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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

 

1. De partijen betrokken in de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (hierna genoemd YME), met alle dochterondernemingen; 

b) Infront Moto Racing (hierna genoemd IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (hierna genoemd FIM/FIM 

Europe). 

 

2. Betrokkenheid van de partijen 

 

a) YME bepaalt de structuur en de regels voor de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (hierna 

genoemd “Cup”) is de verantwoordelijke entiteit voor het beheer van de marketing- 

en promotierechten van Cup en is de entiteit belast met de contacten tussen alle 

belanghebbenden in het project; 

b) De dochterondernemingen van YME zijn belast met de lokale communicatie en het 

directe contact met de rijders door hen het bLU cRU-welkomstpakket en zelfklever 

aan te bieden in naam van YME; 

c) IMR staat in voor het beheer van de tv-rechten voor de SuperFinale en staat in voor 

de organisatie van de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale binnen het jaarlijkse 

Monster Energy FIM Motocross of Nations. IMR is de partner die direct contact legt 

met FIM / FIM Europe betreffende de SuperFinale; 

d) Imola/MC Montecoralli is verantwoordelijk voor de organisatie van de FIM bLU cRU 

YZ65 European Cup SuperFinal als onderdeel van de jaarlijkse Monster Energy FIM 

Motocross of Nations. 

e) De licenties voor het SuperFinale-evenement gelden onder de sportieve en technische 

regels van FIM Europe (er is slechts één continentaal of jaarlijkse European 65-

kampioenschapslicentie toegelaten). Het is de verantwoordelijkheid van de rijders om 

deze licentie aan te vragen via hun nationale federatie. Dit kan worden opgevraagd 

via het FIM-extranet. 

 

3. Structuur van de Cup 

 

a) Inschrijving  

Onlineregistratie voor deelname aan de Cup is mogelijk tussen 20 november 2020 en 28 

februari 2021; 

 
b) Nationale kampioenschappen 

Deze Cup kan een integraal deel uitmaken van de nationale kampioenschappen waar 

Yamaha-rijders een eigen rangschikking zullen hebben die wordt afgesloten op 10 

september 2021 voor de selectie van rijders die mogen meestrijden in de SuperFinale; 

 

c) SuperFinale  
De beste rijders van elk nationaal kampioenschap zullen racen in een SuperFinale op 

25-26 September in Imola, Italy bovendien zullen ze deelnemen aan het 

hoofdevenement "Monster Energy FIM Motocross of Nations"; 
 

d) Podiumceremonie SuperFinale  

De eerste 3 rijders in het algemene klassement krijgen de volgende prijzen: 
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1° Cup/Plate/FIM-Europe-medaille  

2° Cup/Plate/FIM-Europe-medaille  

3° Cup/Plate/FIM-Europe-medaille  

 

Een YME Distributor Award wordt uitgereikt aan de nationale distributeur die het meest 

proactief is geweest betreffende: contact, registratie, sportinformatie, media-informatie en 

aanwezigheid ter plekke; 

 

Er wordt een Youngest Rider Award toegekend aan de jongste rijder op de startgrid van de 

SuperFinale.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

De top 3 rijders en twee wild cards gekozen door een YME racecomité van de SuperFinale 

op de Monster Energy FIM Motocross of Nations zullen vervolgens mogen deelnemen aan 

een 3-daagse Masterclass (in oktober/november 2021 met de bLU cRU-ambassadeurs; 

f) EMX 65-zone en finale 2022-wedstrijd 

De beste rijder van de Masterclass, gekozen voor het YME-racecomité en bLU cRU-

ambassadeurs zullen door Yamaha worden ondersteund onder volgende voorwaarden: 

10 in seizoen 2022. 

 

4. Deelnamevoorwaarden 

 

a) De deelname aan de Cup is beperkt tot de nationale kampioenschappen in Europa; 

b) De rijder moet in het bezit zijn van een licentie van zijn nationale federatie, moet de 

technische en sportieve regels volgen van de nationale Cup, moet racen met een Yamaha 

YZ65 voor een kampioenschap in een Europees land; 

c) Om aan de Cup te mogen deelnemen, moet de rijder geboren zijn tussen 1.1.2010 (11) 

en 31.12.2013 (8); 

d) Het is absoluut noodzakelijk dat de rijders die in de Cup meedingen tijdens het seizoen 

van de nationale kampioenschappen, de SuperFinale en de Masterclass de YZ65 bLU cRU 

FIM Europe Cup-sticker en Paddock Blue kit gebruiken die door de nationale 

dochtermaatschappijen van YME werden aangeleverd.  

