ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1. YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup ile alakalı taraflar
a) Yamaha Motor Europe N.V., (bundan böyle YME olarak anılacaktır), şubeleri dahil;
b) Youthstream Group Sam (bundan böyle Youthstream olarak anılacaktır);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (bundan böyle FIM/FIM Europe
olarak anılacaktır).
2. Tarafların katılımı
YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (bundan böyle “Kupa” olarak anılacaktır) için yapıyı ve
kuralları belirleyen YME, Kupa'nın pazarlama ve tanıtıcı haklarının yönetilmesinden
sorumlu işletmedir ve bu projeyle ilgili olan paydaşlar arasındaki etkileşimden sorumlu
işletmedir;
b) YME'nin şubeleri, YME adına yerel haberleşmeden ve sürücülere bLU cRU karşılama
paketini ve çıkartma kitini sağlayarak onlarla doğrudan irtibattan sorumludur;
c) Youthstream; SuperFinale için televizyon haklarını yönetir ve yıllık Monster Energy FIM
Motocross of Nations içerisinde YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale
organizasyonunun düzenlenmesinden sorumludur. Youthstream, FIM/ FIM Europe ile
SuperFinale'ye ilişkin doğrudan irtibat kuran paydaştır;
d) SuperFinale etkinliğinin lisanslanması, FIM sportif ve teknik mevzuatı kapsamındadır
(yalnızca kıtasal tek etkinlik veya yıllık European 65 şampiyonası lisansına izin verilir)
ve bunun ulusal federasyon üzerinden talep edilmesi sürücünün sorumluluğudur.
Bunlar, FIM extranet'inden edinilebilir.
a)

3. Kupa'nın Yapısı
a) Üyelik
Kupa'ya katılım için çevrimiçi kayıt, 2 Aralik 2019 ile 28 Şubat 2020 tarihleri arasında
mümkündür;
b) Ulusal Şampiyona
Bu Kupa, Yamaha sürücülerinin kendi sıralamalarının olacağı ulusal şampiyonanın
bütünleşik bir parçası olacaktır ve bu sıralama, SuperFinale'ye katılan sürücülerin
seçilmesi için 01 Eylül 2020 itibarıyla kilitlenecektir;
c) Ernèe/Fransa'daki SuperFinale
Her bir ulusal şampiyonanın en iyi sürücüleri, 26/27 Eylül 2020 tarihinde
Ernèe/Fransa'da düzenlenecek olan ve “Monster Energy FIM Motocross of
Nations” ana etkinliğinin parçası olan bir SuperFinale'de yarışacaklardır;
d) Superfinale Podyum töreni
Genel sıralamadaki ilk 3 sürücü, şu ödülleri kazanacaktır:
1° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
2° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
3° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
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Şu açılardan en fazla proaktiflik özelliği gösteren ulusal Distribütör temel alınarak bir YME
Distribütörlük Ödülü verilecektir: iletişim, kayıtlar, sportif bilgiler, medya bilgileri ve alandaki
mevcudiyet;
Superfinale başlama çizgisindeki en genç sürücüye En Genç Sürücü ödülü verilecektir.
e) bLU cRU Masterclass
Daha sonra, Monster Energy Motocross of Nations'taki en iyi 3 sürücü ve SuperFinale'den
bir YME yarış komitesi tarafından seçilen 2 yedek, bLU cRU Masterclass event (Ekim/Kasım
2020) bir Masterclass'a katılacaktırlar;
f) EMX 65 2021 sürüşü
Masterclass'ın en iyi binicisi, tarafından seçilmiş YME Racing committee ve bLU cRU
Ambassadors, nokta 10'da belirtilen koşullarda 2021 sezonu için yamaha tarafından
desteklenecek.
4. Katılım Koşulları
a) Kupa'ya katılım, Avrupa'daki ulusal şampiyonalarla kısıtlanmıştır;
b) Sürücü; Ulusal Kupa Teknik/Sportif kurallarına uyarak ve bir Avrupa ülkesindeki bir
şampiyona için bir Yamaha YZ65 ile yarışarak kendi ulusal federasyonunda tam lisanslı
olmalıdır;
c) CUP'a katılmak için binicinin 8 (2012) ila 11 (2009) yaş arasında olması gerekir.
Normalde olayın cuma günü olan olayın ilk teknik doğrulaması yapılırken asgari 8 yaşına
ulaşılmalıdır.
Maksimum yaş, binicinin 11 yaşına ulaştığı takvim yılının sonunda biter;
d) Kupa'ya katılan sürücülerin ulusal şampiyona sezonu, SuperFinale ve Masterclass boyunca
YME Ulusal Şubeleri tarafından sağlanan YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup çıkartmasını ve
Paddock Blue kitini kullanmaları zorunludur.
5. Sigorta
a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup için sigorta, her bir ulusal federasyonun ve özellikle de
SuperFinale ile ilgili olarak FIM'nin sorumluluğudur;
b) Tazminat ve sorumluluk hükümleri, FIM'ye ve ulusal federasyon lisanslarına dahil olan
sigorta tarafından belirlenir;
c) Sürücü, Kupa'ya katılımdan doğan riskleri ve tehlikeleri bilir ve kabul eder. YME ve/veya
şubeleri; herhangi bir yaralanmaya, kalıcı sakatlığa ya da ölüme neden olan herhangi bir
kaza durumunda tüm sorumluluklardan muaf olur.
6. Etkinliklerde devamlılık
a) Sürücülerin, SuperFinale'ye katılabilmeleri için kendi ulusal şampiyonalarında yarışıyor
olmaları gerekir ve şampiyonadaki yarışların en az %50'sibe katılmaları zorunludur;
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b) Ülke başına sürücü dağıtımının
seçilmesinden YME sorumludur;
c)

