
   

   

   

1 

 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

 

1. Μέρη που εμπλέκονται στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ65 bLU cRU 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (στο εξής καλούμενη YME), συμπεριλαμβανομένων των 

παραρτημάτων της. 

b) Infrtont Moto Racing (στο εξής καλούμενη IMR). 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (στο εξής καλούμενη FIM/FIM 

Ευρώπης). 

 

2. Συμμετοχή των μερών 

 

a) Η YME καθορίζει τη δομή και τους κανόνες για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ65 bLU cRU 

(στο εξής καλούμενο "Πρωτάθλημα") και είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων μάρκετινγκ και προώθησης του Πρωταθλήματος και υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων του έργου. 

b) Τα παραρτήματα της YME είναι υπεύθυνα για την τοπική και άμεση επικοινωνία με τους αναβάτες, 

καθώς και την παροχή του πακέτου υποδοχής bLU cRU και του κιτ αυτοκόλλητων εκ μέρους της YME. 

c) Η IMR διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το SuperFinale και είναι υπεύθυνη για τη 

διοργάνωση του SuperFinale του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος YZ65 bLU cRU FIM στα πλαίσια 

του ετήσιου Monster Energy FIM Motocross των Εθνών. Η IMR είναι το εμπλεκόμενο μέρος που 

εκτελεί την άμεση επικοινωνία με τη FIM/ FIM Ευρώπης για το SuperFinale. 

d) Imola/MC Montecoralli είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του FIM bLU cRU YZ65 

European Cup SuperFinal ως μέρος του ετήσιου Monster Energy FIM Motocross of 

Nations. 

e) Η εκχώρηση αδείας για την εκδήλωση SuperFinale διέπεται από τους αθλητικούς και τεχνικούς 

κανονισμούς της FIM Ευρώπης (επιτρέπεται μόνο μία άδεια ηπειρωτικής εκδήλωσης ή ετήσια άδεια 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 65) και αποτελεί ευθύνη του αναβάτη να την αιτήσει μέσω της εθνικής 

ομοσπονδίας. Αυτά διατίθενται από το εξωτερικό δίκτυο της FIM. 

 

3. Δομή Πρωταθλήματος 

 

a) Εγγραφή 

Η διαδικτυακή εγγραφή για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα είναι ανοικτή το διάστημα από 2 Δεκέμβριος 2020 

μέχρι 28 Φεβρουάριος 2021. 

 
b) Εθνικό πρωτάθλημα 

Αυτό το Πρωτάθλημα θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εθνικών πρωταθλημάτων, στα οποία οι 

αναβάτες της Yamaha θα έχουν τη δική τους κατάταξη, η οποία θα κλειδώσει μέχρι την 1η  

Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή των αναβατών που θα συμμετάσχουν στο SuperFinale. 

 

c) SuperFinale  

Οι καλύτεροι αναβάτες κάθε εθνικού πρωταθλήματος θα διαγωνιστούν σε ένα SuperFinale που θα 

διεξαχθεί στις 25-26 Σεπτεμβρίου in Imola, Italy και θα λάβουν μέρος στην κεντρική 

εκδήλωση “Monster Energy FIM Motocross of Nations; 
 

d) Τελετή απονομής Superfinale  

Οι πρώτοι 3 αναβάτες στη συνολική κατάταξη θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία: 

1η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  
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2η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

3η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

 

Ένα βραβείο YME Distributor Award θα απονεμηθεί στον εθνικό Διανομέα που επέδειξε τη μεγαλύτερη 

προνοητικότητα στους τομείς: επικοινωνίας, εγγραφών, αθλητικών πληροφοριών, πληροφοριών μέσων και 

παρουσίας στο πεδίο. 

 

Ένα βραβείο Youngest Rider θα απονεμηθεί στο νεότερο αναβάτη στις θέσεις εκκίνησης του Superfinale.  

 

e) bLU cRU Masterclass  

Οι κορυφαίοι 3 αναβάτες και 2 αναβάτες "μπαλαντέρ" που θα επιλεχθούν από την αγωνιστική επιτροπή της 

YME μεταξύ των διαγωνιζόμενων στο SuperFinale του Monster Energy FIM Motocross of Nations 

θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Masterclass (Οκτώβριος/Νοέμβριος του 

2021) με τους Πρεσβευτές του bLU cRU. 

f) EMX 65 Zone and τελικός 2022 

g) Ο καλύτερος αναβάτης του Masterclass, που θα επιλεχθεί από τους YME Racing Committee & bLU 

cRU πρεσβευτές, θα υποστηριχθεί από την Yamaha στη σεζόν του 2022 υπό τις συνθήκες που 

αναφέρονται στο σημείο 10. 