 

5. Verzekering 

a) De verzekering voor YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup is de verantwoordelijkheid van elke 

nationale federatie en voor wat betreft de SuperFinale zelf, de FIM; 

b) De schadeloosstelling- en aansprakelijkheidsbepalingen worden vastgelegd door de 

verzekeringsmaatschappij en zijn inbegrepen in de licenties van de FIM en de nationale 

federaties; 

c) De rijder erkent en aanvaardt de risico's en gevaren die het gevolg zijn van zijn deelname 

aan de Cup. YME en/of dochtermaatschappijen worden gevrijwaard van elke 

aansprakelijkheid in het geval van een ongeval met verwonding, permanente handicap 

of dood. 

 

6. Aanwezigheid op de evenementen 
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a) De rijders moeten meedingen in hun nationaal kampioenschap en zijn verplicht om deel 

te nemen aan ten minste 50% van de races in het kampioenschap om aan de SuperFinale 

te mogen deelnemen; 

b) YME zal bepalen welke rijder per land mag deelnemen en staat in voor de selectie van de 

rijders voor de SuperFinale; 

 

c) In totaal zullen 40 rijders worden geselecteerd op basis van de volgende criteria per 

groep:  

 

Groep A.  Spanje / Italië / Frankrijk / VK / Duitsland / Nederland - In totaal 18 rijders; 

 

Groep B. Zweden / Noorwegen / Denemarken / Finland / België / Oostenrijk / Zwitserland  

- In totaal 14 rijders; 

 

Groep C. Griekenland / Portugal / Polen / Turkije / Oekraïne / Letland / Estland / Kroatië 

- In totaal 8 rijders; 

 

Na voltooiing van de registratie wordt de specifieke allocatie van rijders per land 

vastgelegd op basis van het aantal registraties met de bedoeling om gelijkaardige 

mogelijkheden aan te bieden om de SuperFinale uit te dagen binnen elke groep. 

 

d) De rijders die erin slagen om de volgende stap in de Cup te bereiken zijn verplicht om 

eraan deel te nemen, tenzij ze hiervan worden weerhouden door overmacht (kwetsuur of 

een ernstig gezondheidsprobleem). In dat geval wordt de rijder vervangen door een 

reserverijder. 

 

 

7. Kosten 

 

a) Alle deelnamekosten voor deze Cup (voor wat betreft de nationale kampioenschappen, 

SuperFinale en bLU cRU Masterclass) zijn voor de rijder of het team. Het gaat hierbij om 

(onvolledige lijst) transport en logistiek, aankoop en gebruik van de motor, onderdelen, 

mechaniek en onderhoud, licentie voor het nationale kampioenschap en de SuperFinale; 

b) Er is geen inschrijvingsgeld voor deze Cup, de SuperFinale, Masterclass en EMX65-

wedstrijd (exclusief de regels van de Nationale cup, de licentie voor het nationale 

kampioenschap en de deelnamekosten die zijn vastgelegd door de nationale federatie / 

organisator); 

c) De nationale dochtermaatschappijen van YME zullen een gratis bLU cRU-welkomstpakket 

voorzien (2 T-shirts, 1 hoodie, 1 paraplu, 1 cap, rugzak) en één exclusieve stickerkit voor 

op de motor; 

In het geval de rijder meer welkomstpakket, motorstickerkits nodig heeft, kunnen deze 

worden aangevraagd bij de nationale dochtermaatschappijen van YME via de bLU cRU-

coördinator die deze zal leveren aan een promotieprijs. 

 

 

8. Registratie-instructies 

 

a) Om deel te nemen aan de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup moeten alle stappen van het 

online-registratieproces worden doorlopen. >;  

b) De rijder zal binnen de 10 dagen worden gecontacteerd door de nationale bLU cRU-

coördinator om de registratie te bevestigen  

c) Alle informatie die door de rijder wordt verstrekt, valt onder zijn verantwoordelijkheid. 

