УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

1. Сторони-учасники YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 2020
a) Yamaha Motor Europe N.V. (надалі — YME), включно з філіалами;
b) Youthstream Organization Sam (надалі — Youthstream);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme — Europe (надалі — FIM/FIM Europe).
2. Участь сторін
YME встановлює структуру та правила YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (надалі — «Кубок»),
являє собою орган, відповідальний за керування правами на маркетинг і рекламу Кубка, а також
за взаємодію між зацікавленими сторонами-учасниками цього проекту;
b) Філіали YME відповідають за комунікації на місцях і прямі контакти з водіями, надаючи водіям
вітальні пакети та набори наліпок bLU cRU від імені YME;
c) Youthstream, промоутер Motocross FIM/FIM Europe, керує правами на телевізійну
трансляцію суперфіналу та являє собою промоутера суперфіналу кубка YZ65 bLU cRU FIM
Europe у межах щорічного Мотокросу націй Monster Energy FIM.
d) Moto Club Ernée — організатор суперфіналу європейського Кубка YZ65 bLU cRU FIM
Europe у межах щорічного Мотокросу націй Monster Energy FIM
e) На видачу ліцензій на суперфінал поширюються спортивні та технічні правила FIM Europe
(дозволено лише ліцензію для континентальних європейських чемпіонатів категорії 65 куб. см.,
яка діє одну подію або весь рік), і водій має самостійно подати заявку на ліцензію через
національну федерацію. Ці правила можна знайти в екстранеті FIM.
a)

3. Структура Кубка
a) Підписка
Онлайн-реєстрація на сайті Yamaha racing.com для участі в Кубку можлива від 2 грудня 2019 р.
до 28 лютого 2020 р.
b) Національний чемпіонат
Цей Кубок буде невід’ємною частиною національних чемпіонатів, у яких водії Yamaha матимуть
власні рейтинги, що буде закріплено до 1-го вересня 2020 р. для відбору водіїв, які візьмуть
участь у суперфіналі;
c) Суперфінал в Ерне, Франція
Найкращі водії, відібрані на кожному національному чемпіонаті (пункт 6: групи A, B, C) візьмуть
участь у суперфіналі, який відбудеться 26/27 вересня 2020 р. в Ерне, Франція, і буде частиною
основного заходу «Мотокрос націй Monster Energy FIM»;
d) Церемонія нагородження учасників суперфіналу
Троє перших у загальному заліку водіїв отримають такі призи:
кубок/настільна медаль/нагрудна медаль FIM-Europe 1-го ступеня;
кубок/настільна медаль/нагрудна медаль FIM-Europe 2-го ступеня;
кубок/настільна медаль/нагрудна медаль FIM-Europe 3-го ступеня.
Нагороду дистриб’ютора YME буде вручено національному дистриб’ютору, який продемонструє
найбільш ефективний випереджувальний підхід із точки зору контактів, реєстрацій, спортивної й
медійної інформації та присутності на місці змагань;
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Нагороду «Наймолодший водій» буде вручено наймолодшому водію в стартовій сітці суперфіналу.
e) Майстер-клас bLU cRU
Потім 3 найкращі водії та 2 учасники, вибрані комітетом YME з перегонів із-поміж водіїв суперфіналу
Мотокросу націй Monster Energy, візьмуть участь у майстер-класі bLU cRU (жовтень/листопад
2020 р.) з послами bLU cRU;
f) Заїзд EMX 65 у 2021 р.
Найкращого вершника майстер-класу, обраного Расовим комітетом YME та послами bLU cRU, буде
підтримувати Ямаха в сезоні 2021 року за умов, зазначених у пункті 10.
4. Вимоги для участі
a) Участь у Кубку обмежено національними чемпіонатами в Європі;
b) Водій повинен мати всі необхідні ліцензії у своїй національній федерації, виконати технічні/спортивні
правила національного кубка та використовувати мотоцикл Yamaha YZ65 у чемпіонаті в країні
Європи;
c) Для участі в Кубку водій має бути віком від 8 (2012-й рік народження) до 11 (2009-й рік народження)
років;
Мінімальний вік 8 років має бути досягнуто на момент перших технічних перевірок заходу, які зазвичай
проводять у п’ятницю перед заходом.
Максимальний вік обмежується кінцем календарного року, у якому водій досяг віку 11 років.
d) Водії, що беруть участь у Кубку, зобов’язані протягом сезону національного чемпіонату, суперфіналу
та майстер-класу носити наліпку кубка YZ65 bLU cRU FIM Europe і набір Paddock Blue, надані
національними філіалами YME, крім випадків, коли письмово узгоджено інше.
5. Страхування
a) За страхування на кубок YZ65 bLU cRU FIM Europe відповідає кожна національна федерація та,
стосовно саме суперфіналу, FIM;
b) Положення про відшкодування збитків і відповідальність установлюються страхуванням, включеним
у ліцензії FIM і національних федерацій;
c) Водій визнає та приймає ризики й небезпеки, пов’язані з участю в Кубку. YME та/або філіали цієї
компанії, Youthstream, FIM/FIM Europe, Motoclub Ernée звільняються від будь-якої
відповідальності за будь-які нещасні випадки, що призвели до травм, постійної інвалідності чи
смерті.