 

4. Απαιτήσεις συμμετοχής 

 

a) Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα περιορίζεται στα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

b) Ο αναβάτης πρέπει να διαθέτει πλήρη άδεια από την εθνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τους Εθνικούς 

τεχνικούς/αθλητικούς κανόνες πρωταθλητισμού και να αγωνίζεται με Yamaha YZ65 για πρωτάθλημα σε 

Ευρωπαϊκή χώρα. 

c) Για να συμμετέχει στο Cup, ο αναβάτης πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 8 (2013) και 11 (2010) ετών. Η ελάχιστη 

ηλικία των 8 ετών πρέπει να ισχύει την ημέρα του πρώτου τεχνικού ελέγχου της εκδήλωσης,  η οποία συνήθως 

είναι η παραμονή της εκδήλωσης.  Η μέγιστη ηλικία λήγει στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο 

αναβάτης φτάνει την ηλικία των 11 ετών. 

d) Είναι υποχρεωτικό για τους αναβάτες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα να χρησιμοποιούν κατά τη 

διάρκεια της σεζόν του πρωταθλήματος, κατά το SuperFinale και το Masterclass, το αυτοκόλλητο του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος FIM YZ65 bLU cRU και το κιτ Paddock Blue που παρέχεται από τα Εθνικά 

παραρτήματα της YME. 

 

5. Ασφάλεια 

a) Η ασφάλεια για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ65 bLU cRU αποτελεί ευθύνη κάθε ομοσπονδίας και, 

ειδικά για το SuperFinale, της FIM. 

b) Οι όροι αποζημιώσεων και ευθύνης προσδιορίζονται από την ασφάλεια που περιλαμβάνεται στις άδειες της 

FIM και της εθνικής ομοσπονδίας. 

c) Ο αναβάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα. 

Η YME ή/και τα παραρτήματα αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί 

τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. 

 

6. Παρουσία στις εκδηλώσεις 
a) Οι αναβάτες πρέπει να αγωνίζονται στο αντίστοιχο εθνικό τους πρωτάθλημα και οφείλουν να συμμετάσχουν 

τουλάχιστον στους μισούς αγώνες του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, για να μπορούν να συμμετάσχουν 

στο SuperFinale. 

b) Η YME είναι υπεύθυνη να καθορίσει την κατανομή αναβατών ανά χώρα και την επιλογή των αναβατών για 

το SuperFinale. 
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c) Θα καλυφθεί ένα σύνολο 40 αναβατών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ανά περιοχή:  

 

Όμιλος A. Ισπανία / Ιταλία / Γαλλία / ΗΒ / Γερμανία / Ολλανδία – Σύνολο 18 αναβάτες. 

 

Όμιλος B. Σουηδία / Νορβηγία / Δανία / Φινλανδία / Βέλγιο / Αυστρία / Ελβετία – Σύνολο 14 

αναβάτες. 

 

Όμιλος Γ.  Ελλάδα / Πορτογαλία / Πολωνία / Τουρκία / Ουκρανία / Λετονία / Εσθονία / Κροατία 

– Σύνολο 8 αναβάτες. 

 

Μετά την εγγραφή, θα ολοκληρωθεί η ανάθεση των μεμονωμένων αναβατών ανά χώρα ανάλογα με τους 

αριθμούς εγγραφής, με στόχο να εξασφαλιστούν παρόμοιες αγωνιστικές δυνατότητες για το SuperFinale 

σε κάθε Όμιλο. 

δ) Οι αναβάτες που θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση του Πρωταθλήματος οφείλουν να 

παραστούν σε αυτό, εκτός και εάν υπάρξει πολύ σοβαρός λόγος (τραυματισμός, σοβαρό πρόβλημα υγείας). 

Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης θα αντικατασταθεί από εφεδρικό αναβάτη. 

 

 

7. Κόστος 

 

a) Το σύνολο του κόστους συμμετοχής στο Πρωτάθλημα (αναφορικά με τα εθνικά πρωταθλήματα, το 

SuperFinale και το bLU cRU Masterclass) θα βαρύνει τον αναβάτη/την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών μεταφοράς και υποστήριξης, την αγορά και χρήση μηχανής, τα εξαρτήματα, τα μηχανολογικά 

εξαρτήματα και την υποστήριξη, την άδεια συμμετοχής στο εθνικό πρωτάθλημα και το SuperFinale. 

b) Δεν υπάρχει τέλος εγγραφής για αυτό το Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων 

SuperFinale, Masterclass και διαδρομής EMX65 (με την εξαίρεση των τελών κανονισμού του Εθνικού 

Πρωταθλήματος, των τελών παροχής αδείας και συμμετοχής σε εθνικό πρωτάθλημα που ορίζονται από την 

εθνική ομοσπονδία / διοργανωτή). 

c) Τα Εθνικά παραρτήματα της YME θα παράσχουν, ατελώς, ένα πακέτο υποδοχής bLUcRU (2/μπλουζάκια, 

1/φούτερ, 1/ομπρέλα, 1/καπέλο, / σακίδιο / bLU cRU αυτοκόλλητο) και ένα αποκλειστικό σετ 

αυτοκόλλητων για τη μηχανή. 

Στην περίπτωση όπου ο αναβάτης χρειάζεται περισσότερα κιτ αυτοκόλλητων μηχανής, μπορεί  να τα 

ζητήσει από την αντιπροσωπεία της YME στην Ελλάδα, μέσω του συντονιστή του bLU cRU και να του 

διατεθούν έναντι κόστους προώθησης. 