Deze zal door de nationale distributeurs worden gecontroleerd. 
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9. Annulering van gebeurtenissen 

 

YME behoudt zich, voor om het even welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving, 

het recht voor om exclusief en op het even welk moment de Cup (en de Algemene 

voorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen. YME is niet aansprakelijk voor eventuele 

kosten die de rijder maakt als gevolg van de annulering. 

 

 

 

10. Deelnamevoorwaarden EMX65 2022 

 

a) De beste rijder die wordt gekozen op basis van de bLU cRU Masterclass mag deelnemen 

aan het EMX65-kampioenschap in 2022; 

b) De rijder is een door Yamaha gesteunde rijder onder de voorwaarden die zullen worden 

vastgelegd in een jaarcontract tussen rijder en YME, met deze voordelen; 

a. N° 1 YZ65 (in leen voor gebruik) – 1 GYTR-kit – 1 standaardpakket wisselstukken 

(max. waarde € 3.000=)  

c) De rijder die deelneemt aan EMX65 moet de regels en instructies volgen van YME en het 

team, inclusief voor wat betreft sponsorakkoorden. 

 

11.  Portretrechten  

 

De rijder kent of bezorgt YME gratis tot 31 december 2021 en zonder beperking in de tijd 

om historische redenen voor materiaal gemaakt voor 31 december 2021 en zonder 

beperking in de tijd of grondgebied, het exclusieve recht om de naam van de rijder, het 

ontwerp van het persoonlijk racingnummer, handtekening, initialen, portretrechten 

waaronder portretfoto's, film, video, cd- /dvd-rom en ander elektronische mediamateriaal 

of commentaar van de rijder, commentaar en meningen met betrekking tot reclame, 

promotieactiviteiten en de verkoop van motoren en andere producten gemaakt en/of 

verkocht door YME, te gebruiken. 

 

12. Geldigheidsperiode 

 

Deze overeenkomst gaat in op het moment van registratie en vervalt automatisch op 31  

december 2021 zonder dat hiervoor een kennisgeving moet worden gegeven door YME 

of door de rijder.   

 

  

13.  Toepasselijk recht  

 

a) Door zich in te schrijven voor de Cup en het registratieformulier te ondertekenen gaat 

de rijder akkoord met deze Algemene voorwaarden; 

b) De rijder gaat ermee akkoord dat alle geschillen met betrekking tot (zijn deelname 

aan) de Cup, met inbegrip van het gebruik van de informatie die door de rijder aan 

YME is bezorgd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van 

Amsterdam, Nederland.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

 

1. De partijen betrokken in de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V., (hierna genoemd YME), met alle dochterondernemingen; 

b) Infront Group, Lda. (hierna genoemd IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (hierna genoemd FIM/FIM 

Europe). 

 

2. Betrokkenheid van de partijen 

 

a) YME bepaalt de structuur en de regels voor de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (hierna 

genoemd “Cup”) is de verantwoordelijke entiteit voor het beheer van de marketing- 

en promotierechten van Cup en is de entiteit belast met de contacten tussen alle 

belanghebbenden in het project; 

b) De dochterondernemingen van YME zijn belast met de lokale communicatie en het 

directe contact met de rijders door hen het bLU cRU-welkomstpakket en zelfklever 

aan te bieden in naam van YME; 

c) IMR staat in voor het beheer van de tv-rechten voor de SuperFinale en staat in voor 

de organisatie van de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale binnen het jaarlijkse 

Monster Energy FIM Motocross of Nations. IMR is de partner die direct contact legt 

met FIM / FIM Europe betreffende de SuperFinale; 

d) Imola/MC Montecoralli is verantwoordelijk voor de organisatie van de FIM bLU cRU 

YZ85 European Cup SuperFinal als onderdeel van de jaarlijkse Monster Energy FIM 

Motocross of Nations. 

e) De licenties voor het SuperFinale-evenement gelden onder de sportieve en technische 

regels van FIM Europe (er is slechts één continentaal of jaarlijkse European 85-

kampioenschapslicentie toegelaten). Het is de verantwoordelijkheid van de rijders om 

deze licentie aan te vragen via hun nationale federatie. Dit kan worden opgevraagd 

via het FIM-extranet. 