6. Участь у заходах
a)

Щоб мати можливість взяти участь у суперфіналі, водій повинен виступати на своєму національному
чемпіонаті та взяти участь у як мінімум 50 % його перегонів;

b) YME відповідає за визначення кількості водіїв від кожної країни та їх відбір для суперфіналу;
c)

Загалом буде відібрано 40 водіїв, згідно з регіональними критеріями:
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Група А. Іспанія/Італія/Франція/Сполучене Королівство/Німеччина/Нідерланди — разом 18
водіїв;
Група В. Швеція/Норвегія/Данія/Фінляндія/Бельгія/Австрія/Швейцарія — разом 14 водіїв;
Група С. Греція/Португалія/Польща/Туреччина/Україна/Латвія/Естонія/Хорватія — разом 8
водіїв;
Після завершення реєстрації комітет YME з перегонів визначить конкретну кількість водіїв від кожної
країни відповідно до кількості зареєстрованих, щоб забезпечити в кожній групі рівні можливості для
боротьби в суперфіналі.
d) Водії, які досягли наступного кроку в Кубку, зобов’язані взяти в ньому участь, якщо цьому не
перешкоджають форс-мажорні обставини (травма, серйозна проблема зі здоров’ям). Якщо
виникають такі обставини, водія замінить резервний водій.
7. Витрати
a) Відповідальність за всі витрати на участь у цьому Кубку (стосовно національних чемпіонатів,
суперфіналу та майстер-класу bLU cRU) несуть водій/команда. Зокрема, але не виключно вони
відповідають за витрати на транспорт і логістику, придбання та використання мотоцикла, запчастини,
механічне та інше обслуговування, ліцензування для національного чемпіонату та суперфіналу;
b) Абонентська плата за цей кубок, зокрема суперфінал, майстер-клас і заїзд EMX65, відсутня (за
винятком правил національних кубків, плату за ліцензування та участь у національному чемпіонаті
встановлює національна федерація/організатор);
c) Національні філіали YME нададуть вітальний пакет bLU cRU (2 камуфляжні футболки Paddock
Blue, 1 камуфляжне худі Paddock Blue, 1 парасолька, 1 кепка, 1 рюкзак і один ексклюзивний
набір наліпок для мотоцикла).
Якщо водію необхідно більше предметів із вітального пакета та наборів наліпок на мотоцикл, їх
можна замовити в Національних філіалах YME через координатора bLU cRU, і предмети нададуть
за акційною ціною.
8. Указівки з реєстрації
a) Щоб приєднатися до кубка YZ65 bLU cRU FIM Europe, необхідно пройти всі кроки процесу
онлайн-реєстрації. >;
b) Протягом 14 діб із кожним водієм зв’яжеться національний координатор bLU cRU, щоб підтвердити
реєстрацію
c) Водій несе відповідальність за всю надану інформацію, оскільки її перевірять національні
дистриб’ютори.
9. Скасування заходів
YME зберігає за собою право на власний розсуд повністю або частково змінити чи скасувати (Умови
та положення) Кубок у будь-який час, з будь-якої причини та без попередження.