belirlenmesinden

ve

SuperFinale

için

sürücülerin

Bölge başına toplam 40 sürücü, şu kriterleri takiben tamamlanacaktır:

A Grubu. İspanya / İtalya / Fransa / Birleşik Krallık / Almanya / Hollanda – Top. 18
sürücü;
B Grubu. İsveç / Norveç / Danimarka / Finlandiya / Belçika / Avusturya / İsviçre – Top.
14 sürücü;
C Grubu. Yunanistan / Portekiz / Polonya / Türkiye / Ukrayna / Letonya / Estonya /
Hırvatistan – Top. 8 sürücü;
Kaydın tamamlanmasının ardından, ülke başına belirli sürücü dağıtımı, her bir Grup
içerisinde SuperFinale'de yarışabilmek için benzer imkan sunmak hedefiyle kayıt
numaralarına göre belirlenecektir.
d) Kupa'da bir sonraki adıma ulaşmayı başarabilen sürücülerin, mücbir sebeplerin (yaralanma,
ağır sağlık sorunu) bir sonucu olarak engellenmedikçe söz konusu adıma katılmaları
zorunludur. Böyle bir engelin olması halinde, sürücünün yerini yedek bir sürücü alır.
7. Giderler
a) Bu Kupa'nın tüm katılım giderleri (ulusal şampiyonalara, SuperFinale'ye ve bLU cRU
Masterclass'a ilişkin), ulusal şampiyona ve SuperFinale için taşıma ve lojistik, motosiklet
satın alma ve kullanma, parçalar, mekanik bakım ve destek, lisanslama dahil ancak
bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, sürücünün sorumluluğunda olacaktır;
b) Bu Kupa için, SuperFinale, Masterclass ve EMX65 sürüşü dahil, üyelik ücreti yoktur (Ulusal
Kupa kuralları, ulusal şampiyona lisansı ve ulusal federasyon/organizatör tarafından
belirlenen katılım ücretleri hariç);
c) YME Ulusal şubeleri, ücretsiz bir bLUcRU karşılama paketi (2 Paddock Blue Camo Tişört, 1
Paddock Blue Camo Kapüşonlu Sweatshirt, 1 Şemsiye, 1 Şapka, Sırt Çantası), ve motosiklet
için özel bir çıkartma kiti sağlayacaktır;
Sürücünün daha fazla motosiklet çıkartma kitine ihtiyaç duyması halinde paketi, , bu
kitler YME Ulusal şubelerinden bLU cRU koordinatörü aracılığıyla talep edilmelidir; böylece
bunlar, bir tanıtım maliyeti karşılığında sağlanacaktır.
8. Kayıt Talimatları
a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup'a katılmak için, çevrimiçi kayıt sürecindeki tüm adımların
izlenmesi zorunludur. >;
b) Kaydın onaylanması için 14 gün içerisinde bLU cRU koordinatörü tarafından sürücüyle
irtibata geçilir
c) Sürücü tarafından sağlanan tüm bilgiler, ulusal distribütörler tarafından kontrol
edileceğinden, sürücünün kendi sorumluluğunda olmalıdır.
9. Etkinliklerin iptali
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YME; herhangi bir sebeple, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda
tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kupa'yı tamamen veya kısmen iptal etme hakkını
(Şartlar ve Koşullar) saklı tutar.