 

3. Structuur van de Cup 

 

a) Inschrijving  

Onlineregistratie voor deelname aan de Cup is mogelijk tussen 20 november 2020 en 28 

februari 2021; 

 
b) Nationale kampioenschappen 

Deze Cup kan een integraal deel uitmaken van de nationale kampioenschappen waar 

Yamaha-rijders een eigen rangschikking zullen hebben die wordt afgesloten op 10 

september 2021 voor de selectie van rijders die mogen meestrijden in de SuperFinale; 

 

c) SuperFinale  

De beste rijders van elk nationaal kampioenschap zullen racen in een SuperFinale op 

25-26 September in Imola, Italy bovendien zullen ze deelnemen aan het 

hoofdevenement "Monster Energy FIM Motocross of Nations"; 
 

d) Podiumceremonie SuperFinale  

De eerste 3 rijders in het algemene klassement krijgen de volgende prijzen: 
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1° Cup/Plate/FIM-Europe-medaille  

2° Cup/Plate/FIM-Europe-medaille  

3° Cup/Plate/FIM-Europe-medaille  

Een YME Distributor Award wordt uitgereikt aan de nationale distributeur die het meest 

proactief is geweest betreffende: contact, registratie, sportinformatie, media-informatie en 

aanwezigheid ter plekke; 

 

Er wordt een Youngest Rider Award toegekend aan de jongste rijder op de startgrid van de 

SuperFinale.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

De top 3 rijders en twee wild cards gekozen door een YME racecomité van de SuperFinale 

op de Monster Energy FIM Motocross of Nations zullen vervolgens mogen deelnemen aan 

een 3-daagse Masterclass (in oktober/november 2021 met de bLU cRU-ambassadeurs; 

f) EMX 85-zone en finale 2022-wedstrijd 

De beste rijder van de Masterclass, gekozen voor het YME-racecomité en bLU cRU-

ambassadeurs zullen door Yamaha worden ondersteund onder volgende voorwaarden: 

10 in seizoen 2022. 

 

4. Deelnamevoorwaarden 

 

a) De deelname aan de Cup is beperkt tot de nationale kampioenschappen in Europa; 

b) De rijder moet in het bezit zijn van een licentie van zijn nationale federatie, moet de 

technische en sportieve regels volgen van de nationale Cup e, moet racen met een 

Yamaha YZ85 voor een kampioenschap in een Europees land; 

c) Om aan de Cup te mogen deelnemen, moet de rijder geboren zijn tussen 1.1.2008 (13) 

en 31.12.2010 (11); 

d) Het is absoluut noodzakelijk dat de rijders die in de Cup meedingen tijdens het seizoen 

van de nationale kampioenschappen, de SuperFinale en de Masterclass de YZ85 bLU cRU 

FIM Europe Cup-sticker en Paddock Blue kit gebruiken die door de nationale 

dochtermaatschappijen van YME werden aangeleverd.  

 

5. Verzekering 

a) De verzekering voor YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup is de verantwoordelijkheid van elke 

nationale federatie en voor wat betreft de SuperFinale zelf, de FIM; 

b) De schadeloosstelling- en aansprakelijkheidsbepalingen worden vastgelegd door de 

verzekeringsmaatschappij en zijn inbegrepen in de licenties van de FIM en de nationale 

federaties; 

c) De rijder erkent en aanvaardt de risico's en gevaren die het gevolg zijn van zijn deelname 

aan de Cup. YME en/of dochtermaatschappijen worden gevrijwaard van elke 

aansprakelijkheid in het geval van een ongeval met verwonding, permanente handicap 

of dood. 