10. Умови участі в EMX65 2021 р.
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a) Найкращий водій, обраний під час кубка YZ65 bLU cRU FIM Europe на майстер-класі bLU cRU,
братиме участь у чемпіонаті EMX65 2021 р.;
b) Водій буде підтримуваним водієм Yamaha згідно з умовами, погодженими в його річному контракті
з YME, з такими вигодами:
a. N. 1 мотоцикл YZ65 (оренда для користування) — 1 набір GYTR — 1 стандартний набір
запчастин (макс. вартість 3000 євро)
c) Беручи участь в EMX65, водій буде зобов’язаний дотримуватися правил та інструкцій YME й
команди, включно з домовленостями щодо спонсорської діяльності.
11. Права на образ
Зареєструвавшись на Кубок і підписавши реєстраційну форму, водій прямо чи опосередковано надає
YME ексклюзивне право, без обмежень у часі та території, безкоштовно до 31-го грудня 2020 р.
та без обмежень у часі для історичних цілей у випадку матеріалів, створених до 31-го грудня
2020 р., на використання імені водія, дизайнів його персональних гоночних номерів, підпису,
ініціалів і образу водія, включно з фотопортретами, фільмами, відео, дисками CD-/DVD-ROM і
будь-якими іншими відеоматеріалами чи зробленими за допомогою електронних засобів
коментарями водія, а також його коментарів і точок зору в діяльності, пов’язаній із рекламою,
промоакціями й продажем мотоциклів та інших виробів, які виготовляє та/або продає YME.
12.Строк
Цей договір набуває чинності з моменту (починаючи з 2-го грудня 2019 р.) реєстрації та
автоматично втрачає чинність 31-го грудня 2020 р., не потребуючи сповіщення YME чи водія.
13. Застосовний закон
a) Зареєструвавшись на Кубок і підписавши реєстраційну форму, водій погоджується з Умовами та
положеннями.
b) Водій погоджується, що будь-які спори, пов’язані з Кубком і участю в ньому, включно з
використанням інформації, яку водій надає YME, розглядатимуться компетентним судом
Амстердама, Нідерланди.
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b) YME відповідає за визначення кількості водіїв від кожної країни та їх відбір для суперфіналу;
c)

Загалом буде відібрано 40 водіїв, згідно з регіональними критеріями:

2

Група А. Іспанія/Італія/Франція/Сполучене Королівство/Німеччина/Нідерланди — разом 18
водіїв;
Група В. Швеція/Норвегія/Данія/Фінляндія/Бельгія/Австрія/Швейцарія — разом 14 водіїв;
Група С. Греція/Португалія/Польща/Туреччина/Україна/Латвія/Естонія/Хорватія — разом 8
водіїв;
Після завершення реєстрації комітет YME з перегонів визначить конкретну кількість водіїв від кожної
країни відповідно до кількості зареєстрованих, щоб забезпечити в кожній групі рівні можливості для
боротьби в суперфіналі.
d) Водії, які досягли наступного кроку в Кубку, зобов’язані взяти в ньому участь, якщо цьому не
перешкоджають форс-мажорні обставини (травма, серйозна проблема зі здоров’ям). Якщо
виникають такі обставини, водія замінить резервний водій.
7. Витрати
a) Відповідальність за всі витрати на участь у цьому Кубку (стосовно національних чемпіонатів,
суперфіналу та майстер-класу bLU cRU) несуть водій/команда. Зокрема, але не виключно вони
відповідають за витрати на транспорт і логістику, придбання та використання мотоцикла, запчастини,
механічне та інше обслуговування, ліцензування для національного чемпіонату та суперфіналу;
b) Абонентська плата за цей кубок, зокрема суперфінал, майстер-клас і заїзд EMX85, відсутня (за
винятком правил національних кубків, плату за ліцензування та участь у національному чемпіонаті
встановлює національна федерація/організатор);
c) Національні філіали YME нададуть вітальний пакет bLU cRU (2 камуфляжні футболки Paddock
Blue, 1 камуфляжне худі Paddock Blue, 1 парасолька, 1 кепка, 1 рюкзак і один ексклюзивний
набір наліпок для мотоцикла).
Якщо водію необхідно більше предметів із вітального пакета та наборів наліпок на мотоцикл, їх
можна замовити в Національних філіалах YME через координатора bLU cRU, і предмети нададуть
за акційною ціною.
8. Указівки з реєстрації
a) Щоб приєднатися до кубка YZ85 bLU cRU FIM Europe, необхідно пройти всі кроки процесу
онлайн-реєстрації. >;
b) Протягом 14 діб із кожним водієм зв’яжеться національний координатор bLU cRU, щоб підтвердити
реєстрацію
c) Водій несе відповідальність за всю надану інформацію, оскільки її перевірять національні
дистриб’ютори.
9. Скасування заходів
YME зберігає за собою право на власний розсуд повністю або частково змінити чи скасувати (Умови
та положення) Кубок у будь-який час, з будь-якої причини та без попередження.