10. EMX65 2021 Katılım Koşulları
a) Masterclass'tan seçilen en iyi sürücü, Yamaha Tarafından Desteklenen bir EMX85 ekibi için
2021'deki EMX65 şampiyonasına katılacaktır;
b) Sürücü, aşağıdaki avantajlarla YME ile yıllık bir binici sözleşmesinde kararlaştırılacak
koşullar altında desteklenen bir Yamaha sürücüsü olacaktır:
N°1 YZ65 (kullanım kredisi); N°1 GYTR kit; N°1 standard spare parts (maksimum değer
€3.000=);
c) EMX65'e katılan sürücü, sponsorluk anlaşmaları dahil, YME'nin ve takımın kurallarına ve
talimatlarına uymak zorunda olacaktır.
11. Görsel hakları

Cup'a kaydolarak ve kayıt formunu imzalayarak,
Sürücü; 31 Aralık 2020'dan önce üretilmiş materyallerin zaman sınırlaması olmadan tarihi
amaçlarla 31 Aralık 2020'a kadar, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın sürücünün adını,
sürücünün kişisel yarış numarası tasarımlarını, imzasını, baş harflerini, tasvirlerini,
fotoğraflanmış portreleri, filmleri, videoları, CD-/DVD-ROM ve elektronik yöntemlerle
edinilmiş diğer tüm sürücü görüntülerini veya yorumlarını, reklamlarla, tanıtım
faaliyetleriyle ve YME tarafından üretilen ve/veya satılan motosikletlerin ve diğer tüm
ürünlerin satışıyla bağlantılı yorum ve fikirleri ücretsiz olarak kullanma hakkının temlikini
YME'ye sağlar veya temin eder.
12.Süre
Bu anlaşma, kayıt itibarıyla (2 Aralik 2019) yürürlüğe girer ve YME'nin veya sürücünün
bildirimde bulunması gerekmeksizin otomatik olarak 31 Aralık 2020'da sona erer.
13. Geçerli yasa
a) Sürücü, Kupa'ya kayıt olarak ve kayıt formunu imzalayarak Şartlar ve Koşulları kabul
eder;
b) Sürücü; sürücü tarafından YME'ye sağlanan bilgilerin kullanılması dahil, Kupa (katılım)
ile bağlantılı herhangi bir ihtilafın Amsterdam/Hollanda yetkili mahkemesi tarafından
çözümleneceğini kabul eder.
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ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1. YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup ile alakalı taraflar
a) Yamaha Motor Europe N.V., (bundan böyle YME olarak anılacaktır), şubeleri dahil;
b) Youthstream Group Sam (bundan böyle Youthstream olarak anılacaktır);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (bundan böyle FIM/FIM Europe
olarak anılacaktır).
2. Tarafların katılımı
YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (bundan böyle “Kupa” olarak anılacaktır) için yapıyı ve
kuralları belirleyen YME, Kupa'nın pazarlama ve tanıtıcı haklarının yönetilmesinden
sorumlu işletmedir ve bu projeyle ilgili olan paydaşlar arasındaki etkileşimden sorumlu
işletmedir;
b) YME'nin şubeleri, YME adına yerel haberleşmeden ve sürücülere bLU cRU karşılama
paketini ve çıkartma kitini sağlayarak onlarla doğrudan irtibattan sorumludur;
c) Youthstream; SuperFinale için televizyon haklarını yönetir ve yıllık Monster Energy FIM
Motocross of Nations içerisinde YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale
organizasyonunun düzenlenmesinden sorumludur. Youthstream, FIM/ FIM Europe ile
SuperFinale'ye ilişkin doğrudan irtibat kuran paydaştır;
d) SuperFinale etkinliğinin lisanslanması, FIM sportif ve teknik mevzuatı kapsamındadır
(yalnızca kıtasal tek etkinlik veya yıllık European 85 şampiyonası lisansına izin verilir)
ve bunun ulusal federasyon üzerinden talep edilmesi sürücünün sorumluluğudur.
Bunlar, FIM extranet'inden edinilebilir.
a)