 

6. Aanwezigheid op de evenementen 

a) De rijders moeten meedingen in hun nationaal kampioenschap en zijn verplicht om deel 

te nemen aan ten minste 50% van de races in het kampioenschap om aan de SuperFinale 

te mogen deelnemen; 

b) YME zal bepalen welke rijder per land mag deelnemen en staat in voor de selectie van de 

rijders voor de SuperFinale; 
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c) In totaal zullen 40 rijders worden geselecteerd op basis van de volgende criteria per 

groep:  

 

Groep A.  Spanje / Italië / Frankrijk / VK / Duitsland / Nederland - In totaal 18 rijders; 

 

Groep B. Zweden / Noorwegen / Denemarken / Finland / België / Oostenrijk / Zwitserland  

- In totaal 14 rijders; 

 

Groep C. Griekenland / Portugal / Polen / Turkije / Oekraïne / Letland / Estland / Kroatië 

- In totaal 8 rijders; 

 

Na voltooiing van de registratie wordt de specifieke allocatie van rijders per land 

vastgelegd op basis van het aantal registraties met de bedoeling om gelijkaardige 

mogelijkheden aan te bieden om de SuperFinale uit te dagen binnen elke groep. 

 

d) De rijders die erin slagen om de volgende stap in de Cup te bereiken zijn verplicht om 

eraan deel te nemen, tenzij ze hiervan worden weerhouden door overmacht (kwetsuur of 

een ernstig gezondheidsprobleem). In dat geval wordt de rijder vervangen door een 

reserverijder. 

 

 

7. Kosten 

 

a) Alle deelnamekosten voor deze Cup (voor wat betreft de nationale kampioenschappen, 

SuperFinale en bLU cRU Masterclass) zijn voor de rijder of het team. Het gaat hierbij om 

(onvolledige lijst) transport en logistiek, aankoop en gebruik van de motor, onderdelen, 

mechaniek en onderhoud, licentie voor het nationale kampioenschap en de SuperFinale; 

b) Er is geen inschrijvingsgeld voor deze Cup, de SuperFinale, Masterclass en EMX85-

wedstrijd (exclusief de regels van de Nationale cup, de licentie voor het nationale 

kampioenschap en de deelnamekosten die zijn vastgelegd door de nationale federatie / 

organisator); 

c) De nationale dochtermaatschappijen van YME zullen een gratis bLU cRU-welkomstpakket 

voorzien (2 T-shirts, 1 hoodie, 1 paraplu, 1 cap, rugzak) en één exclusieve stickerkit voor 

op de motor; 

In het geval de rijder meer welkomstpakket, motorstickerkits nodig heeft, kunnen deze 

worden aangevraagd bij de nationale dochtermaatschappijen van YME via de bLU cRU-

coördinator die deze zal leveren aan een promotieprijs. 

 

 

8. Registratie-instructies 

 

a) Om deel te nemen aan de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup moeten alle stappen van het 

online-registratieproces worden doorlopen. >;  

b) De rijder zal binnen de 10 dagen worden gecontacteerd door de nationale bLU cRU-

coördinator om de registratie te bevestigen  

c) Alle informatie die door de rijder wordt verstrekt, valt onder zijn verantwoordelijkheid. 

Deze zal door de nationale distributeurs worden gecontroleerd. 

 

 

9. Annulering van gebeurtenissen 
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YME behoudt zich, voor om het even welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving, 

het recht voor om exclusief en op het even welk moment de Cup (en de Algemene 

voorwaarden) geheel of gedeeltelijk te wijzigen. YME is niet aansprakelijk voor eventuele 

kosten die de rijder maakt als gevolg van de annulering. 

 

 

 

10. Deelnamevoorwaarden EMX85 2022 

 

a) De beste rijder die wordt gekozen op basis van de bLU cRU Masterclass mag deelnemen 

aan het EMX85-kampioenschap in 2022; 

b) De rijder is een door Yamaha gesteunde rijder onder de voorwaarden die zullen worden 

vastgelegd in een jaarcontract tussen rijder en YME, met dit voordeel; 

a. N° 1 YZ85 (in leen voor gebruik) – 1 GYTR-kit – 1 standaardpakket wisselstukken 

(max. waarde € 3.000=)  

c) De rijder die deelneemt aan EMX85 moet de regels en instructies volgen van YME en het 

team, inclusief voor wat betreft sponsorakkoorden. 

