstva, SuperFinale in bLU cRU 
Masterclass) nosi voznik/ekipa, med drugim tudi vključno s prevozom in logistiko, 
nakupom in uporabo motornega kolesa, deli, mehanskimi stroški in pomočjo ter 
pridobitvijo licence za državno prvenstvo in SuperFinale. 

b) Za ta pokal, vključno z dogodkom SuperFinale, tečajem Masterclass in vožnjo EMX125, ni 
stroškov vpisa (z izjemo pravil državnega prvenstva, stroškov za licence in sodelovanja 
na državnem prvenstvu, ki jih določi državna zveza/organizator). 

c) Državne podružnice YME bodo zagotovile brezplačen pozdravni paket bLU cRU (2 majici s 
kratkimi rokavi, 1 jopico s kapuco, 1 dežnik, 1 kapo, 1 nahrbtnik, 1 nalepko z logotipom 
bLU cRU) in en ekskluziven komplet nalepk za motorno kolo. 
Če voznik potrebuje več kompletov nalepk, jih lahko zahteva od državnih podružnic YME, 
in sicer prek koordinatorja za bLU cRU. Zagotovljeni bodo po promocijski ceni. 

 
 

8. Navodila za registracijo 
 

a) Za sodelovanje v pokalu YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup je obvezno upoštevanje vseh 
korakov spletnega postopka registracije. >;  

b) Voznika bo v roku 10 dni kontaktiral državni koordinator za bLU cRU in potrdil registracijo.  
c) Voznik je odgovoren za vse podatke, ki jih posreduje, saj jih bodo državni distributerji 

preverili. 
 

 
9. Preklic dogodkov 
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YME si pridržuje pravico, da iz poljubnega razloga in brez prejšnjega obvestila po lastni 
presoji in kadarkoli delno ali v celoti spremeni ali prekliče (pogoji in določila) pokal. 
 

 
10.  EMX85 2021 – pogoji za sodelovanje 

 
a) V prvenstvu EMX125 leta 2021 bo sodeloval najboljši voznik, izbran na tečaju bLU cRU 

Masterclass. 
b) Kolesar bo uradni Yamahin kolesar pod pogoji, ki bodo dogovorjeni v letni pogodbi z YME. 
c) Voznik, ki sodeluje v EMX125, bo moral upoštevati pravila in navodila YME in ekipe, 

vključno s sponzorskimi pogodbami. 
 
 

11.  Pravice do slik  
 
Voznik YME podeljuje ali omogoči podelitev – brezplačno do 31. decembra 2020 in brez 
časovnih omejitev za zgodovinske namene za gradivo, izdelano pred 31. decembrom 
2020, ter brez časovnih ali ozemeljskih omejitev – ekskluzivne pravice do uporabe 
voznikovega imena, zasnove voznikove osebne tekmovalne številke, podpisa, začetnic, 
podobe, vključno s fotografskimi portreti, filmi, videoposnetki, diski CD-/DVD-ROM in 
morebitnimi drugimi posnetki ali komentarji voznika v elektronski obliki, ter komentarjev 
in mnenj v povezavi z oglasi, promocijskimi dejavnostmi in prodajo motornih koles in 
drugih izdelkov, ki jih proizvaja in/ali prodaja YME. 

 
 

12. Obdobje veljavnosti 
 
Ta pogodba začne veljati na datum registracije in samodejno preneha veljati 
31. decembra 2020, ne da bi bilo treba o tem obvestiti YME ali voznika.   
 
  

13.  Upoštevna zakonodaja  
 
a) Z registracijo za pokal in podpisom obrazca za registracijo se voznik strinja s pogoji 

in določili. 
b) Voznik se strinja, da se morebitni spori v povezavi s pokalom in sodelovanjem v njem, 

vključno z uporabo podatkov, ki jih voznik posreduje YME, rešujejo na pristojnem 
sodišču v Amsterdamu na Nizozemskem.  
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