3. Kupa'nın Yapısı
a) Üyelik
Kupa'ya katılım için çevrimiçi kayıt, 2 Aralik 2019 ile 28 Şubat 2020 tarihleri arasında
mümkündür;
b) Ulusal Şampiyona
Bu Kupa, Yamaha sürücülerinin kendi sıralamalarının olacağı ulusal şampiyonanın
bütünleşik bir parçası olacaktır ve bu sıralama, SuperFinale'ye katılan sürücülerin
seçilmesi için 01 Eylül 2020 itibarıyla kilitlenecektir;
c) Ernèe/Fransa'daki SuperFinale
Her bir ulusal şampiyonanın en iyi sürücüleri, 26/27 Eylül 2020 tarihinde
Ernèe/Fransa'da düzenlenecek olan ve “Monster Energy FIM Motocross of
Nations” ana etkinliğinin parçası olan bir SuperFinale'de yarışacaklardır;
d) Superfinale Podyum töreni
Genel sıralamadaki ilk 3 sürücü, şu ödülleri kazanacaktır:
1° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
2° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
3° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
1

Şu açılardan en fazla proaktiflik özelliği gösteren ulusal Distribütör temel alınarak bir YME
Distribütörlük Ödülü verilecektir: iletişim, kayıtlar, sportif bilgiler, medya bilgileri ve alandaki
mevcudiyet;
Superfinale başlama çizgisindeki en genç sürücüye En Genç Sürücü ödülü verilecektir.
e) bLU cRU Masterclass
Daha sonra, Monster Energy Motocross of Nations'taki en iyi 3 sürücü ve SuperFinale'den
bir YME yarış komitesi tarafından seçilen 2 yedek, bLU cRU Masterclass event (Ekim/Kasım
2020) bir Masterclass'a katılacaktırlar;
f) EMX 85 2021 sürüşü
Masterclass'ın en iyi binicisi, tarafından seçilmiş YME Racing committee ve bLU cRU
Ambassadors, nokta 10'da belirtilen koşullarda 2021 sezonu için yamaha tarafından
desteklenecek.
4. Katılım Koşulları
a) Kupa'ya katılım, Avrupa'daki ulusal şampiyonalarla kısıtlanmıştır;
b) Sürücü; Ulusal Kupa Teknik/Sportif kurallarına uyarak ve bir Avrupa ülkesindeki bir
şampiyona için bir Yamaha YZ85 ile yarışarak kendi ulusal federasyonunda tam lisanslı
olmalıdır;
c) CUP'a katılmak için binicinin 11 (2009) ila 13 (2007) yaş arasında olması gerekir.
Normalde olayın cuma günü olan olayın ilk teknik doğrulaması yapılırken asgari 11
yaşına ulaşılmalıdır.
Maksimum yaş, binicinin 13 yaşına ulaştığı takvim yılının sonunda biter;
d) Kupa'ya katılan sürücülerin ulusal şampiyona sezonu, SuperFinale ve Masterclass boyunca
YME Ulusal Şubeleri tarafından sağlanan YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup çıkartmasını ve
Paddock Blue kitini kullanmaları zorunludur.
5. Sigorta
a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup için sigorta, her bir ulusal federasyonun ve özellikle de
SuperFinale ile ilgili olarak FIM'nin sorumluluğudur;
b) Tazminat ve sorumluluk hükümleri, FIM'ye ve ulusal federasyon lisanslarına dahil olan
sigorta tarafından belirlenir;
c) Sürücü, Kupa'ya katılımdan doğan riskleri ve tehlikeleri bilir ve kabul eder. YME ve/veya
şubeleri; herhangi bir yaralanmaya, kalıcı sakatlığa ya da ölüme neden olan herhangi bir
kaza durumunda tüm sorumluluklardan muaf olur.
6. Etkinliklerde devamlılık
a) Sürücülerin, SuperFinale'ye katılabilmeleri için kendi ulusal şampiyonalarında yarışıyor
olmaları gerekir ve şampiyonadaki yarışların en az %50'sibe katılmaları zorunludur;
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b) Ülke başına sürücü dağıtımının
seçilmesinden YME sorumludur;
c)

belirlenmesinden

ve

SuperFinale

için

sürücülerin

Bölge başına toplam 40 sürücü, şu kriterleri takiben tamamlanacaktır:

