VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter, der er involveret i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (i det følgende benævnt som YME), inklusiv dennes filialer;
b) Infront Moto Racing, (i det følgende benævnt som IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (i det følgende benævnt som
FIM/FIM Europe).
2. Parters involvering
YME fastsætter struktur og regler for YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup'en (i det følgende
benævnt som "Cup"), er den ansvarlige i forbindelse med Cup'ens marketing og
reklamerettigheder og er den ansvarlige i forbindelse med interaktion mellem
interessenter involveret i dette projekt;
b) YME's filialer har ansvar for den lokale kommunikation og direkte kontakt med
kørerne, samt for at udstyre dem med bLU cRU-velkomstpakken og sticker-sættet på
vegne af YME;
c) IMR administrerer TV-rettigheder til SuperFinalen og er ansvarlige for at organisere
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen i forbindelse med det årlige MXGP.
d) MC er organisator for YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale i forbindelse med
MXGP.
e) Licensen til SuperFinale-arrangementet er underlagt FIM Europe's sportslige og
tekniske forskrifter (kun continental one-event eller permanent europæisk 125mesterskabslicens er tilladt), og det er kørerens ansvar at anmode om det gennem
landsforbundet. Disse kan findes på FIMs extranet.
a)

3. Cuppens struktur
a) Tilmelding
Det er muligt at tilmelde sig Cup'en online mellem d. 19. November 2021 og d. 28.
Februar 2022;
b) Nationalt mesterskab
Denne Cup vil være en integreret del af de nationale mesterskaber, hvori Yamahakørerne får deres egen rangliste, der vil være låst fra 01 August 2022 til udvælgelse af
kørere, der skal med i SuperFinalen;
c) SuperFinale
De bedste kørere fra hvert nationalt mesterskab(punkt 6 – gruppe A,B,C) konkurrerer i
en SuperFinale, som finder sted den 17 – 18 September TBC forbindelse med
"MXGP";
d) Superfinale podie-ceremoni
De første 3 kørere i den samlede stilling vil blive tildelt følgende præmier:
1° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
2° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
3° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
1

*gyldige i 2021-sæsonen, Udgifter til rejse og ophold er kørerens eget ansvar;

En YME Distributørpris vil blive uddelt, baseret på den nationale distributør, der har været
mest proaktiv på følgende områder: kontakt, tilmeldinger, sportslig info, medieinfo og
tilstedeværelse på banen;
Der gives en Yngste Kører-pris til den yngste kører i SuperFinale-startopstillingen.

e) bLU cRU Masterclass
Top 3 og 2 wild cards, der udvælges af en YME-løbskomité fra SuperFinalen ved Monster
Energy Motocross of Nations, vil derpå deltage i en 3-dages (oktober/november 2022)
masterclass med bLU cRU ambassadører;
f) EMX 125 2023 kontrakt
Den bedste kører fra denne Masterclass, udvalgt af YME-racingkomitéen & bLU cRU
ambassadørerne, vil blive en del af et Yamaha MX bLU cRU team by Ausio, som officiel
kører i 2023-sæsonen.
4. Krav for at deltage
a) Deltagelse i Cuppen er begrænset til de nationale mesterskaber i Europa;
b) Køreren skal have gældende licens i sit landsforbund, have fulgt det nationale mesterskabs
tekniske og sportslige regler, og skal køre på en Yamaha YZ125 i et mesterskab i et
europæisk land;
c) For at deltage i Cuppen skal rytteren være mellem 13 og 16 år; Minimumsalderen på 13
skal nås på tidspunktet for den første tekniske verifikation af begivenheden, som
normalt er fredagen for begivenheden. Den maksimale alder slutter ved udgangen af
det kalenderår, hvor rytteren fylder 16 år.
d) Det er obligatorisk for kørere der deltager i denne Cup at bruge YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup sticker- og Paddock Blue-kittet, der udleveres af YMEs nationale afdelinger,
i det nationale mesterskab, SuperFinalen og Masterclass'en, med mindre andet er aftalt
skriftligt.
5. Forsikring
a) Forsikrings ansvaret for YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup ligger hos det enkelte
landsforbund og, særligt gældende for SuperFinalen, hos FIM;
b) Klausulerne om godtgørelse og erstatningsansvar fastsættes af forsikringen i FIMs og de
nationale forbunds licenser;
c) Køreren erkender og accepterer de risici og farer, deltagelse i denne Cup kan medføre.
YME og/eller dennes afdelinger er fritaget for ethvert erstatningsansvar i tilfælde af enhver
ulykke, der resulterer i enhver skade, permanent handicap eller død.
6. Fremmøde ved løbene
a) Kørerne skal køre i deres nationale mesterskaber og har pligt til at deltage i mindst 50%
af løbene i dette mesterskab, for at kunne deltage i SuperFinalen;
b) YME har ansvar for kørerfordelingen pr land og udvælgelse af kørere til SuperFinalen;
c)

