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MÄÄRÄYKSET JA EHDOT 

 

 

 

1. Osapuolet YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupissa 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (jäljempänä YME), sen haaraliikkeet mukaan luettuina; 

b) Infront Moto Racing (jäljempänä IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (jäljempänä FIM/FIM Europe). 

 

2. Osapuolten osallistuminen 

 

a) YME asettaa YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupin (jäljempänä “Cup”) rakenteen ja ehdot, 

se on Cupin markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvien oikeuksien hallinnasta 

vastaava juridinen yksikkö ja se vastaa vuorovaikutuksesta hankkeeseen osallistuvien 

sidosryhmien välillä; 

b) YME:n haaraliikkeet vastaavat paikallisesta viestinnästä ja suorasta yhteydenpidosta 

ajajien kanssa. Ne toimittavat ajajille bLU cRU -tervetulopakkauksen ja tarrat YME:n 

puolesta; 

c) IMR hallinnoi SuperFinalen TV-oikeuksia vastaa YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

SuperFinale -tapahtuman järjestämisestä vuotuisen Monster Energy FIM Motocross of 

Nations -kilpailussa. IMR on sidosryhmän jäsen, joka on ensin yhteydessä FIM/FIM 

Europeen SuperFinale-tapahtuman osalta; 

d) Imola/MC Montecoralli vastaa FIM bLU cRU YZ65 European Cup SuperFinalin 

järjestämisestä osana vuosittaista Monster Energy FIM Motocross of Nations -

kilpailua. 

e) SuperFinale-tapahtuman lisensiointiin sovelletaan FIM Europen urheilullisia ja teknisiä 

sääntöjä (vain mannermaan yhtä tapahtumaa koskeva tai vuotuista eurooppalaista 65-

mestaruuskisaa koskeva lisenssi on sallittu). Ajajan vastuulla on pyytää lisenssiä 

kansalliselta liitolta. Niiden tiedot löytyvät FIM:n extranet-palvelusta. 

 

3. Cupin rakenne 

 

a) Rekisteröityminen  

Online-rekisteröityminen Cupiin osallistumista varten alkaa 20. marraskuuta 2020 ja 

päättyy 28. helmikuuta 2021; 

 
b) Kansallinen mestaruuskisa 

Cup on olennainen osa kansallisia mestaruuskilpailuja, joissa Yamaha-ajajilla on oma 

luokittelu. Tämä luokittelu lukitaan 10. syyskuuta 2021 mennessä SuperFinaleen 

osallistuvien ajajien valintaa varten; 

 

c) SuperFinale 
Jokaisen kansallisen mestaruuskilpailun parhaat ajajat kilpailevat SuperFinalessa, joka 

järjestetään 25-26 syyskuu in Imola, Italy ja joka on osa päätapahtumaa ”Monster 

Energy FIM Motocross of Nations”; 
 

d) Superfinalen palkintoseremonia   

3 ensimmäiset ajajaa kokonaistuloksissa palkitaan seuraavilla palkinnoilla: 

1. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  

2. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali 
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3. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  

 

YME Distributor Award -jälleenmyyjäpalkinto annetaan kansalliselle jälleenmyyjälle, joka 

osoittaa eniten aktiivisuutta seuraavissa asioissa: yhteys, rekisteröinnit, urheilutieto, 

mediatieto ja näkyvyys kentällä; 

 

Youngest Rider -palkinto annetaan nuorimmalle ajajalle Superfinalen lähtöruudussa.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

YME-kilpailukomitea valitsee Monster Energy FIM Motocross of Nations -kilpailun 

SuperFinalesta Top 3 -ajajaa sekä 2 villiä korttia, jotka osallistuvat 3-päiväiseen (loka-

/marraskuussa 2021) Masterclass-kilpailuun bLU cRU -lähettiläiden kanssa; 

f) EMX 65 Zone ja 2022 finaaliajo 

Masterclassin paras ajaja, jonka YME-kilpailukomitea ja bLU cRU -lähettiläät valitsevat, 

saa Yamahalta tukea seuraavassa kohdassa mainituin ehdoin: 10 kaudella 2022. 