A Grubu. İspanya / İtalya / Fransa / Birleşik Krallık / Almanya / Hollanda – Top. 18
sürücü;
B Grubu. İsveç / Norveç / Danimarka / Finlandiya / Belçika / Avusturya / İsviçre – Top.
14 sürücü;
C Grubu. Yunanistan / Portekiz / Polonya / Türkiye / Ukrayna / Letonya / Estonya /
Hırvatistan – Top. 8 sürücü;
Kaydın tamamlanmasının ardından, ülke başına belirli sürücü dağıtımı, her bir Grup
içerisinde SuperFinale'de yarışabilmek için benzer imkan sunmak hedefiyle kayıt
numaralarına göre belirlenecektir.
d) Kupa'da bir sonraki adıma ulaşmayı başarabilen sürücülerin, mücbir sebeplerin (yaralanma,
ağır sağlık sorunu) bir sonucu olarak engellenmedikçe söz konusu adıma katılmaları
zorunludur. Böyle bir engelin olması halinde, sürücünün yerini yedek bir sürücü alır.
7. Giderler
a) Bu Kupa'nın tüm katılım giderleri (ulusal şampiyonalara, SuperFinale'ye ve bLU cRU
Masterclass'a ilişkin), ulusal şampiyona ve SuperFinale için taşıma ve lojistik, motosiklet
satın alma ve kullanma, parçalar, mekanik bakım ve destek, lisanslama dahil ancak
bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, sürücünün sorumluluğunda olacaktır;
b) Bu Kupa için, SuperFinale, Masterclass ve EMX85 sürüşü dahil, üyelik ücreti yoktur (Ulusal
Kupa kuralları, ulusal şampiyona lisansı ve ulusal federasyon/organizatör tarafından
belirlenen katılım ücretleri hariç);
c) YME Ulusal şubeleri, ücretsiz bir bLUcRU karşılama paketi (2 Paddock Blue Camo Tişört, 1
Paddock Blue Camo Kapüşonlu Sweatshirt, 1 Şemsiye, 1 Şapka, Sırt Çantası), ve motosiklet
için özel bir çıkartma kiti sağlayacaktır;
Sürücünün daha fazla motosiklet çıkartma kitine ihtiyaç duyması halinde paketi, , bu
kitler YME Ulusal şubelerinden bLU cRU koordinatörü aracılığıyla talep edilmelidir; böylece
bunlar, bir tanıtım maliyeti karşılığında sağlanacaktır.
8. Kayıt Talimatları
a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup'a katılmak için, çevrimiçi kayıt sürecindeki tüm adımların
izlenmesi zorunludur. >;
b) Kaydın onaylanması için 14 gün içerisinde bLU cRU koordinatörü tarafından sürücüyle
irtibata geçilir
c) Sürücü tarafından sağlanan tüm bilgiler, ulusal distribütörler tarafından kontrol
edileceğinden, sürücünün kendi sorumluluğunda olmalıdır.
9. Etkinliklerin iptali
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YME; herhangi bir sebeple, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda
tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kupa'yı tamamen veya kısmen iptal etme hakkını
(Şartlar ve Koşullar) saklı tutar.

10. EMX85 2021 Katılım Koşulları
a) Masterclass'tan seçilen en iyi sürücü, Yamaha Tarafından Desteklenen bir EMX85 ekibi için
2021'deki EMX85 şampiyonasına katılacaktır;
b) Sürücü, aşağıdaki avantajlarla YME ile yıllık bir binici sözleşmesinde kararlaştırılacak
koşullar altında desteklenen bir Yamaha sürücüsü olacaktır:
N°1 YZ85 (kullanım kredisi); N°1 GYTR kit; N°1 standard spare parts (maksimum değer
€3.000=);
c) EMX85'e katılan sürücü, sponsorluk anlaşmaları dahil, YME'nin ve takımın kurallarına ve
talimatlarına uymak zorunda olacaktır.
11. Görsel hakları