Det samlede antal på 40 kørere bliver udvalgt ved kriterier for hvert område:
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Gruppe A. Spanien / Italien / Frankrig / Storbritannien / Tyskland / Holland – Totalt 14
kørere;
Gruppe B. Sverige / Norge / Danmark / Finland / Belgien / Østrig / Schweiz – Totalt 18
kørere;
Gruppe C. Grækenland / Portugal / Polen / Tyrkiet / Ukraine / Letland / Estland / Kroatien
– Totalt 8 kørere;
Efter gennemført tilmelding, vil den specifikke fordeling af kørere pr. land blive defineret
i henhold til antallet af tilmeldinger, for derved at kunne tilbyde samme mulighed for at
komme til SuperFinalen inden for hver gruppe.
d) De kørere, der når til følgende trin i denne Cup, har pligt til at deltage i den, med mindre
de er forhindret af force majeure (skade, alvorligt helbredsproblem). I så fald bliver
køreren erstattet af en reservekører.
7. Udgifter
a) Alle deltageromkostninger i denne Cup (vedrørende nationale mesterskaber, SuperFinale
og bLU cRU Masterclass) afholdes af kører/team, inklusiv, men ikke begrænset til,
transport og logistik, køb og brug af motorcykel, dele, mekaniker & assistance, licens til
nationalt mesterskab og SuperFinale;
b) Der er intet tilmeldingsgebyr til denne Cup, inklusiv SuperFinalen, Masterclass og
EMX125-kontrakten (omfatter ikke National Cup-regler, licens til nationale mesterskaber
og deltagergebyrer, der er fastsat af det nationale forbund/organisator);
c) YMEs nationale afdelinger vil udlevere en gratis bLUcRU velkomstpakke (2/T-shirt,
1/Hættetrøje, 1/Paraply, 1/Kasket, / Rygsæk) Zenkai MX gear (1/Race shirt, 1/Pants,
1/Gloves) og ét eksklusivt sticker-sæt til køretøjet;
I fald køreren har behov for flere velkomstpakke, Zenkai MX gear, sticker-kits, kan man
anmode YMEs nationale afdelinger om disse, via bLU cRU-koordinatoren, og de vil blive
leveret til kostpris.
8. Tilmeldingsinstrukser
a) Deltagelse i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup er betinget af, at alle trin i
tilmeldingsprocessen online bliver fulgt. >;
b) Køreren vil blive kontaktet af den nationale bLU cRU-koordinator inden for 14 dage for at
bekræfte tilmeldingen
c) Køreren har ansvar for alle afgivne oplysninger, der efterfølgende tjekkes af de nationale
distributører.
9. Aflysning af events
YME forbeholder sig til enhver tid ret til, af enhver grund og uden forudgående besked,
at ændre eller aflyse hele eller dele af (Vilkår og Betingelser) denne Cup.
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10. EMX125 2023 betingelser for at deltage
a) Den bedste kører udvalgt fra Masterclass'en deltager i EMX125-mesterskabet i 2023 på
et Yamaha MX bLU cRU Team by Ausio;
b) Køreren bliver officiel Yamaha-kører under betingelser, der fastsættes i en etårig kontrakt
med YME;
c) Køreren, der deltager i EMX125, skal følge regler og instrukser fra YME og teamet, inklusiv
sponsoraftaler.
11. Billedrettigheder
Ved registrering i Cupén og ved underskrift af registreringsformular, gives eller indhentes
der tilladelse til vederlagsfrit, indtil 31. december 2022 og uden tidsbegrænsning til
historiske formål for materialer fremstillet før 31. december 2022 og uden begrænsning i
tid eller område, at give YME eneret til at benytte kørerens navn, kørerens personlige
kørernummerdesign, underskrift, initialer, lighed, herunder fotograferede portrætter, film,
video, cd- / dvd-rom og andre optagelser eller kommentarer fra elektroniske medier af
køreren, samt kommentarer og udtalelser i forbindelse med reklamer, salgsfremmende
aktiviteter og salg af motorcykler og andre produkter fremstillet og / eller solgt af YME.
12.Periode
Denne aftale er gældende fra det øjeblik (dato), tilmelding sker, og udløber automatisk
d. 31. december 2022 uden krav om meddelelse herom fra hverken YME eller kører.
13. Gældende lovgivning
a) Ved tilmelding til denne Cup og underskrivning af tilmeldingsformularen erklærer
køreren sig enig i gældende vilkår og betingelser.;
b) Køreren indvilger i, at enhver juridisk tvist i forbindelse med (deltagelse i) denne Cup,
inklusiv brugen af oplysninger afgivet af køreren til YME, skal afgøres af den
kompetente domstol i Amsterdam, Holland.
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VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter, der er involveret i YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
Yamaha Motor Europe N.V., (i det følgende benævnt som YME), inklusiv dennes
afdelinger;
b) Infront Moto Racing, (i det følgende benævnt som IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (i det følgende benævnt som
FIM/FIM Europe).
a)