 

11.  Portretrechten  

 

De rijder kent of bezorgt YME gratis tot 31 december 2021 en zonder beperking in de tijd 

om historische redenen voor materiaal gemaakt voor 31 december 2021 en zonder 

beperking in de tijd of grondgebied, het exclusieve recht om de naam van de rijder, het 

ontwerp van het persoonlijk racingnummer, handtekening, initialen, portretrechten 

waaronder portretfoto's, film, video, cd- /dvd-rom en ander elektronische mediamateriaal 

of commentaar van de rijder, commentaar en meningen met betrekking tot reclame, 

promotieactiviteiten en de verkoop van motoren en andere producten gemaakt en/of 

verkocht door YME, te gebruiken. 

 

12. Geldigheidsperiode 

 

Deze overeenkomst gaat in op het moment van registratie en vervalt automatisch op 31  

december 2021 zonder dat hiervoor een kennisgeving moet worden gegeven door YME 

of door de rijder.   

 

  

13.  Toepasselijk recht  

 

a) Door zich in te schrijven voor de Cup en het registratieformulier te ondertekenen gaat 

de rijder akkoord met deze Algemene voorwaarden; 

b) De rijder gaat ermee akkoord dat alle geschillen met betrekking tot (zijn deelname 

aan) de Cup, met inbegrip van het gebruik van de informatie die door de rijder aan 

YME is bezorgd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van 

Amsterdam, Nederland.  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

 

1. Partijen die betrokken zijn bij de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

  

a) Yamaha Motor Europe N.V. (hierna 'YME' genoemd), met inbegrip van haar filialen; 

b) Infront Moto Racing (hierna 'IMR' genoemd); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (hierna 'FIM'/'FIM Europe' 

genoemd). 

 

2. Betrokkenheid van partijen 

 

a) YME stelt de structuur en regels vast voor de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (hierna 

de 'Cup' genoemd), is verantwoordelijk voor het beheer van de marketing- en 

promotionele rechten van de Cup en is de entiteit die verantwoordelijk is voor de 

interactie tussen de diverse partijen die bij dit project betrokken zijn; 

b) De filialen van YME zijn verantwoordelijk voor de lokale communicatie, het directe 

contact met de rijders en het verstrekken van het bLU cRU-welkomstpakket en de 

bLU cRU-stickerkit aan de rijders namens YME; 

c) IMR beheert de televisierechten voor de SuperFinale en is verantwoordelijk voor de 

organisatie van de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale binnen de jaarlijkse 

Monster Energy FIM Motocross of Nations. IMR is de partij die rechtstreeks contact 

legt met FIM/FIM Europe met betrekking tot de SuperFinale; 

d) Imola/MC Montecoralli is verantwoordelijk voor de organisatie van de FIM bLU cRU 

YZ125 European Cup SuperFinal als onderdeel van de jaarlijkse Monster Energy FIM 

Motocross of Nations. 

e) De licentiëring voor de SuperFinale is onderhevig aan het sportief en technisch 

reglement van de FIM (alleen continentale één-evenementlicenties of jaarlijkse 

licenties voor het Europees Kampioenschap 125cc zijn toegestaan). De rijder dient 

zelf een van deze licenties aan te vragen via de nationale federatie. Deze kunnen 

worden verkregen via het extranet van de FIM. 

 

3. Structuur van de Cup 

 

a) Inschrijving  

De online registratie voor deelname aan de Cup is geopend tussen 26 november 2020 en 

28 februari 2021; 

 
b) Nationaal kampioenschap 

Deze Cup is een geïntegreerd onderdeel van de nationale kampioenschappen, waarbij 

de Yamaha-rijders hun eigen ranking krijgen. De ranking van 10 september 2021 is 

bepalend voor de selectie van de rijders die mogen deelnemen aan de SuperFinale; 

 

c) SuperFinale 

De beste rijders van alle nationale kampioenschappen zullen het tegen elkaar opnemen 

in een SuperFinale, die plaatsvindt op 25-26 September in Imola, Italy als onderdeel 

van het evenement 'Monster Energy FIM Motocross of Nations'; 
 

d) Prijsuitreiking SuperFinale   
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De beste 3 rijders van het algemeen klassement zullen de volgende prijzen in ontvangst 

nemen: 

1e plaats: Beker/Wandbord/FIM Europe-medaille  

2e plaats: Beker/Wandbord/FIM Europe-medaille  

3e plaats: Beker/Wandbord/FIM Europe-medaille  

 

De YME Distributor Award wordt uitgereikt aan de nationale distributeur met de pro-actiefste 

houding op het gebied van: contact, inschrijvingen, sportinformatie, media-informatie en 

aanwezigheid ter plaatse; 

 

De Youngest Rider Award wordt uitgereikt aan de jongste rijder die in de SuperFinale van 

start gaat.  