10. Умови участі в EMX85 2021 р.
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a) Найкращий водій, обраний під час кубка YZ85 bLU cRU FIM Europe на майстер-класі bLU cRU,
братиме участь у чемпіонаті EMX85 2021 р.;
b) Водій буде підтримуваним водієм Yamaha згідно з умовами, погодженими в його річному контракті
з YME, з такими вигодами:
a. N. 1 мотоцикл YZ85 (оренда для користування) — 1 набір GYTR — 1 стандартний набір
запчастин (макс. вартість 3000 євро)
c) Беручи участь в EMX85, водій буде зобов’язаний дотримуватися правил та інструкцій YME й
команди, включно з домовленостями щодо спонсорської діяльності.
11. Права на образ
Зареєструвавшись на Кубок і підписавши реєстраційну форму, водій прямо чи опосередковано надає
YME ексклюзивне право, без обмежень у часі та території, безкоштовно до 31-го грудня 2020 р.
та без обмежень у часі для історичних цілей у випадку матеріалів, створених до 31-го грудня
2020 р., на використання імені водія, дизайнів його персональних гоночних номерів, підпису,
ініціалів і образу водія, включно з фотопортретами, фільмами, відео, дисками CD-/DVD-ROM і
будь-якими іншими відеоматеріалами чи зробленими за допомогою електронних засобів
коментарями водія, а також його коментарів і точок зору в діяльності, пов’язаній із рекламою,
промоакціями й продажем мотоциклів та інших виробів, які виготовляє та/або продає YME.
12.Строк
Цей договір набуває чинності з моменту (починаючи з 2-го грудня 2019 р.) реєстрації та
автоматично втрачає чинність 31-го грудня 2020 р., не потребуючи сповіщення YME чи водія.
13. Застосовний закон
a) Зареєструвавшись на Кубок і підписавши реєстраційну форму, водій погоджується з Умовами та
положеннями.
b) Водій погоджується, що будь-які спори, пов’язані з Кубком і участю в ньому, включно з
використанням інформації, яку водій надає YME, розглядатимуться компетентним судом
Амстердама, Нідерланди.
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УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

1. Сторони-учасники YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 2020
a) Yamaha Motor Europe N.V. (надалі — YME), включно з філіалами;
b) Youthstream Organization Sam (надалі — Youthstream);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme — Europe (надалі — FIM/FIM Europe).
2. Участь сторін
YME встановлює структуру та правила YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (надалі — «Кубок»),
являє собою орган, відповідальний за керування правами на маркетинг і рекламу Кубка, а також
за взаємодію між зацікавленими сторонами-учасниками цього проекту;
b) Філіали YME відповідають за комунікації на місцях і прямі контакти з водіями, надаючи водіям
вітальні пакети та набори наліпок bLU cRU від імені YME;
c) Youthstream, промоутер Motocross FIM/FIM Europe, керує правами на телевізійну
трансляцію суперфіналу та являє собою промоутера суперфіналу кубка YZ125 bLU cRU FIM
Europe у межах щорічного Мотокросу націй Monster Energy FIM.
d) Moto Club Ernée — організатор суперфіналу європейського Кубка YZ125 bLU cRU FIM
Europe у межах щорічного Мотокросу націй Monster Energy FIM
e) На видачу ліцензій на суперфінал поширюються спортивні та технічні правила FIM Europe
(дозволено лише ліцензію для континентальних європейських чемпіонатів категорії 125 куб. см.,
яка діє одну подію або весь рік), і водій має самостійно подати заявку на ліцензію через
національну федерацію. Ці правила можна знайти в екстранеті FIM.
a)