2. Parters involvering
YME fastsætter struktur og regler for YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (i det følgende
benævnt som "Cup"), er den ansvarlige enhed i forbindelse med Cuppens marketing
og reklamerettigheder og er den ansvarlige enhed i forbindelse med interaktion
mellem interessenter involveret i dette projekt;
b) YMEs afdelinger har ansvar for den lokale kommunikation og direkte kontakt med
kørerne, samt for at udstyre dem med bLU cRU-velkomstpakken og sticker-sæt på
vegne af YME;
c) IMR administrerer TV-rettigheder til SuperFinalen og er ansvarlige for at organisere
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen i forbindelse med det årlige MXGP.
d) MC er ansvarlig for tilrettelæggelsen af YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinal som
en del af den årlige MXGP.
e) Licensen til SuperFinale-arrangementet er underlagt FIM Europe's sportslige og
tekniske forskrifter (kun continental one-event eller årlig europæisk 85mesterskabslicens er tilladt), og det er kørerens ansvar at anmode om det gennem
landsforbundet. Disse kan findes på FIMs extranet.
a)

3. Cuppens struktur
a) Tilmelding
Det er muligt at tilmelde sig Cuppen online mellem 19. November 2021 og d. 28. Februar
2022;
b) Nationalt mesterskab
Denne Cup vil være en integreret del af de nationale mesterskaber, hvori Yamahakørerne får deres egen ranglisteplads, der vil være låst fra 01 August 2022 til
udvælgelse af kørere, der skal med i SuperFinalen;
c) SuperFinale
d) De bedste kørere fra hvert nationalt mesterskab(punkt 6 – gruppe A,B,C) konkurrerer i
en SuperFinale, som finder sted den 17 – 18 September TBC forbindelse med
"MXGP";
e) Superfinale Podie-ceremoni
De første 3 kørere i den samlede stilling vil blive tildelt følgende præmier:
1° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
2° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
3° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
1