 

 

8. Οδηγίες εγγραφής 

 

a) Για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ65 bLU cRU είναι υποχρεωτική η τήρηση όλων 

των βημάτων της διαδικτυακής διαδικασίας εγγραφής. >;  

b) Επιβεβαίωση της εγγραφής θα σταλεί στον αναβάτη από τον υπεύθυνο του bLU cRU εντός διαστήματος 

14 ημερών. 

c) Το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται από τον αναβάτη αποτελούν ευθύνη του, καθώς θα υποβληθούν 

σε έλεγχο από τους εθνικούς διανομείς. 

 

 

9. Ακύρωση εκδηλώσεων 

 

Για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η YME επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά 

τη διακριτική της ευχέρεια και καθ' οιονδήποτε χρόνο να τροποποιήσει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει 

το Πρωτάθλημα (Όροι και Προϋποθέσεις). Η YME δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που βαρύνουν 

τον αναβάτη λόγω της ακύρωσης. 
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10.  Όροι συμμετοχής στο EMX65 2022 

 

a) Ο καλύτερος αναβάτης που θα επιλεχθεί από το bLU cRU Masterclass θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 

EMX65 το 2022 με συμμετοχή στην Ομάδα EMX 65 που υποστηρίζεται από τη Yamaha. 

b) Ο αναβάτης θα είναι επίσημος οδηγός της Yamaha υπό όρους που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο ετήσιας 

σύμβασης αναβάτη με την YME, με τα παρακάτω οφέλη :  

a. 1 YZ65 (χρησιδάνειο)  

b. 1 GYTR kit;   

c. 1 πακέτο ανταλλακτικών  (μέγιστη αξία €3.000=). 

c) Ο αναβάτης που συμμετάσχει στο EMX65 θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες και τις οδηγίες της YME 

και της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών χορηγών. 

 

11.  Δικαιώματα φωτογραφιών 

 

Ο αναβάτης εκχωρεί ή διασφαλίζει την εκχώρηση στην YME, ατελώς και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 

και χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ιστορικού του υλικού που δημιουργήθηκε πριν την 31η Δεκεμβρίου 

2021 και χωρίς χρονικό ή τοπικό περιορισμό, το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα του 

αναβάτη, τα προσωπικά σχέδια αριθμού αγώνων του αναβάτη, την υπογραφή, τα αρχικά, και τα συναφή 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του φωτογραφικού υλικού, των φιλμ, βίντεο CD-/DVD-ROM και κάθε 

άλλο υλικό εγγραφής ή ηλεκτρονικό σχόλιο του αναβάτη και σχόλια ή απόψεις, σε σχέση με διαφημιστικές, 
προωθητικές δραστηριότητες και σε σχέση με την πώληση μοτοσικλετών και άλλων προϊόντων που 

κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από την YME. 

 

12. Διάρκεια 

 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά το χρόνο εγγραφής και λήγει αυτοδίκαια την 31η Δεκεμβρίου 

2021 χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση της YME ή του αναβάτη.   

 

  

13.  Εφαρμοστέο δίκαιο  

 

a) Με την εγγραφή στο Πρωτάθλημα και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης αποδέχεται 

τους Όρους και προϋποθέσεις. 

b) Ο αναβάτης συμφωνεί ότι κάθε αντιδικία σε σχέση με το Πρωτάθλημα (τη συμμετοχή), 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από τον αναβάτη στην YME, θα 

επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία.  
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

 

1. Μέρη που εμπλέκονται στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ85 bLU cRU 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (στο εξής καλούμενη YME), συμπεριλαμβανομένων των 

παραρτημάτων της. 

b) Infront Moto Racing (στο εξής καλούμενη IMR). 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (στο εξής καλούμενη FIM/FIM 

Ευρώπης). 

 

2. Συμμετοχή των μερών 

 

a) Η YME καθορίζει τη δομή και τους κανόνες για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ85 bLU cRU 

(στο εξής καλούμενο "Πρωτάθλημα") και είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων μάρκετινγκ και προώθησης του Πρωταθλήματος και υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων του έργου. 

b) Τα παραρτήματα της YME είναι υπεύθυνα για την τοπική και άμεση επικοινωνία με τους αναβάτες, 

καθώς και την παροχή του πακέτου υποδοχής bLU cRU και του κιτ αυτοκόλλητων εκ μέρους της YME. 

c) Η IMR διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το SuperFinale και είναι υπεύθυνη για τη 

διοργάνωση του SuperFinale του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος YZ85 bLU cRU FIM στα πλαίσια 

του ετήσιου Monster Energy FIM Motocross των Εθνών. Η IMR είναι το εμπλεκόμενο μέρος που 

εκτελεί την άμεση επικοινωνία με τη FIM/ FIM Ευρώπης για το SuperFinale. 

d) Imola/MC Montecoralli είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του FIM bLU cRU YZ85 

European Cup SuperFinal ως μέρος του ετήσιου Monster Energy FIM Motocross of 

Nations. 

e) Η εκχώρηση αδείας για την εκδήλωση SuperFinale διέπεται από τους αθλητικούς και τεχνικούς 

κανονισμούς της FIM Ευρώπης (επιτρέπεται μόνο μία άδεια ηπειρωτικής εκδήλωσης ή ετήσια άδεια 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 85) και αποτελεί ευθύνη του αναβάτη να την αιτήσει μέσω της εθνικής 

ομοσπονδίας. Αυτά διατίθενται από το εξωτερικό δίκτυο της FIM. 