 

4. Osallistumisvaatimukset 

 

a) Cupiin osallistuminen on rajattu kansallisiin mestaruuskilpailuihin Euroopassa; 

b) Ajajan on oltava täysin lisensoitu kansallisessa liitossa kansallisen cupin teknisten ja 

urheilullisten sääntöjen mukaisesti ja kilpailtava Yamaha YZ65 -pyörällä mestaruudesta 

eurooppalaisessa maassa; 

c) Cupiin osallistumisen edellytyksenä on, että ajaja on syntynyt 1.1.2010 (11) - 31.12.2013 

(8)  välillä; 

d) Pakollisena vaatimuksena on, että Cupiin osallistuvien ajajien on käytettävä kansallisen 

mestaruuskauden, SuperFinalen ja Masterclassin aikana YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

-tarraa ja Paddock Blue -settiä, jotka YME:n kansalliset haaraliikkeet ovat toimittaneet. 

 

5. Vakuutus 

a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupia koskeva vakuutus on kunkin kansallisen liiton vastuulla 

ja SuperFinalen osalta erityisesti FIM:n vastuulla; 

b) Vahingonkorvaus- ja vastuulausekkeet määräytyvät FIM:n ja kansallisten liiton 

lisensseihin sisältyvän vakuutuksen mukaisesti; 

c) Ajaja ymmärtää ja hyväksyy Cupiin osallistumisesta aiheutuvat riskit ja vaarat. YME:n 

ja/tai sen haaraliikkeiden vastuu on poissuljettu tapauksissa, joissa onnettomuudesta 

aiheutuu vamma, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema. 

 

6. Tapahtumiin osallistuminen 

a) Ajajien on kilpailtava omassa kansallisessa mestaruuskilpailussa ja he ovat velvollisia 

osallistumaan vähintään 50 prosenttiin kilpailuista, joita mestaruusliigassa järjestetään, 

jotta he voisivat kilpailla SuperFinale-kilpailussa; 

b) YME on vastuussa maakohtaisen ajajakiintiön määrittämisestä ja ajajien valitsemisesta 

SuperFinale-kilpailuun; 

 

c) 40 ajajan kokonaismäärä täytetään seuraavien kriteereiden mukaan alueittain:  

 

Ryhmä A. Espanja / Italia / Ranska / Yhdistynyt kuningaskunta / Saksa / Alankomaat – 

TTL 18 ajajaa; 
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Ryhmä B. Ruotsi / Norja / Tanska / Suomi / Belgia / Itävalta / Sveitsi – TTL 14 ajajaa; 

 

Ryhmä C. Kreikka / Portugali / Puola / Turkki / Ukraina / Latvia / Viro / Kroatia – TTL 8 

ajajaa; 

 

Rekisteröitymisen jälkeen määritetään tietty maakohtainen ajajakiintiö rekisteröitymisten 

lukumäärän mukaisesti niin, että tavoitteena on tarjota mahdollisimman yhtäläiset 

mahdollisuudet SuperFinalen haastamiseen kunkin ryhmän sisällä. 

 

d) Ajajat, jotka onnistuvat saavuttamaan seuraavan vaiheen Cupissa, ovat velvollisia 

osallistumaan siihen, jollei sille ole estettä hyvin tärkeästä syystä (vamma, vakava 

terveysongelma). Siinä tapauksessa ajaja korvataan varalla olevalla ajajalla. 

 

 

7. Kustannukset 

 

a) Kaikki Cupiin osallistumiseen liittyvät kustannukset (kansalliset mestaruuskilpailut, 

SuperFinale ja bLU cRU Masterclass) ovat ajajan tai tiimin vastuulla, mukaan lukien muun 

muassa kuljetus ja logistiikka, pyörän hankinta ja käyttö, osat, mekaniikka ja tuki, 

lisensointi kansallista mestaruusliigaa ja SuperFinalea varten; 

b) Cupiin, SuperFinale, Masterclassa ja EMX65-ajo mukaan luettuina, ei sovelleta 

liittymismaksua (pois lukien kansallisen cupin säännöt, kansallisen mestaruuskilpailun 

lisenssi- ja osallistumismaksut, jotka määrittää kansallinen liitto tai järjestäjä); 

c) YME:n kansalliset haaraliikkeet toimittamat maksuttoman bLU cRU tervetulopaketin (2/T-

paitaa, 1/huppari, 1/sateenvarjo, 1/lippalakki, / selkäreppu) ja yksi eksklusiivinen pyörän 

tarrasetti; 

Jos ajaja haluaa pyöräänsä lisää tarrasettejä, tervetulopaketin, niitä voi pyytää YME:n 

kansallisilta haaraliikkeiltä bLU cRU -koordinaattorin kautta, ja ne toimitetaan alhaiseen 

hintaan. 