Cup'a kaydolarak ve kayıt formunu imzalayarak,
Sürücü; 31 Aralık 2020'dan önce üretilmiş materyallerin zaman sınırlaması olmadan tarihi
amaçlarla 31 Aralık 2020'a kadar, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın sürücünün adını,
sürücünün kişisel yarış numarası tasarımlarını, imzasını, baş harflerini, tasvirlerini,
fotoğraflanmış portreleri, filmleri, videoları, CD-/DVD-ROM ve elektronik yöntemlerle
edinilmiş diğer tüm sürücü görüntülerini veya yorumlarını, reklamlarla, tanıtım
faaliyetleriyle ve YME tarafından üretilen ve/veya satılan motosikletlerin ve diğer tüm
ürünlerin satışıyla bağlantılı yorum ve fikirleri ücretsiz olarak kullanma hakkının temlikini
YME'ye sağlar veya temin eder.
12.Süre
Bu anlaşma, kayıt itibarıyla (2 Aralik 2019) yürürlüğe girer ve YME'nin veya sürücünün
bildirimde bulunması gerekmeksizin otomatik olarak 31 Aralık 2020'da sona erer.
13. Geçerli yasa
a) Sürücü, Kupa'ya kayıt olarak ve kayıt formunu imzalayarak Şartlar ve Koşulları kabul
eder;
b) Sürücü; sürücü tarafından YME'ye sağlanan bilgilerin kullanılması dahil, Kupa (katılım)
ile bağlantılı herhangi bir ihtilafın Amsterdam/Hollanda yetkili mahkemesi tarafından
çözümleneceğini kabul eder.
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ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1. YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup ile alakalı taraflar
a) Yamaha Motor Europe N.V., (bundan böyle YME olarak anılacaktır), şubeleri dahil;
b) Youthstream Group Sam (bundan böyle Youthstream olarak anılacaktır);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (bundan böyle FIM/FIM Europe
olarak anılacaktır).
2. Tarafların katılımı
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (bundan böyle “Kupa” olarak anılacaktır) için yapıyı
ve kuralları belirleyen YME, Kupa'nın pazarlama ve tanıtıcı haklarının yönetilmesinden
sorumlu işletmedir ve bu projeyle ilgili olan paydaşlar arasındaki etkileşimden sorumlu
işletmedir;
b) YME'nin şubeleri, YME adına yerel haberleşmeden ve sürücülere bLU cRU karşılama
paketini ve çıkartma kitini sağlayarak onlarla doğrudan irtibattan sorumludur;
c) Youthstream; SuperFinale için televizyon haklarını yönetir ve yıllık Monster Energy FIM
Motocross of Nations içerisinde YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale
organizasyonunun düzenlenmesinden sorumludur. Youthstream, FIM/ FIM Europe ile
SuperFinale'ye ilişkin doğrudan irtibat kuran paydaştır;
d) SuperFinale etkinliğinin lisanslanması, FIM sportif ve teknik mevzuatı kapsamındadır
(yalnızca kıtasal tek etkinlik veya yıllık European 125 şampiyonası lisansına izin verilir)
ve bunun ulusal federasyon üzerinden talep edilmesi sürücünün sorumluluğudur.
Bunlar, FIM extranet'inden edinilebilir.
a)