 

3. Δομή Πρωταθλήματος 

 

a) Εγγραφή 

Η διαδικτυακή εγγραφή για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα είναι ανοικτή το διάστημα από 2 Δεκέμβριος 2020 

μέχρι 28 Φεβρουάριος 2021. 

 
b) Εθνικό πρωτάθλημα 

Αυτό το Πρωτάθλημα θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εθνικών πρωταθλημάτων, στα οποία οι 

αναβάτες της Yamaha θα έχουν τη δική τους κατάταξη, η οποία θα κλειδώσει την 1η  

Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή των αναβατών που θα συμμετάσχουν στο SuperFinale. 

 

 

c) SuperFinale  

Οι καλύτεροι αναβάτες κάθε εθνικού πρωταθλήματος θα διαγωνιστούν σε ένα SuperFinale που θα 

διεξαχθεί στις 25-26 Σεπτεμβρίου in Imola, Italy  και θα λάβουν μέρος στην κεντρική 

εκδήλωση “Monster Energy FIM Motocross of Nations; 
 

d) Τελετή απονομής Superfinale  

Οι πρώτοι 3 αναβάτες στη συνολική κατάταξη θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία: 

1η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  
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2η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

3η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

 

Ένα βραβείο YME Distributor Award θα απονεμηθεί στον εθνικό Διανομέα που επέδειξε τη μεγαλύτερη 

προνοητικότητα στους τομείς: επικοινωνίας, εγγραφών, αθλητικών πληροφοριών, πληροφοριών μέσων και 

παρουσίας στο πεδίο. 

 

Ένα βραβείο Youngest Rider θα απονεμηθεί στο νεότερο αναβάτη στις θέσεις εκκίνησης του Superfinale.  

 

e) bLU cRU Masterclass  

Οι κορυφαίοι 3 αναβάτες και 2 αναβάτες "μπαλαντέρ" που θα επιλεχθούν από την αγωνιστική επιτροπή της 

YME μεταξύ των διαγωνιζόμενων στο SuperFinale του Monster Energy FIM Motocross of Nations 

θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Masterclass (Οκτώβριος/Νοέμβριος του 

2021) με τους Πρεσβευτές του bLU cRU. 

f) EMX 85 2022 Zone και τελικός 2022 

g) Ο καλύτερος αναβάτης του Masterclass, που θα επιλεχθεί από τους YME Racing Committee & bLU 

cRU πρεσβευτές, θα υποστηριχθεί από την Yamaha στη σεζόν του 2022 υπό τις συνθήκες που 

αναφέρονται στο σημείο 10. 

 

4. Απαιτήσεις συμμετοχής 

 

a) Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα περιορίζεται στα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

b) Ο αναβάτης πρέπει να διαθέτει πλήρη άδεια από την εθνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τους Εθνικούς 

τεχνικούς/αθλητικούς κανόνες πρωταθλητισμού και να αγωνίζεται με Yamaha YZ85 για πρωτάθλημα σε 

Ευρωπαϊκή χώρα. 

c) Για να συμμετέχει στο Cup, ο αναβάτης πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 11 (2010) και 13 (2008) ετών. Η ελάχιστη 

ηλικία των 11 ετών πρέπει να ισχύει την ημέρα του πρώτου τεχνικού ελέγχου της εκδήλωσης,  η οποία συνήθως 

είναι η παραμονή της εκδήλωσης.  Η μέγιστη ηλικία λήγει στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο 

αναβάτης φτάνει την ηλικία των 13 ετών. 

d) Είναι υποχρεωτικό για τους αναβάτες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα να χρησιμοποιούν κατά τη 

διάρκεια της σεζόν του πρωταθλήματος, κατά το SuperFinale και το Masterclass, το αυτοκόλλητο του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος FIM YZ85 bLU cRU και το κιτ Paddock Blue που παρέχεται από τα Εθνικά 

παραρτήματα της YME. 

 

5. Ασφάλεια 

a) Η ασφάλεια για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ85 bLU cRU αποτελεί ευθύνη κάθε ομοσπονδίας και, 

ειδικά για το SuperFinale, της FIM. 

b) Οι όροι αποζημιώσεων και ευθύνης προσδιορίζονται από την ασφάλεια που περιλαμβάνεται στις άδειες της 

FIM και της εθνικής ομοσπονδίας. 

c) Ο αναβάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα. 

Η YME ή/και τα παραρτήματα αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί 

τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. 