 

 

8. Rekisteröitymisohjeet 

 

a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupiin osallistumisen pakollisena edellytyksenä on noudattaa 

kaikkia online-rekisteröitymisprosessin vaiheita. >;  

b) Kansallinen bLU cRU -koordinaattori ottaa yhteyden ajajaan 10 päivän kuluessa 

rekisteröitymisen vahvistamiseksi  

c) Ajaja on vastuussa kaikista antamistaan tiedoista, sillä kansalliset jälleenmyyjät 

tarkastavat ne. 

 

 

9. Tapahtumien peruutus 

 

YME varaa oikeuden siihen, että se voi milloin tahansa peruuttaa Cupin tai muuttaa sitä 

kokonaan tai osittain (Ehdot ja Määräykset) oman harkintansa mukaan mistä tahansa 

syystä ja ilman ennakkoilmoitusta. YME ei ole vastuussa kuljettajalle peruutuksesta 

johtuvista kustannuksista. 

 

 

10.  EMX65 2022 Osallistumisehdot 
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a) Paras ajaja, joka on valittu bLU cRU Masterclass -kilpailusta, osallistuu EMX65-

mestaruuskisoihin vuonna 2022; 

b) Ajaja on tuettu Yamaha-ajaja ehdoilla, jotka sovitaan YME:n kanssa sovittavassa 

vuotuisessa ajajasopimuksessa seuraavien eduin; 

a. Nro 1 YZ65 (lainataan käyttöön) – 1 GYTR sarja – 1 vakiovaraosat (arvo enintään 3 

000 euroa)  

c) Ajajan, joka osallistuu EMX65-kisoihin, on noudatettava YME:n ja tiimin, 

sponsorisopimuksen mukaan luettuina, sääntöjä ja ohjeita. 

 

11.  Kuvia koskevat oikeudet  

 

Ajaja myöntää tai hankkii luvan veloituksetta 31. joulukuuta 2021 saakka ja ilman aikaan 

liittyviä rajoituksia historiallisia tarkoituksia varten sellaisten materiaalien osalta, jotka on 

tehty ennen 31. joulukuuta 2021 ja ilman aikaan tai alueeseen liittyviä rajoituksia, YME:lle 

eksklusiivisen oikeuden käyttää ajajan nimeä, ajajan henkilökohtaisen kilpanumeron 

mallia, alkukirjaimia, yhtäläisyyttä, mukaan lukien ajajan valokuvattuja muotokuvia, 

elokuvia, videoita, CD-/DVD-ROM-levyjä ja muita filmiaineistoja tai kommentteja 

sähköisesti ja kommentteja ja mielipiteitä mainosten, myynninedistämistoimintojen ja 

moottoripyörien myynnin ja muiden YME:n valmistamien ja/tai myymien tuotteiden 

yhteydessä. 

 

12. Voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan rekisteröitymisen ajankohtana ja päättyy ilman eri 

toimenpiteitä 31. joulukuuta 2021 ilman, että YME:ltä tai ajajalta vaaditaan ilmoitusta.   

 

  

13.  Sovellettava laki  

 

a) Rekisteröitymällä Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröitymislomakkeen ajaja hyväksyy 

Ehdot ja määräykset. 

b) Ajaja hyväksyy, että Cupiin (osallistumiseen), mukaan lukien ajajan YME:lle antamien 

tietojen käyttö, liittyvät riidat ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa Alankomaissa.  
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MÄÄRÄYKSET JA EHDOT 

 

 

 

1. Osapuolet YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupissa 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (jäljempänä YME), sen haaraliikkeet mukaan luettuina; 

b) Infront Moto Racing (jäljempänä IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (jäljempänä FIM/FIM Europe). 

 

2. Osapuolten osallistuminen 

 

a) YME asettaa YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupin (jäljempänä “Cup”) rakenteen ja ehdot, 

se on Cupin markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvien oikeuksien hallinnasta 

vastaava juridinen yksikkö ja se vastaa vuorovaikutuksesta hankkeeseen osallistuvien 

sidosryhmien välillä; 

b) YME:n haaraliikkeet vastaavat paikallisesta viestinnästä ja suorasta yhteydenpidosta 

ajajien kanssa. Ne toimittavat ajajille bLU cRU -tervetulopakkauksen ja tarrat YME:n 

puolesta; 

c) IMR hallinnoi SuperFinalen TV-oikeuksia vastaa YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

SuperFinale -tapahtuman järjestämisestä vuotuisen Monster Energy FIM Motocross of 

Nations -kilpailussa. IMR on sidosryhmän jäsen, joka on ensin yhteydessä FIM/FIM 

Europeen SuperFinale-tapahtuman osalta; 

d) Imola/MC Montecoralli vastaa FIM bLU cRU YZ85 European Cup SuperFinalin 

järjestämisestä osana vuosittaista Monster Energy FIM Motocross of Nations -

kilpailua. 

e) SuperFinale-tapahtuman lisensiointiin sovelletaan FIM Europen urheilullisia ja teknisiä 

sääntöjä (vain mannermaan yhtä tapahtumaa koskeva tai vuotuista eurooppalaista 85-

mestaruuskisaa koskeva lisenssi on sallittu). Ajajan vastuulla on pyytää lisenssiä 

kansalliselta liitolta. Niiden tiedot löytyvät FIM:n extranet-palvelusta. 