3. Структура Кубка
a) Підписка
Онлайн-реєстрація на сайті Yamaha racing.com для участі в Кубку можлива від 2 грудня 2019 р.
до 28 лютого 2020 р.
b) Національний чемпіонат
Цей Кубок буде невід’ємною частиною національних чемпіонатів, у яких водії Yamaha матимуть
власні рейтинги, що буде закріплено до 1-го вересня 2020 р. для відбору водіїв, які візьмуть
участь у суперфіналі;
c) Суперфінал в Ерне, Франція
Найкращі водії, відібрані на кожному національному чемпіонаті (пункт 6: групи A, B, C) візьмуть
участь у суперфіналі, який відбудеться 26/27 вересня 2020 р. в Ерне, Франція, і буде частиною
основного заходу «Мотокрос націй Monster Energy FIM»;
d) Церемонія нагородження учасників суперфіналу
Троє перших у загальному заліку водіїв отримають такі призи:
кубок/настільна медаль/нагрудна медаль FIM-Europe 1-го ступеня;
кубок/настільна медаль/нагрудна медаль FIM-Europe 2-го ступеня;
кубок/настільна медаль/нагрудна медаль FIM-Europe 3-го ступеня.
Нагороду дистриб’ютора YME буде вручено національному дистриб’ютору, який продемонструє
найбільш ефективний випереджувальний підхід із точки зору контактів, реєстрацій, спортивної й
медійної інформації та присутності на місці змагань;
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Нагороду «Наймолодший водій» буде вручено наймолодшому водію в стартовій сітці суперфіналу.
e) Майстер-клас bLU cRU
Потім 3 найкращі водії та 2 учасники, вибрані комітетом YME з перегонів із-поміж водіїв суперфіналу
Мотокросу націй Monster Energy, візьмуть участь у майстер-класі bLU cRU (жовтень/листопад
2020 р.) з послами bLU cRU;
f) Заїзд EMX 125 у 2021 р.
Найкращий водій майстер-класу, обраний комітетом YME з перегонів і послами bLU cRU,
приєднається до команди Yamaha bLU cRU EMX125 як офіційний водій Yamaha на сезон
2021 р. На майстер-класі буде розглянуто одну додаткову кандидатуру водія на приєднання до
команди.
4. Вимоги для участі
a) Участь у Кубку обмежено національними чемпіонатами в Європі;
b) Водій повинен мати всі необхідні ліцензії у своїй національній федерації, виконати технічні/спортивні
правила національного кубка та використовувати мотоцикл Yamaha YZ125 у чемпіонаті в країні
Європи;
c) Для участі в Кубку водій має бути віком від 13 (2007-й рік народження) до 16 (2004-й рік
народження) років;
Мінімальний вік 13 років має бути досягнуто на момент перших технічних перевірок заходу, які
зазвичай проводять у п’ятницю перед заходом.
Максимальний вік обмежується кінцем календарного року, у якому водій досяг віку 16 років.
d) Водії, що беруть участь у Кубку, зобов’язані протягом сезону національного чемпіонату, суперфіналу
та майстер-класу носити наліпку кубка YZ125 bLU cRU FIM Europe і набір Paddock Blue, надані
національними філіалами YME, крім випадків, коли письмово узгоджено інше.
5. Страхування
a) За страхування на кубок YZ125 bLU cRU FIM Europe відповідає кожна національна федерація та,
стосовно саме суперфіналу, FIM;
b) Положення про відшкодування збитків і відповідальність установлюються страхуванням, включеним
у ліцензії FIM і національних федерацій;
c) Водій визнає та приймає ризики й небезпеки, пов’язані з участю в Кубку. YME та/або філіали цієї
компанії, Youthstream, FIM/FIM Europe, Motoclub Ernée звільняються від будь-якої
відповідальності за будь-які нещасні випадки, що призвели до травм, постійної інвалідності чи
смерті.

6. Участь у заходах
a)

Щоб мати можливість взяти участь у суперфіналі, водій повинен виступати на своєму національному
чемпіонаті та взяти участь у як мінімум 50 % його перегонів;

b) YME відповідає за визначення кількості водіїв від кожної країни та їх відбір для суперфіналу;
c)