 

6. Παρουσία στις εκδηλώσεις 
a) Οι αναβάτες πρέπει να αγωνίζονται στο αντίστοιχο εθνικό τους πρωτάθλημα και οφείλουν να παραστούν σε 

τουλάχιστον 50% των αγωνιστικών εκδηλώσεων του τρέχοντος πρωταθλήματος για να μπορούν να 

συμμετάσχουν στο SuperFinale. 

b) Η YME είναι υπεύθυνη να καθορίσει την κατανομή αναβατών ανά χώρα και την επιλογή των αναβατών για 

το SuperFinale. 
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c) Θα καλυφθεί ένα σύνολο 40 αναβατών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ανά περιοχή:  

 

 

Όμιλος A. Ισπανία / Ιταλία / Γαλλία / ΗΒ / Γερμανία / Ολλανδία – Σύνολο 18 αναβάτες; 

 

Όμιλος B. Σουηδία / Νορβηγία / Δανία / Φινλανδία / Βέλγιο / Αυστρία / Ελβετία – Σύνολο 14 

αναβάτες; 

 

Όμιλος Γ. Ελλάδα / Πορτογαλία / Πολωνία / Τουρκία / Ουκρανία / Λετονία / Εσθονία / Κροατία – 

Σύνολο 8 αναβάτες; 

 

Μετά την εγγραφή, θα ολοκληρωθεί η ανάθεση των μεμονωμένων αναβατών ανά χώρα ανάλογα με τους 

αριθμούς εγγραφής, με στόχο να εξασφαλιστούν παρόμοιες αγωνιστικές δυνατότητες για το SuperFinale 

σε κάθε Όμιλο. 

δ) Οι αναβάτες που θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση του Πρωταθλήματος οφείλουν να 

παραστούν σε αυτό, εκτός και εάν υπάρξει πολύ σοβαρός λόγος (τραυματισμός, σοβαρό πρόβλημα υγείας). 

Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης θα αντικατασταθεί από εφεδρικό αναβάτη. 

 

 

7. Κόστος 

 

a) Το σύνολο του κόστους συμμετοχής στο Πρωτάθλημα (αναφορικά με τα εθνικά πρωταθλήματα, το 

SuperFinale και το bLU cRU Masterclass) θα βαρύνει τον αναβάτη/την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών μεταφοράς και υποστήριξης, την αγορά και χρήση μηχανής, τα εξαρτήματα, τα μηχανολογικά 

εξαρτήματα και την υποστήριξη, την άδεια συμμετοχής στο εθνικό πρωτάθλημα και το SuperFinale. 

b) Δεν υπάρχει τέλος εγγραφής για αυτό το Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων 

SuperFinale, Masterclass και διαδρομής EMX85 (με την εξαίρεση των τελών κανονισμού του Εθνικού 

Πρωταθλήματος, των τελών παροχής αδείας και συμμετοχής σε εθνικό πρωτάθλημα που ορίζονται από την 

εθνική ομοσπονδία / διοργανωτή). 

c) Τα Εθνικά παραρτήματα της YME θα παράσχουν, ατελώς, ένα πακέτο υποδοχής bLUcRU (2/μπλουζάκια, 

1/φούτερ, 1/ομπρέλα, 1/καπέλο, / σακίδιο / bLU cRU αυτοκόλλητο) και ένα αποκλειστικό σετ 

αυτοκόλλητων για τη μηχανή. 

d) Στην περίπτωση όπου ο αναβάτης χρειάζεται περισσότερα κιτ αυτοκόλλητων μηχανής, μπορεί  να τα 

ζητήσει από την αντιπροσωπεία της YME στην Ελλάδα, μέσω του συντονιστή του bLU cRU και να του 

διατεθούν έναντι κόστους προώθησης. 

 

 

8. Οδηγίες εγγραφής 

 

a) Για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ85 bLU cRU είναι υποχρεωτική η τήρηση όλων 

των βημάτων της διαδικτυακής διαδικασίας εγγραφής. >;  

b) Επιβεβαίωση της εγγραφής θα σταλεί στον αναβάτη από τον υπεύθυνο του bLU cRU εντός διαστήματος 

14 ημερών. 

c) Το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται από τον αναβάτη αποτελούν ευθύνη του, καθώς θα υποβληθούν 

σε έλεγχο από τους εθνικούς διανομείς. 

 

 

9. Ακύρωση εκδηλώσεων 

 

Για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η YME επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά 

τη διακριτική της ευχέρεια και καθ' οιονδήποτε χρόνο να τροποποιήσει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει 

το Πρωτάθλημα (Όροι και Προϋποθέσεις). Η YME δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που βαρύνουν 

τον αναβάτη λόγω της ακύρωσης. 
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10.  Όροι συμμετοχής στο EMX85 2022 

 

a) Ο καλύτερος αναβάτης που θα επιλεχθεί από το bLU cRU Masterclass θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 

EMX85 το 2022 για τη συμμετοχή στην Ομάδα EMX 85 που υποστηρίζεται από τη Yamaha. 

b) ο μοτοσικλετιστής θα είναι επίσημος αναβάτης της Yamaha υπό όρους που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο 

ετήσιας σύμβασης αναβάτη με την YME, με τα παρακάτω οφέλη :  

a. 1 YZ65 (χρησιδάνειο)  

b. 1 GYTR kit;   

c. 1 πακέτο ανταλλακτικών  (μέγιστη αξία €3.000=). 

c) Ο αναβάτης που συμμετάσχει στο EMX85 θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες και τις οδηγίες της YME 

και της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών χορηγών. 