 

 

e) bLU cRU Masterclass  

De beste 3 rijders van de SuperFinale tijdens de Monster Energy FIM Motocross of Nations 

én de 2 rijders die een wildcard krijgen van de YME-racecommissie nemen dan deel aan 

een 3-daagse masterclass (in oktober/november 2021) met bLU cRU-ambassadeurs; 

f) EMX 125 2022 

De beste rijder van de masterclass, die wordt uitgekozen door de YME-racecommissie en 

de bLU cRU-ambassadeurs, zullen worden opgenomen in een EMX125-team van Yamaha 

als officiële rijder voor het seizoen 2022. 

 

4. Vereisten voor deelname 

 

a) Deelname aan de Cup is voorbehouden aan de nationale kampioenen in Europa; 

b) De rijder moet beschikken over alle licenties binnen diens nationale federatie, heeft zich 

gehouden aan de technische/sportieve regels van de nationale Cup en racet met een 

Yamaha YZ125 voor een kampioenschap in een Europees land; 

c) Om aan de Cup te kunnen deelnemen, moet de rijder zijn geboren tussen 1.1.2005 (16) 

– 31.12.2008 (13); 

d) De rijders die deelnemen aan de Cup moeten gedurende het seizoen van het nationaal 

kampioenschap, en tijdens de SuperFinale en de Masterclass verplicht gebruikmaken van 

de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup-sticker en de Paddock Blue-kit die aan hen is verstrekt 

door het YME-filiaal in het betreffende land. 

 

5. Verzekering 

a) De verzekeringen voor de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de betreffende nationale federaties. Bij de SuperFinale draagt 

de FIM hiervoor de verantwoordelijkheid; 

b) De schadevergoedings- en aansprakelijkheidsclausules zijn vastgelegd in de 

verzekeringspolis die is opgenomen in de vergunningen van de FIM en de nationale 

federaties, en zijn van toepassing; 

c) De rijder erkent en aanvaardt de risico's en gevaren die voortvloeien uit deelname aan 

de Cup. YME en/of haar filialen zijn uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid in 

het geval van een ongeval met letsel, blijvende invaliditeit of de dood als gevolg. 

 

6. Aanwezigheid bij de evenementen 
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a) De rijders moeten deelnemen aan het nationaal kampioenschap van hun land en moeten 

verplicht aanwezig zijn bij 50% van de races in dit kampioenschap om te mogen 

deelnemen aan de SuperFinale; 

b) YME is verantwoordelijk voor de toewijzing van startplaatsen per land en voor de selectie 

van de rijders voor de SuperFinale; 

 

c) Het totale aantal van 40 deelnemers wordt ingevuld aan de hand van de volgende criteria 

per groep:  

 

Groep A. Spanje / Italië / Frankrijk / VK / Duitsland / Nederland – in totaal 18 rijders; 

 

Groep B. Zweden / Noorwegen / Denemarken / Finland / België / Oostenrijk / 

Zwitserland – in totaal 14 rijders; 

 

Groep C. Griekenland / Portugal / Polen / Turkije / Oekraïne / Letland / Estland / Kroatië 

– in totaal 8 rijders; 

 

Na de inschrijvingsperiode wordt er, aan de hand van het aantal inschrijvingen en het 

beschikbare aantal startplaatsen, per land bepaald welke rijders een startplaats krijgen 

toegewezen. Dit heeft als doel om alle rijders in alle groepen een even grote kans te 

geven om de SuperFinale te bereiken. 

d) De rijders die de volgende ronde van de Cup weten te bereiken, zijn verplicht om deze 

bij te wonen, tenzij zij worden verhinderd door overmacht (lichamelijk letsel, ernstige 

gezondheidsproblemen). In dit geval wordt de rijder vervangen door een reserverijder. 