 

3. Cupin rakenne 

 

a) Rekisteröityminen  

Online-rekisteröityminen Cupiin osallistumista varten alkaa 20. marraskuuta 2020 ja 

päättyy 28. helmikuuta 2021; 

 
b) Kansallinen mestaruuskisa 

Cup on olennainen osa kansallisia mestaruuskilpailuja, joissa Yamaha-ajajilla on oma 

luokittelu. Tämä luokittelu lukitaan 10. syyskuuta 2021 mennessä SuperFinaleen 

osallistuvien ajajien valintaa varten; 

 

c) SuperFinale 

Jokaisen kansallisen mestaruuskilpailun parhaat ajajat kilpailevat SuperFinalessa, joka 

järjestetään 25-26 syyskuu in Imola, Italy ja joka on osa päätapahtumaa ”Monster 

Energy FIM Motocross of Nations”; 
 

d) Superfinalen palkintoseremonia   

3 ensimmäiset ajajaa kokonaistuloksissa palkitaan seuraavilla palkinnoilla: 

1. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  

2. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  
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3. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  

 

 

YME Distributor Award -jälleenmyyjäpalkinto annetaan kansalliselle jälleenmyyjälle, joka 

osoittaa eniten aktiivisuutta seuraavissa asioissa: yhteys, rekisteröinnit, urheilutieto, 

mediatieto ja näkyvyys kentällä; 

 

Youngest Rider -palkinto annetaan nuorimmalle ajajalle Superfinalen lähtöruudussa.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

YME-kilpailukomitea valitsee Monster Energy FIM Motocross of Nations -kilpailun 

SuperFinalesta Top 3 -ajajaa sekä 2 villiä korttia, jotka osallistuvat 3-päiväiseen (loka-

/marraskuussa 2021) Masterclass-kilpailuun bLU cRU -lähettiläiden kanssa; 

f) EMX 85 Zone ja 2022 finaaliajo 

Masterclassin paras ajaja, jonka YME-kilpailukomitea ja bLU cRU -lähettiläät valitsevat, 

saa Yamahalta tukea seuraavassa kohdassa mainituin ehdoin: 10 kaudella 2022. 

 

4. Osallistumisvaatimukset 

 

a) Cupiin osallistuminen on rajattu kansallisiin mestaruuskilpailuihin Euroopassa; 

b) Ajajan on oltava täysin lisensoitu kansallisessa liitossa kansallisen cupin teknisten ja 

urheilullisten sääntöjen mukaisesti ja kilpailtava Yamaha YZ85 -pyörällä mestaruudesta 

eurooppalaisessa maassa; 

c) Cupiin osallistumisen edellytyksenä on, että ajaja on syntynyt 1.1.2008 (13) –  

d)  31.12.2010 (11); 

e) Pakollisena vaatimuksena on, että Cupiin osallistuvien ajajien on käytettävä kansallisen 

mestaruuskauden, SuperFinalen ja Masterclassin aikana YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

-tarraa ja Paddock Blue -settiä, jotka YME:n kansalliset haaraliikkeet ovat toimittaneet. 

 

5. Vakuutus 

a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupia koskeva vakuutus on kunkin kansallisen liiton vastuulla 

ja SuperFinalen osalta erityisesti FIM:n vastuulla; 

b) Vahingonkorvaus- ja vastuulausekkeet määräytyvät FIM:n ja kansallisten liiton 

lisensseihin sisältyvän vakuutuksen mukaisesti; 

c) Ajaja ymmärtää ja hyväksyy Cupiin osallistumisesta aiheutuvat riskit ja vaarat. YME:n 

ja/tai sen haaraliikkeiden vastuu on poissuljettu tapauksissa, joissa onnettomuudesta 

aiheutuu vamma, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema. 