 

11.  Δικαιώματα φωτογραφιών  

 

Ο αναβάτης εκχωρεί ή διασφαλίζει την εκχώρηση στην YME, ατελώς και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 

και χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ιστορικού του υλικού που δημιουργήθηκε πριν την 31η Δεκεμβρίου 

2021 και χωρίς χρονικό ή τοπικό περιορισμό, το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα του 

αναβάτη, τα προσωπικά σχέδια αριθμού αγώνων του αναβάτη, την υπογραφή, τα αρχικά, και τα συναφή 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του φωτογραφικού υλικού, των φιλμ, βίντεο CD-/DVD-ROM και κάθε 

άλλο υλικό εγγραφής ή ηλεκτρονικό σχόλιο του αναβάτη και σχόλια ή απόψεις, σε σχέση με διαφημιστικές, 
προωθητικές δραστηριότητες και σε σχέση με την πώληση μοτοσικλετών και άλλων προϊόντων που 

κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από την YME. 

 

12. Διάρκεια 

 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά το χρόνο εγγραφής και λήγει αυτοδίκαια την 31η Δεκεμβρίου 

2021 χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση της YME ή του αναβάτη.   

 

  

13.  Εφαρμοστέο δίκαιο  

 

a) Με την εγγραφή στο Πρωτάθλημα και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης αποδέχεται 

τους Όρους και προϋποθέσεις. 

b) Ο αναβάτης συμφωνεί ότι κάθε αντιδικία σε σχέση με το Πρωτάθλημα (τη συμμετοχή), 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από τον αναβάτη στην YME, θα 

επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία.  
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

 

1. Μέρη που εμπλέκονται στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ125 bLU cRU 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (στο εξής καλούμενη YME), συμπεριλαμβανομένων των 

παραρτημάτων της. 

b) Infront Moto Racing (στο εξής καλούμενη IMR). 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (στο εξής καλούμενη FIM/FIM 

Ευρώπης). 

 

2. Συμμετοχή των μερών 

 

a) Η YME καθορίζει τη δομή και τους κανόνες για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ125 bLU cRU 

(στο εξής καλούμενο "Πρωτάθλημα") και είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση των 
δικαιωμάτων μάρκετινγκ και προώθησης του Πρωταθλήματος και υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων του έργου. 

b) Τα παραρτήματα της YME είναι υπεύθυνα για την τοπική και άμεση επικοινωνία με τους αναβάτες, 

καθώς και την παροχή του πακέτου υποδοχής bLU cRU και του κιτ αυτοκόλλητων εκ μέρους της YME. 

c) Η IMR διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το SuperFinale και είναι υπεύθυνη για τη 

διοργάνωση του SuperFinale του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος YZ125 bLU cRU FIM στα πλαίσια 

του ετήσιου Monster Energy FIM Motocross των Εθνών. Η IMR είναι το εμπλεκόμενο μέρος που 

εκτελεί την άμεση επικοινωνία με τη FIM/ FIM Ευρώπης για το SuperFinale. 

d) Imola/MC Montecoralli είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του FIM bLU cRU YZ125 

European Cup SuperFinal ως μέρος του ετήσιου Monster Energy FIM Motocross of 

Nations. 

e) Η εκχώρηση αδείας για την εκδήλωση SuperFinale διέπεται από τους αθλητικούς και τεχνικούς 

κανονισμούς της FIM Ευρώπης (επιτρέπεται μόνο μία άδεια ηπειρωτικής εκδήλωσης ή ετήσια άδεια 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 125) και αποτελεί ευθύνη του αναβάτη να την αιτήσει μέσω της εθνικής 

ομοσπονδίας. Αυτά διατίθενται από το εξωτερικό δίκτυο της FIM. 

 

3. Δομή Πρωταθλήματος 

 

 

a) Εγγραφή 

Η διαδικτυακή εγγραφή για τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα είναι ανοικτή το διάστημα από 2 Δεκέμβριος 2020 

μέχρι 28 Φεβρουάριος 2021. 

 
b) Εθνικό πρωτάθλημα 

Αυτό το Πρωτάθλημα θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εθνικών πρωταθλημάτων, στα οποία οι 

αναβάτες της Yamaha θα έχουν τη δική τους κατάταξη, η οποία θα κλειδώσει την 1η  

Σεπτεμβρίου 2021 για την επιλογή των αναβατών που θα συμμετάσχουν στο SuperFinale. 

 

c) SuperFinale  

Οι καλύτεροι αναβάτες κάθε εθνικού πρωταθλήματος θα διαγωνιστούν σε ένα SuperFinale που θα 

διεξαχθεί στις 25-26 Σεπτεμβρίου in Imola, Italy στο Ernèe, Γαλλία και θα λάβουν μέρος στην 

κεντρική εκδήλωση “Monster Energy FIM Motocross of Nations; 
 

d) Τελετή απονομής Superfinale  

Οι πρώτοι 3 αναβάτες στη συνολική κατάταξη θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία: 
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1η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

2η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

3η θέση Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM Ευρώπης  

 

Ένα βραβείο YME Distributor Award θα απονεμηθεί στον εθνικό Διανομέα που επέδειξε τη μεγαλύτερη 

προνοητικότητα στους τομείς: επικοινωνίας, εγγραφών, αθλητικών πληροφοριών, πληροφοριών μέσων και 

παρουσίας στο πεδίο. 