3. Kupa'nın Yapısı
a) Üyelik
Kupa'ya katılım için çevrimiçi kayıt, 2 Aralik 2019 ile 28 Şubat 2020 tarihleri arasında
mümkündür;
b) Ulusal Şampiyona
Bu Kupa, Yamaha sürücülerinin kendi sıralamalarının olacağı ulusal şampiyonanın
bütünleşik bir parçası olacaktır ve bu sıralama, SuperFinale'ye katılan sürücülerin
seçilmesi için 01 Eylül 2020 itibarıyla kilitlenecektir;
c) Ernèe/Fransa'daki SuperFinale
Her bir ulusal şampiyonanın en iyi sürücüleri, 26/27 Eylül 2020 tarihinde
Ernèe/Fransa'da düzenlenecek olan ve “Monster Energy FIM Motocross of
Nations” ana etkinliğinin parçası olan bir SuperFinale'de yarışacaklardır;
d) Superfinale Podyum töreni
Genel sıralamadaki ilk 3 sürücü, şu ödülleri kazanacaktır:
1° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
2° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
3° Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyonu
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Şu açılardan en fazla proaktiflik özelliği gösteren ulusal Distribütör temel alınarak bir YME
Distribütörlük Ödülü verilecektir: iletişim, kayıtlar, sportif bilgiler, medya bilgileri ve alandaki
mevcudiyet;
Superfinale başlama çizgisindeki en genç sürücüye En Genç Sürücü ödülü verilecektir.
e) bLU cRU Masterclass
Daha sonra, Monster Energy Motocross of Nations'taki en iyi 3 sürücü ve SuperFinale'den
bir YME yarış komitesi tarafından seçilen 2 yedek, bLU cRU Masterclass event (Ekim/Kasım
2020) bir Masterclass'a katılacaktırlar;
f) EMX 125 2021 sürüşü
Masterclass'ın en iyi binicisi, tarafından seçilmiş YME Racing committee ve bLU cRU
Ambassadors,
katılacak
Yamaha
bLU
cRU
EMX125
Team
resmi Yamaha binici olarak 2021 sezonu için. Masterclass sırasında ek bir binicinin takıma
katılma noktası değerlendirilecektir.
4. Katılım Koşulları
a) Kupa'ya katılım, Avrupa'daki ulusal şampiyonalarla kısıtlanmıştır;
b) Sürücü; Ulusal Kupa Teknik/Sportif kurallarına uyarak ve bir Avrupa ülkesindeki bir
şampiyona için bir Yamaha YZ125 ile yarışarak kendi ulusal federasyonunda tam lisanslı
olmalıdır;
c) CUP'a katılmak için binicinin 13 (2007) ila 16 (2004) yaş arasında olması gerekir.
Normalde olayın cuma günü olan olayın ilk teknik doğrulaması yapılırken asgari 13 yaşına
ulaşılmalıdır.
Maksimum yaş, binicinin 16 yaşına ulaştığı takvim yılının sonunda biter;
d) Kupa'ya katılan sürücülerin ulusal şampiyona sezonu, SuperFinale ve Masterclass boyunca
YME Ulusal Şubeleri tarafından sağlanan YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup çıkartmasını ve
Paddock Blue kitini kullanmaları zorunludur.
5. Sigorta
a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup için sigorta, her bir ulusal federasyonun ve özellikle de
SuperFinale ile ilgili olarak FIM'nin sorumluluğudur;
b) Tazminat ve sorumluluk hükümleri, FIM'ye ve ulusal federasyon lisanslarına dahil olan
sigorta tarafından belirlenir;
c) Sürücü, Kupa'ya katılımdan doğan riskleri ve tehlikeleri bilir ve kabul eder. YME ve/veya
şubeleri; herhangi bir yaralanmaya, kalıcı sakatlığa ya da ölüme neden olan herhangi bir
kaza durumunda tüm sorumluluklardan muaf olur.
6. Etkinliklerde devamlılık
a) Sürücülerin, SuperFinale'ye katılabilmeleri için kendi ulusal şampiyonalarında yarışıyor
olmaları gerekir ve şampiyonadaki yarışların en az %50'sibe katılmaları zorunludur;
b) Ülke başına sürücü dağıtımının belirlenmesinden ve SuperFinale için sürücülerin
seçilmesinden YME sorumludur;
c)