 

6. Tapahtumiin osallistuminen 

a) Ajajien on kilpailtava omassa kansallisessa mestaruuskilpailussa ja he ovat velvollisia 

osallistumaan vähintään 50 prosenttiin kilpailuista, joita mestaruusliigassa järjestetään, 

jotta he voisivat kilpailla SuperFinale-kilpailussa; 

b) YME on vastuussa maakohtaisen ajajakiintiön määrittämisestä ja ajajien valitsemisesta 

SuperFinale-kilpailuun; 

 

c) 40 ajajan kokonaismäärä täytetään seuraavien kriteereiden mukaan alueittain:  
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Ryhmä A. Espanja / Italia / Ranska / Yhdistynyt kuningaskunta / Saksa / Alankomaat – 

TTL 18 ajajaa; 

 

Ryhmä B. Ruotsi / Norja / Tanska / Suomi / Belgia / Itävalta / Sveitsi – TTL 14 ajajaa; 

 

Ryhmä C. Kreikka / Portugali / Puola / Turkki / Ukraina / Latvia / Viro / Kroatia – TTL 8 

ajajaa; 

 

Rekisteröitymisen jälkeen määritetään tietty maakohtainen ajajakiintiö rekisteröitymisten 

lukumäärän mukaisesti niin, että tavoitteena on tarjota mahdollisimman yhtäläiset 

mahdollisuudet SuperFinalen haastamiseen kunkin ryhmän sisällä. 

 

d) Ajajat, jotka onnistuvat saavuttamaan seuraavan vaiheen Cupissa, ovat velvollisia 

osallistumaan siihen, jollei sille ole estettä hyvin tärkeästä syystä (vamma, vakava 

terveysongelma). Siinä tapauksessa ajaja korvataan varalla olevalla ajajalla. 

 

 

7. Kustannukset 

 

a) Kaikki Cupiin osallistumiseen liittyvät kustannukset (kansalliset mestaruuskilpailut, 

SuperFinale ja bLU cRU Masterclass) ovat ajajan tai tiimin vastuulla, mukaan lukien muun 

muassa kuljetus ja logistiikka, pyörän hankinta ja käyttö, osat, mekaniikka ja tuki, 

lisensointi kansallista mestaruusliigaa ja SuperFinalea varten; 

b) Cupiin, SuperFinale, Masterclassa ja EMX85-ajo mukaan luettuina, ei sovelleta 

liittymismaksua (pois lukien kansallisen cupin säännöt, kansallisen mestaruuskilpailun 

lisenssi- ja osallistumismaksut, jotka määrittää kansallinen liitto tai järjestäjä); 

c) YME:n kansalliset haaraliikkeet toimittamat maksuttoman bLU cRU tervetulopaketin (2/T-

paitaa, 1/huppari, 1/sateenvarjo, 1/lippalakki, / selkäreppu) ja yksi eksklusiivinen pyörän 

tarrasetti; 

Jos ajaja haluaa pyöräänsä lisää tarrasettejä tervetulopaketin, niitä voi pyytää YME:n 

kansallisilta haaraliikkeiltä bLU cRU -koordinaattorin kautta, ja ne toimitetaan alhaiseen 

hintaan. 

 

 

8. Rekisteröitymisohjeet 

 

a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupiin osallistumisen pakollisena edellytyksenä on noudattaa 

kaikkia online-rekisteröitymisprosessin vaiheita. >;  

b) Kansallinen bLU cRU -koordinaattori ottaa yhteyden ajajaan 10 päivän kuluessa 

rekisteröitymisen vahvistamiseksi  

c) Ajaja on vastuussa kaikista antamistaan tiedoista, sillä kansalliset jälleenmyyjät 

tarkastavat ne. 

 

 

9. Tapahtumien peruutus 

 

YME varaa oikeuden siihen, että se voi milloin tahansa peruuttaa Cupin tai muuttaa sitä 

kokonaan tai osittain (Ehdot ja Määräykset) oman harkintansa mukaan mistä tahansa 

syystä ja ilman ennakkoilmoitusta. YME ei ole vastuussa kuljettajalle peruutuksesta 

johtuvista kustannuksista. 
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10.  EMX85 2022 Osallistumisehdot 

 

a) Paras ajaja, joka on valittu bLU cRU Masterclass -kilpailusta, osallistuu EMX85-

mestaruuskisoihin vuonna 2022; 

b) Ajaja on tuettu Yamaha-ajaja ehdoilla, jotka sovitaan YME:n kanssa sovittavassa 

vuotuisessa ajajasopimuksessa seuraavan edun kera; 

a. Nro 1 YZ85 (lainataan käyttöön) – 1 GYTR sarja – 1 vakiovaraosat (arvo enintään 3 

000 euroa)  

c) Ajajan, joka osallistuu EMX85-kisoihin, on noudatettava YME:n ja tiimin, 

sponsorisopimuksen mukaan luettuina, sääntöjä ja ohjeita. 