Загалом буде відібрано 40 водіїв, згідно з регіональними критеріями:
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Група А. Іспанія/Італія/Франція/Сполучене Королівство/Німеччина/Нідерланди — разом 18
водіїв;
Група В. Швеція/Норвегія/Данія/Фінляндія/Бельгія/Австрія/Швейцарія — разом 14 водіїв;
Група С. Греція/Португалія/Польща/Туреччина/Україна/Латвія/Естонія/Хорватія — разом 8
водіїв;
Після завершення реєстрації комітет YME з перегонів визначить конкретну кількість водіїв від кожної
країни відповідно до кількості зареєстрованих, щоб забезпечити в кожній групі рівні можливості для
боротьби в суперфіналі.
d) Водії, які досягли наступного кроку в Кубку, зобов’язані взяти в ньому участь, якщо цьому не
перешкоджають форс-мажорні обставини (травма, серйозна проблема зі здоров’ям). Якщо
виникають такі обставини, водія замінить резервний водій.
7. Витрати
a) Відповідальність за всі витрати на участь у цьому Кубку (стосовно національних чемпіонатів,
суперфіналу та майстер-класу bLU cRU) несуть водій/команда. Зокрема, але не виключно вони
відповідають за витрати на транспорт і логістику, придбання та використання мотоцикла, запчастини,
механічне та інше обслуговування, ліцензування для національного чемпіонату та суперфіналу;
b) Абонентська плата за цей кубок, зокрема суперфінал, майстер-клас і заїзд EMX125, відсутня (за
винятком правил національних кубків, плату за ліцензування та участь у національному чемпіонаті
встановлює національна федерація/організатор);
c) Національні філіали YME нададуть вітальний пакет bLU cRU (2 камуфляжні футболки Paddock
Blue, 1 камуфляжне худі Paddock Blue, 1 парасолька, 1 кепка, 1 рюкзак і один ексклюзивний
набір наліпок для мотоцикла).
Якщо водію необхідно більше предметів із вітального пакета та наборів наліпок на мотоцикл, їх
можна замовити в Національних філіалах YME через координатора bLU cRU, і предмети нададуть
за акційною ціною.
8. Указівки з реєстрації
a) Щоб приєднатися до кубка YZ125 bLU cRU FIM Europe, необхідно пройти всі кроки процесу
онлайн-реєстрації. >;
b) Протягом 14 діб із кожним водієм зв’яжеться національний координатор bLU cRU, щоб підтвердити
реєстрацію
c) Водій несе відповідальність за всю надану інформацію, оскільки її перевірять національні
дистриб’ютори.
9. Скасування заходів
YME зберігає за собою право на власний розсуд повністю або частково змінити чи скасувати (Умови
та положення) Кубок у будь-який час, з будь-якої причини та без попередження.
10. Умови участі в EMX125 2021 р.
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a) Найкращий водій, обраний із майстер-класу на кубку YZ125 bLU cRU FIM Europe, братиме участь
у чемпіонаті EMX125 2021 р. в команді Yamaha bLU cRU EMX125;
b) Водій буде офіційним водієм Yamaha згідно з умовами, погодженими в його річному контракті з
YME;
c) Беручи участь в EMX125, водій буде зобов’язаний дотримуватися правил та інструкцій YME й
команди, включно з домовленостями щодо спонсорської діяльності.
11. Права на образ
Зареєструвавшись на Кубок і підписавши реєстраційну форму, водій прямо чи опосередковано надає
YME ексклюзивне право, без обмежень у часі та території, безкоштовно до 31-го грудня 2020 р.
та без обмежень у часі для історичних цілей у випадку матеріалів, створених до 31-го грудня
2020 р., на використання імені водія, дизайнів його персональних гоночних номерів, підпису,
ініціалів і образу водія, включно з фотопортретами, фільмами, відео, дисками CD-/DVD-ROM і
будь-якими іншими відеоматеріалами чи зробленими за допомогою електронних засобів
коментарями водія, а також його коментарів і точок зору в діяльності, пов’язаній із рекламою,
промоакціями й продажем мотоциклів та інших виробів, які виготовляє та/або продає YME.
12.Строк
Цей договір набуває чинності з моменту (починаючи з 2-го грудня 2019 р.) реєстрації та
автоматично втрачає чинність 31-го грудня 2020 р., не потребуючи сповіщення YME чи водія.
13. Застосовний закон
a) Зареєструвавшись на Кубок і підписавши реєстраційну форму, водій погоджується з Умовами та
положеннями.
b) Водій погоджується, що будь-які спори, пов’язані з Кубком і участю в ньому, включно з
використанням інформації, яку водій надає YME, розглядатимуться компетентним судом
Амстердама, Нідерланди.
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