 

 

7. Kosten 

 

a) Alle kosten voor deelname aan deze Cup (met betrekking tot nationale 

kampioenschappen, de SuperFinale en de bLU cRU-masterclass) zijn voor rekening van 

de rijder/het team, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten voor transport en 

logistiek, aanschaf en gebruik van motoren, onderdelen, technische ondersteuning, 

licenties voor het nationaal kampioenschap en de SuperFinale; 

b) Er zijn geen inschrijvingskosten van toepassing op deze Cup, inclusief de SuperFinale, 

Masterclass en EMX125 (maar exclusief kosten voor de nationale Cup, licenties en kosten 

voor deelname aan het nationaal kampioenschap, die zijn bepaald door de nationale 

federatie/organisator); 

c) De nationale YME-filialen bieden een gratis bLU cRU-welkomstpakket aan (bestaande uit 

2x T-shirt, 1x hoody, 1x paraplu, 1x cap, 1x rugzak) en één exclusieve stickerkit voor de 

motor; 

Indien de rijder meer stickerkits nodig heeft voor zijn motor, welkomstpakket, dient hij 

deze aan te vragen bij het YME-filiaal van het desbetreffende land, via de bLU cRU-

coördinator. De stickerkits worden verstrekt tegen een kleine vergoeding. 

 

 

8. Instructies voor registratie 

 

a) Om te kunnen deelnemen aan de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, moet de rijder alle 

stappen van de online registratieprocedure doorlopen. >;  

b) De nationale bLU cRU-coördinator neemt binnen 14 dagen contact op met de rijder om 

de registratie te bevestigen  

c) De coördinator is verantwoordelijk voor alle door de rijder verstrekte informatie, 

aangezien deze door de nationale distributeurs zal worden gecontroleerd. 
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9. Afgelasting van evenementen 

 

Om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande kennisgeving, behoudt YME zich het 

recht voor om naar eigen goeddunken en op elk moment de Cup geheel of gedeeltelijk 

te wijzigen of af te gelasten (de Algemene Voorwaarden). YME is niet aansprakelijk voor 

eventuele kosten die de rijder maakt als gevolg van de annulering. 

 

 

10.  Voorwaarden voor deelname aan EMX125 2022 

 

a) De rijder die is verkozen tot beste deelnemer aan de Masterclass, neemt in 2022 deel 

aan het EMX125-kampioenschap als lid van een EMX125-team van Yamaha; 

b) De rijder zal worden ondersteund door Yamaha onder de voorwaarden van een met YME 

overeen te komen jaarcontract; 

c) De rijder die deelneemt aan het EMX125 zal zich moeten houden aan de regels en 

instructies van YME en het team, inclusief sponsorovereenkomsten. 

 

11.  Beeldrechten  

 

De rijder verleent aan YME, gratis tot 31 december 2021 en zonder beperking in de tijd 

voor historische doeleinden voor materialen gemaakt vóór 31 december 2021 en zonder 

beperking in tijd of grondgebied, het exclusieve recht op het gebruik van de naam van 

de rijder, zijn persoonlijke racenummerontwerp(en), handtekening, initialen, gelijkenis, 

inclusief gefotografeerde portretten, film, video, CD-/DVD-ROM en alle andere beelden of 

commentaar via elektronische middelen, commentaar en meningen, in verband met 

advertenties, promotionele activiteiten en de verkoop van motoren en andere producten 

die door YME worden vervaardigd en/of verkocht. 

 

12. Termijn 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van inschrijving en zal automatisch 

verlopen op 31 december 2021 zonder dat kennisgeving van YME of de rijder is vereist.   

 

  

13.  Toepasselijke wetgeving  

 

a) Door zich in te schrijven voor de Cup en het inschrijvingsformulier te ondertekenen, 

gaat de rijder akkoord met de Algemene Voorwaarden. 

b) De rijder gaat ermee akkoord dat alle geschillen in verband met (deelname aan) de 

Cup, inclusief het gebruik van de door de rijder aan YME verstrekte informatie, zullen 

worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.  
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