 

11.  Kuvia koskevat oikeudet  

 

Ajaja myöntää tai hankkii luvan veloituksetta 31. joulukuuta 2021 saakka ja ilman aikaan 

liittyviä rajoituksia historiallisia tarkoituksia varten sellaisten materiaalien osalta, jotka on 

tehty ennen 31. joulukuuta 2021 ja ilman aikaan tai alueeseen liittyviä rajoituksia, YME:lle 

eksklusiivisen oikeuden käyttää ajajan nimeä, ajajan henkilökohtaisen kilpanumeron 

mallia, alkukirjaimia, yhtäläisyyttä, mukaan lukien ajajan valokuvattuja muotokuvia, 

elokuvia, videoita, CD-/DVD-ROM-levyjä ja muita filmiaineistoja tai kommentteja 

sähköisesti ja kommentteja ja mielipiteitä mainosten, myynninedistämistoimintojen ja 

moottoripyörien myynnin ja muiden YME:n valmistamien ja/tai myymien tuotteiden 

yhteydessä. 

 

12. Voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan rekisteröitymisen ajankohtana ja päättyy ilman eri 

toimenpiteitä 31. joulukuuta 2021 ilman, että YME:ltä tai ajajalta vaaditaan ilmoitusta.   

 

  

13.  Sovellettava laki  

 

a) Rekisteröitymällä Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröitymislomakkeen ajaja hyväksyy 

Ehdot ja määräykset. 

b) Ajaja hyväksyy, että Cupiin (osallistumiseen), mukaan lukien ajajan YME:lle antamien 

tietojen käyttö, liittyvät riidat ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa Alankomaissa.  
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SÄÄNNÖT JA EHDOT 

 

 

 

1. Osapuolet YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupissa 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (jäljempänä YME), sen haaraliikkeet mukaan luettuina; 

b) Infront Group, Lda. (jäljempänä IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (jäljempänä FIM/FIM Europe). 

 

2. Osapuolten osallistuminen 

 

a) YME asettaa YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupin (jäljempänä “Cup”) rakenteen ja ehdot, 

se on Cupin markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvien oikeuksien hallinnasta 

vastaava juridinen yksikkö ja se vastaa vuorovaikutuksesta hankkeeseen osallistuvien 

sidosryhmien välillä; 

b) YME:n sivuliikkeet vastaavat paikallisesta viestinnästä ja suorasta yhteydenpidosta 

kuljettajien kanssa. Ne toimittavat kuljettajille bLU cRU -tervetulopaketin ja 

tarrasarjat YME:n puolesta; 

c) IMR hallinnoi SuperFinalen TV-oikeuksia vastaa YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

SuperFinale -tapahtuman järjestämisestä vuotuisen Monster Energy FIM Motocross of 

Nations -kilpailussa. IMR on sidosryhmän jäsen, joka on ensin yhteydessä FIM/FIM 

Europeen SuperFinale-tapahtuman osalta; 

d) Imola/MC Montecoralli vastaa FIM bLU cRU YZ125 European Cup SuperFinalin 

järjestämisestä osana vuosittaista Monster Energy FIM Motocross of Nations -

kilpailua. 

e) SuperFinale-tapahtuman lisensiointiin sovelletaan FIM Europen urheilullisia ja teknisiä 

sääntöjä (kerta- tai EM-lisenssi). Kuljettajan vastuulla on anoa lisenssiä paikalliselta 

liitolta. Niiden tiedot löytyvät FIM:n extranet-palvelusta. 

 

3. Cupin rakenne 

 

a) Rekisteröityminen  

Verkkorekisteröityminen Cupiin alkaa 31. lokakuuta 2020 ja päättyy 28. helmikuuta 2021; 

 
b) Kansalliset kilpasarjat 

Kansallisissa kilpasarjoissa menestyminen on olennainen osa Cupia. Yamaha-kuljettajia 

arvioidaan läpi kauden ja sijoittelu lukitaan 5. elokuuta 2021 SuperFinaleen 

osallistuvien kuljettajien valintaa varten; 

 

c) SuperFinale  

Jokaisen kansallisen kilpasarjan parhaat kuljettajat kilpailevat SuperFinalessa, joka 

järjestetään 25-26 syyskuu in Imola, Italy ja joka on osa ”Monster Energy FIM 

Motocross of Nations” -tapahtumaa; 
 

d) Superfinalen palkintoseremonia   

3 ensimmäiset ajajaa kokonaistuloksissa palkitaan seuraavilla palkinnoilla: 

1. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  

2. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  

3. Cup/Plate/FIM-Europe -mitali  
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YME Distributor Award -palkinto annetaan sivuliikkeelle, joka osoittaa eniten aktiivisuutta 

seuraavissa asioissa: yhteydenpito, rekisteröinnit, tiedotus, medianäkyvyys ja näkyvyys 

kentällä; 

 

Youngest Rider -palkinto annetaan Superfinalen nuorimmalle kuljettajalle.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

YME-kilpailukomitea valitsee Monster Energy FIM Motocross of Nations -kilpailun 

SuperFinalesta kolme kärkikuljettajaa sekä kaksi kuljettajaa villillä korttilla, jotka 

osallistuvat kolmipäiväiseen (loka-/marraskuussa 2021) Masterclass-leiriin bLU cRU -

lähettiläiden kanssa; 

f) EMX 125 2022 ajo 

Masterclassin paras kuljettaja, jonka YME-kilpailukomitea ja bLU cRU -lähettiläät 

valitsevat, saa virallisen kuljettajan paikan Yamahan tukemasta EMX125-tiimistä kaudelle 

2022. 

 

4. Osallistumisvaatimukset 

 

a) Cupiin osallistuminen on rajattu kansallisiin kilpasarjoihin Euroopassa; 

b) Kuljettajalla on oltava kansallinen lisenssi ja kilpailtava Yamaha YZ125 -pyörällä 

eurooppalaisessa maassa; 

c) Cupiin osallistumisen edellytyksenä on, että ajaja on syntynyt 1.1.2005 (16) – 31.12.2008 

(13); 

d) Finalen ja Masterclassin aikana YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup -tarrasarjaa ja Paddock 

Blue -vaatteita, jotka YME:n sivuliikkeet ovat toimittaneet. 

 

5. Vakuutus 

a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupia koskeva vakuutus on kunkin kansallisen liiton vastuulla 

ja SuperFinalen osalta erityisesti FIM:n vastuulla; 

b) Vahingonkorvaus- ja vastuulausekkeet määräytyvät FIM:n ja kansallisten liiton 

lisensseihin sisältyvän vakuutuksen mukaisesti; 

c) Kuljettaja ymmärtää ja hyväksyy Cupiin osallistumisesta aiheutuvat riskit ja vaarat. YME:n 

ja/tai sen sivuliikkeiden vastuu on poissuljettu tapauksissa, joissa onnettomuudesta 

aiheutuu vamma, pysyvä työkyvyttömyys tai kuolema. 

 

6. Tapahtumiin osallistuminen 

a) Kuljettajien on kilpailtava omassa kansallisessa kilpasarjassa ja he ovat velvollisia 

osallistumaan vähintään 50 prosenttiin kilpasarjan kilpailusta, jotta he ovat oikeutettuja 

osallistumaan SuperFinaleen; 

b) YME on vastuussa maakohtaisen kuljettajakiintiön määrittämisestä ja kuljettajien 

valitsemisesta SuperFinale-kilpailuun; 

 

c) 40:n kuljettajan kokonaismäärä täytetään seuraavien kriteereiden mukaan alueittain:  

 

Ryhmä A. Espanja / Italia / Ranska / Yhdistynyt kuningaskunta / Saksa / Alankomaat – 

Yhteensä 18 ajajaa; 

 

Ryhmä B. Ruotsi / Norja / Tanska / Suomi / Belgia / Itävalta / Sveitsi – Yhteensä 14 

ajajaa; 
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Ryhmä C. Kreikka / Portugali / Puola / Turkki / Ukraina / Latvia / Viro / Kroatia – 

Yhteensä 8 ajajaa; 

 

Rekisteröitymisen sulkeuduttua määritetään maakohtainen jatkoon pääsevä kiintiö 

perustuen ryhmän kuljettajien kokonaismäärään. Tavoiteena on tarjota kuljettajille eri 

kokoisissa ryhmissä yhtäläiset mahdollisuudet edetä SuperFinalen. 

d) Kuljettajat, jotka onnistuvat saavuttamaan seuraavan vaiheen Cupissa, ovat velvollisia 

osallistumaan siihen, ellei osallistumiselle ole vakavaa estettä (vamma, vakava 

terveysongelma). Vakavan esteen sattuessa kuljettaja korvataan varasijalla olevalla 

kuljettajalla. 