 

Ένα βραβείο Youngest Rider θα απονεμηθεί στο νεότερο αναβάτη στις θέσεις εκκίνησης του Superfinale.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

Οι κορυφαίοι 3 αναβάτες και 2 αναβάτες "μπαλαντέρ" που θα επιλεχθούν από την αγωνιστική επιτροπή της 

YME μεταξύ των διαγωνιζόμενων στο SuperFinale του Monster Energy FIM Motocross of Nations 

θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Masterclass (Οκτώβριος/Νοέμβριος του 

2021) με τους Πρεσβευτές του bLU cRU. 

f) EMX 125 2022 ride 

Ο καλύτερος αναβάτης του Masterclass, που θα επιλεχθεί από την αγωνιστική επιτροπή της YME και τους 

Πρεσβευτές του bLU cRU,  θα συμμετάσχει στην ομάδα Yamaha bLU cRU EMX125 ως επίσημος αναβάτης 

Yamaha για τη σεζόν του 2022. Ένας επιπλέον αναβάτης θα επιλεχθεί για να συμμετάσχει στην ομάδα, ο οποίος  

θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια του Masterclass. 

 

 

4. Απαιτήσεις συμμετοχής 

 

a) Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα περιορίζεται στα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

b) Ο αναβάτης πρέπει να διαθέτει πλήρη άδεια από την εθνική ομοσπονδία, σύμφωνα με τους Εθνικούς 

τεχνικούς/αθλητικούς κανόνες πρωταθλητισμού και να αγωνίζεται με Yamaha YZ125 για πρωτάθλημα σε 

Ευρωπαϊκή χώρα. 

c) Για να συμμετέχει στο Cup, ο αναβάτης πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 13 (2008) και 16 (2005) ετών. Η ελάχιστη 

ηλικία των 13 ετών πρέπει να να ισχύει την ημέρα του πρώτου τεχνικού ελέγχου της εκδήλωσης,  η οποία 

συνήθως είναι η παραμονή της εκδήλωσης.  Η μέγιστη ηλικία λήγει στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά 

το οποίο ο αναβάτης φτάνει την ηλικία των 16 ετών. 

d) Είναι υποχρεωτικό για τους αναβάτες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα να χρησιμοποιούν κατά τη 

διάρκεια της σεζόν του πρωταθλήματος, κατά το SuperFinale και το Masterclass, το αυτοκόλλητο του 

Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος FIM YZ125 bLU cRU και το κιτ Paddock Blue που παρέχεται από τα 

Εθνικά παραρτήματα της YME. 

 

5. Ασφάλεια 

a) Η ασφάλεια για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ125 bLU cRU αποτελεί ευθύνη κάθε ομοσπονδίας 

και, ειδικά για το SuperFinale, της FIM. 

b) Οι όροι αποζημιώσεων και ευθύνης προσδιορίζονται από την ασφάλεια που περιλαμβάνεται στις άδειες της 

FIM και της εθνικής ομοσπονδίας. 

c) Ο αναβάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα. 

Η YME ή/και τα παραρτήματα αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί 

τραυματισμό, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. 

 

6. Παρουσία στις εκδηλώσεις 
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a) Οι αναβάτες πρέπει να αγωνίζονται στο αντίστοιχο εθνικό τους πρωτάθλημα και οφείλουν να  συμμετάσχουν 

τουλάχιστον στους μισούς αγώνες του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, για να μπορούν να συμμετάσχουν 

στο SuperFinale. 

b) Η YME είναι υπεύθυνη να καθορίσει την κατανομή αναβατών ανά χώρα και την επιλογή των αναβατών για 

το SuperFinale. 

 

c) Θα καλυφθεί ένα σύνολο 40 αναβατών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ανά περιοχή:  

 

Όμιλος A. Ισπανία / Ιταλία / Γαλλία / ΗΒ / Γερμανία / Ολλανδία – Σύνολο 18 αναβάτες; 

 

Όμιλος B. Σουηδία / Νορβηγία / Δανία / Φινλανδία / Βέλγιο / Αυστρία / Ελβετία – Σύνολο 14 

αναβάτες; 

 

Όμιλος Γ. Ελλάδα / Πορτογαλία / Πολωνία / Τουρκία / Ουκρανία / Λετονία / Εσθονία / Κροατία – 

Σύνολο 8 αναβάτες; 

 

Μετά την εγγραφή, θα ολοκληρωθεί η ανάθεση των μεμονωμένων αναβατών ανά χώρα ανάλογα με τους 

αριθμούς εγγραφής, με στόχο να εξασφαλιστούν παρόμοιες αγωνιστικές δυνατότητες για το SuperFinale 

σε κάθε Όμιλο. 

δ) Οι αναβάτες που καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση του Πρωταθλήματος οφείλουν να παραστούν 

σε αυτό, εκτός και εάν εκτός και εάν υπάρξει πολύ σοβαρός λόγος (τραυματισμός, σοβαρό πρόβλημα 

υγείας). Σε αυτή την περίπτωση, ο αναβάτης θα αντικατασταθεί από εφεδρικό αναβάτη. 