Bölge başına toplam 40 sürücü, şu kriterleri takiben tamamlanacaktır:
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A Grubu. İspanya / İtalya / Fransa / Birleşik Krallık / Almanya / Hollanda – Top. 18
sürücü;
B Grubu. İsveç / Norveç / Danimarka / Finlandiya / Belçika / Avusturya / İsviçre – Top.
14 sürücü;
C Grubu. Yunanistan / Portekiz / Polonya / Türkiye / Ukrayna / Letonya / Estonya /
Hırvatistan – Top. 8 sürücü;
Kaydın tamamlanmasının ardından, ülke başına belirli sürücü dağıtımı, her bir Grup
içerisinde SuperFinale'de yarışabilmek için benzer imkan sunmak hedefiyle kayıt
numaralarına göre belirlenecektir.
d) Kupa'da bir sonraki adıma ulaşmayı başarabilen sürücülerin, mücbir sebeplerin (yaralanma,
ağır sağlık sorunu) bir sonucu olarak engellenmedikçe söz konusu adıma katılmaları
zorunludur. Böyle bir engelin olması halinde, sürücünün yerini yedek bir sürücü alır.
7. Giderler
a) Bu Kupa'nın tüm katılım giderleri (ulusal şampiyonalara, SuperFinale'ye ve bLU cRU
Masterclass'a ilişkin), ulusal şampiyona ve SuperFinale için taşıma ve lojistik, motosiklet
satın alma ve kullanma, parçalar, mekanik bakım ve destek, lisanslama dahil ancak
bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, sürücünün sorumluluğunda olacaktır;
b) Bu Kupa için, SuperFinale, Masterclass ve EMX125 sürüşü dahil, üyelik ücreti yoktur (Ulusal
Kupa kuralları, ulusal şampiyona lisansı ve ulusal federasyon/organizatör tarafından
belirlenen katılım ücretleri hariç);
c) YME Ulusal şubeleri, ücretsiz bir bLUcRU karşılama paketi (2 Paddock Blue Camo Tişört, 1
Paddock Blue Camo Kapüşonlu Sweatshirt, 1 Şemsiye, 1 Şapka, Sırt Çantası), ve motosiklet
için özel bir çıkartma kiti sağlayacaktır;
Sürücünün daha fazla motosiklet çıkartma kitine ihtiyaç duyması halinde paketi, , bu
kitler YME Ulusal şubelerinden bLU cRU koordinatörü aracılığıyla talep edilmelidir; böylece
bunlar, bir tanıtım maliyeti karşılığında sağlanacaktır.
8. Kayıt Talimatları
a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup'a katılmak için, çevrimiçi kayıt sürecindeki tüm adımların
izlenmesi zorunludur. >;
b) Kaydın onaylanması için 14 gün içerisinde bLU cRU koordinatörü tarafından sürücüyle
irtibata geçilir
c) Sürücü tarafından sağlanan tüm bilgiler, ulusal distribütörler tarafından kontrol
edileceğinden, sürücünün kendi sorumluluğunda olmalıdır.
9. Etkinliklerin iptali
YME; herhangi bir sebeple, önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda
tamamen kendi takdirine bağlı olarak Kupa'yı tamamen veya kısmen iptal etme hakkını
(Şartlar ve Koşullar) saklı tutar.
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10. EMX125 2021 Katılım Koşulları
a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup'ta seçilen en iyi sürücü Masterclass'tan, 2021'de EMX125

Şampiyonasına katılacak için Yamaha bLU cRU EMX125 Team.

b) Binici, YME ile yıllık binici sözleşmesinde kararlaştırılacak koşullar altında resmi bir
Yamaha binicisi olacak;
c) EMX125'e katılan sürücü, sponsorluk anlaşmaları dahil, YME'nin ve takımın kurallarına ve
talimatlarına uymak zorunda olacaktır.
11. Görsel hakları
Cup'a kaydolarak ve kayıt formunu imzalayarak, Sürücü; 31 Aralık 2020'dan önce üretilmiş
materyallerin zaman sınırlaması olmadan tarihi amaçlarla 31 Aralık 2020'a kadar, zaman
ve mekan sınırlaması olmaksızın sürücünün adını, sürücünün kişisel yarış numarası
tasarımlarını, imzasını, baş harflerini, tasvirlerini, fotoğraflanmış portreleri, filmleri,
videoları, CD-/DVD-ROM ve elektronik yöntemlerle edinilmiş diğer tüm sürücü görüntülerini
veya yorumlarını, reklamlarla, tanıtım faaliyetleriyle ve YME tarafından üretilen ve/veya
satılan motosikletlerin ve diğer tüm ürünlerin satışıyla bağlantılı yorum ve fikirleri ücretsiz
olarak kullanma hakkının temlikini YME'ye sağlar veya temin eder.
12.Süre
Bu anlaşma, kayıt itibarıyla (2 Aralik 2019) yürürlüğe girer ve YME'nin veya sürücünün
bildirimde bulunması gerekmeksizin otomatik olarak 31 Aralık 2020'da sona erer.
13. Geçerli yasa
a) Sürücü, Kupa'ya kayıt olarak ve kayıt formunu imzalayarak Şartlar ve Koşulları kabul
eder;
b) Sürücü; sürücü tarafından YME'ye sağlanan bilgilerin kullanılması dahil, Kupa (katılım)
ile bağlantılı herhangi bir ihtilafın Amsterdam/Hollanda yetkili mahkemesi tarafından
çözümleneceğini kabul eder.
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