 

 

7. Kustannukset 

 

a) Kaikki Cupiin osallistumiseen liittyvät kustannukset (kansalliset kilpasarjat, SuperFinale 

ja bLU cRU Masterclass) ovat ajajan tai tiimin vastuulla, mukaan lukien muun muassa 

kuljetus ja logistiikka, pyörän hankinta ja käyttö, osat, huolto ja korjaus sekä tarvittavat 

lisenssit; 

b) Cupiin, SuperFinaleen, Masterclassiin ei sovelleta erillistä osallistumismaksua (pois lukien 

kansallisen kilpasarjan säännöt sekä lisenssi- ja osallistumismaksut, jotka kansallinen liitto 

tai järjestäjä on määrittänyt); 

c) YME:n sivuliikkeet toimittavat maksuttoman bLU cRU -tervetulopaketin (2/T-paitaa, 

1/huppari, 1/sateenvarjo, 1/lippalakki, / selkäreppu /bLU cRU -merkki) ja yhden bLU cRU 

-tarrasarjan kilpapyörään; 

Jos kuljettaja haluaa pyöräänsä lisää tarrasarjoja, niitä voi pyytää YME:n kansallisilta 

sivuliikkeiltä bLU cRU -koordinaattorin kautta, ja ne toimitetaan sisäänostohintaan. 

 

 

8. Rekisteröitymisohjeet 

 

a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupiin osallistumisen pakollisena edellytyksenä on noudattaa 

kaikkia verkkorekisteröitymisprosessin vaiheita. >;  

b) Kansallinen bLU cRU -koordinaattori ottaa yhteyttä kuljettajaan rekisteröitymisen 

vahvistamiseksi  

c) Kuljettaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Kansallinen sivuliike 

tarkastaa kuljettajan antamat tiedot. 

 

 

9. Tapahtumien peruutus 

 

YME varaa oikeuden siihen, että se voi milloin tahansa peruuttaa Cupin tai muuttaa sitä 

kokonaan tai osittain (Säännöt ja Ehdot) oman harkintansa mukaan mistä tahansa syystä 

ja ilman ennakkoilmoitusta. YME ei ole vastuussa kuljettajalle peruutuksesta johtuvista 

kustannuksista. 

 

 

10.  EMX125 2022 Osallistumisehdot 

 

a) Masterclass-leiriltä valittu kuljettaja osallistuu EMX125-sarjaan kaudella 2022 Yamahan 

tukeman EMX125-joukkueen jäsenenä; 

b) Kuljettajaa tuetaan Yamaha-kuljettajan ehdoilla, jotka sovitaan YME:n kanssa 

vuotuisessa kuljettajasopimuksessa; 
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c) EMX125-kilpailuihin osallistuvan kuljettajan on noudatettava YME:n, tiimin ja 

sponsorisopimusten sääntöjä sekä ohjeita. 

 

11.  Kuvia koskevat oikeudet  

 

Kuljettaja myöntää tai hankkii luvan veloituksetta 31. joulukuuta 2021 saakka ja ilman 

aikaan liittyviä rajoituksia historiallisia tarkoituksia varten sellaisten materiaalien osalta, 

jotka on tehty ennen 31. joulukuuta 2021 ja ilman aikaan tai alueeseen liittyviä 

rajoituksia, YME:lle eksklusiivisen oikeuden käyttää ajajan nimeä, ajajan henkilökohtaisen 

kilpanumeron mallia, alkukirjaimia, yhtäläisyyttä, mukaan lukien ajajan valokuvattuja 

muotokuvia, elokuvia, videoita, CD-/DVD-ROM-levyjä ja muita filmiaineistoja tai 

kommentteja sähköisesti ja kommentteja ja mielipiteitä mainosten, 

myynninedistämistoimintojen ja moottoripyörien myynnin ja muiden YME:n valmistamien 

ja/tai myymien tuotteiden yhteydessä. 

 

12. Voimassaolo 

 

Tämä sopimus tulee voimaan rekisteröitymisen ajankohtana ja päättyy ilman eri 

toimenpiteitä 31. joulukuuta 2021 ilman, että YME:ltä tai ajajalta vaaditaan ilmoitusta.   

 

  

13.  Sovellettava laki  

 

a) Rekisteröitymällä Cupiin ja allekirjoittamalla rekisteröitymislomakkeen kuljettaja 

hyväksyy nämä säännöt ja ehdot. 

b) Kuljettaja hyväksyy, että Cupiin (osallistumiseen) ja kuljettajan YME:lle antamien 

tietojen käyttöön liittyvät riidat ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa Alankomaissa.  
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