 

 

7. Κόστος 

 

a) Το σύνολο του κόστους συμμετοχής στο Πρωτάθλημα (αναφορικά με τα εθνικά πρωταθλήματα, το 

SuperFinale και το bLU cRU Masterclass) θα βαρύνει τον αναβάτη/την ομάδα, συμπεριλαμβανομένων 

των δαπανών μεταφοράς και υποστήριξης, την αγορά και χρήση μηχανής, τα εξαρτήματα, τα μηχανολογικά 

εξαρτήματα και την υποστήριξη, την άδεια συμμετοχής στο εθνικό πρωτάθλημα και το SuperFinale. 

b) Δεν υπάρχει τέλος εγγραφής για αυτό το Πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων 

SuperFinale, Masterclass και διαδρομής EMX125 (με την εξαίρεση των τελών κανονισμού του 

Εθνικού Πρωταθλήματος, των τελών παροχής αδείας και συμμετοχής σε εθνικό πρωτάθλημα που ορίζονται 

από την εθνική ομοσπονδία / διοργανωτή). 

c) Τα Εθνικά παραρτήματα της YME θα παράσχουν, ατελώς, ένα πακέτο υποδοχής bLUcRU (2/μπλουζάκια, 

1/φούτερ, 1/ομπρέλα, 1/καπέλο, / σακίδιο / bLU cRU αυτοκόλλητο) και ένα αποκλειστικό σετ 

αυτοκόλλητων για τη μηχανή. 

Στην περίπτωση όπου ο αναβάτης χρειάζεται περισσότερα κιτ αυτοκόλλητων μηχανής, μπορεί  να τα 

ζητήσει από την αντιπροσωπεία της YME στην Ελλάδα, μέσω του συντονιστή του bLU cRU και να του 

διατεθούν έναντι κόστους προώθησης. 

 

 

8. Οδηγίες εγγραφής 

 

a) Για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα FIM YZ125 bLU cRU είναι υποχρεωτική η τήρηση όλων 

των βημάτων της διαδικτυακής διαδικασίας εγγραφής. >;  

b) Επιβεβαίωση της εγγραφής θα σταλεί στον αναβάτη από τον υπεύθυνο του bLU cRU εντός διαστήματος 

14 ημερών. 

c) Το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται από τον αναβάτη αποτελούν ευθύνη του, καθώς θα υποβληθούν 

σε έλεγχο από τους εθνικούς διανομείς. 

 

 

9. Ακύρωση εκδηλώσεων 
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Για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η YME επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά 

τη διακριτική της ευχέρεια και καθ' οιονδήποτε χρόνο να τροποποιήσει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει 

το Πρωτάθλημα (Όροι και Προϋποθέσεις). Η YME δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που βαρύνουν 

τον αναβάτη λόγω της ακύρωσης. 

 

 

10.  Όροι συμμετοχής στο EMX125 2022 

 

a) Ο καλύτερος αναβάτης που θα επιλεχθεί από το bLU cRU Masterclass θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα 

EMX125 το 2022 με συμμετοχή στην Ομάδα Yamaha bLU cRU EMX125 Team. 

b) Ο αναβάτης θα είναι επίσημος οδηγός της Yamaha υπό όρους που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο ετήσιας 

σύμβασης αναβάτη με την YME. 

c) Ο αναβάτης που συμμετάσχει στο EMX125 θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες και τις οδηγίες της YME 

και της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών χορηγών. 

 

11.  Δικαιώματα φωτογραφιών  

 

Ο αναβάτης εκχωρεί ή διασφαλίζει την εκχώρηση στην YME, ατελώς και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 

και χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ιστορικού του υλικού που δημιουργήθηκε πριν την 31η Δεκεμβρίου 

2022 και χωρίς χρονικό ή τοπικό περιορισμό, το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα του 

αναβάτη, τα προσωπικά σχέδια αριθμού αγώνων του αναβάτη, την υπογραφή, τα αρχικά, και τα συναφή 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του φωτογραφικού υλικού, των φιλμ, βίντεο CD-/DVD-ROM και κάθε 

άλλο υλικό εγγραφής ή ηλεκτρονικό σχόλιο του αναβάτη και σχόλια ή απόψεις, σε σχέση με διαφημιστικές, 
προωθητικές δραστηριότητες και σε σχέση με την πώληση μοτοσικλετών και άλλων προϊόντων που 

κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από την YME. 

 

12. Διάρκεια 

 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά το χρόνο εγγραφής και λήγει αυτοδίκαια την 31η Δεκεμβρίου 

2021 χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση της YME ή του αναβάτη.   

 

  

13.  Εφαρμοστέο δίκαιο  

 

a) Με την εγγραφή στο Πρωτάθλημα και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης αποδέχεται 

τους Όρους και προϋποθέσεις. 

b) Ο αναβάτης συμφωνεί ότι κάθε αντιδικία σε σχέση με το Πρωτάθλημα (τη συμμετοχή), 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από τον αναβάτη στην YME, θα 

επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία.  
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