En YME Distributørpris vil blive uddelt, baseret på den nationale distributør, der har været
mest proaktiv på følgende områder: kontakt, tilmeldinger, sportslig info, medieinfo og
tilstedeværelse på banen;
Der gives en Yngste Kører-pris til den yngste kører i SuperFinale-startopstillingen.

f) bLU cRU Masterclass
De 3 bedste kørere og 2 wild cards, der udvælges af en YME-løbskomité fra SuperFinalen
ved Monster Energy Motocross of Nations, vil derpå deltage i en 3-dages
(oktober/november 2022) masterclass med bLU cRU ambassadører;
g) EMX 85 Zone og afsluttende 2023-løb
Den bedste kører fra denne Masterclass, udvalgt af YME-løbskomitéen & bLU cRU
ambassadører, vil modtage støtte fra Yamaha under de betingelser, der er angivet i
punkt: 10 i 2023-sæsonen.
4. Deltagelseskrav
a) Deltagelse i Cuppen er begrænset til de nationale mesterskaber i Europa;
b) Køreren skal have gældende licens i sit landsforbund, have fulgt det nationale mesterskabs
tekniske og sportslige regler og skal køre på en Yamaha YZ85 for et mesterskab i et
europæisk land;
c) For at deltage i Cuppen skal rytteren være mellem 11 og 13 år; Minimumsalderen på 11
skal nås på tidspunktet for den første tekniske verifikation af begivenheden, som
normalt er fredagen for begivenheden. Den maksimale alder slutter ved udgangen af
det kalenderår, hvor rytteren fylder 13 år.
d) Det er obligatorisk for kørere, der deltager i denne Cup, i national mesterskabssæson,
SuperFinale og Masterclass, at bruge YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup sticker- og Paddock
Blue-sæt, der udleveres af YMEs nationale afdelinger.
5. Forsikring
a) Ansvar for forsikring af YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup ligger hos det enkle landsforbund
og, særligt gældende for SuperFinalen, hos FIM;
b) Klausulerne om godtgørelse og erstatningsansvar fastsættes af forsikringen i FIMs og de
nationale forbunds licenser;
c) Køreren erkender og accepterer de risici og farer, deltagelse i denne Cup kan medføre.
YME og/eller dennes afdelinger er fritaget for ethvert erstatningsansvar i tilfælde af enhver
ulykke, der resulterer i enhver skade, permanent handicap eller død.
6. Fremmøde ved løbene
a) Kørerne skal køre i deres nationale mesterskaber og har pligt til at deltage i mindst 50%
af løbene i dette mesterskab, for at kunne deltage i Super Finalen;
b) YME har ansvar for kørerfordelingen pr land og udvælgelse af kørere til SuperFinalen;
c)

Det samlede antal af 40 kørere bliver udvalgt ved kriterier for hvert område:
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Gruppe A. Spanien / Italien / Frankrig / Storbritannien / Tyskland / Holland – TTL 14
kørere;
Gruppe B. Sverige / Norge / Danmark / Finland / Belgien / Østrig / Schweiz – TTL 18
kørere;
Gruppe C. Grækenland / Portugal / Polen / Tyrkiet / Ukraine / Letland / Estland / Kroatien
– TTL 8 kørere;
Efter gennemført tilmelding, vil den specifikke fordeling af kørere pr. land blive defineret
i henhold til antallet af tilmeldinger, for derved at kunne tilbyde samme mulighed for at
udfordre SuperFinalen inden for hver gruppe.
d) De kørere, der når til følgende trin i denne Cup, har pligt til at deltage i det, med mindre
de er forhindret af force majeure (skade, alvorligt helbredsproblem). I så fald bliver
køreren erstattet af en reservekører.
7. Udgifter
a) Alle deltageromkostninger i denne Cup (vedrørende nationale mesterskaber, SuperFinale
og bLU cRU Masterclass) afholdes af kører/hold, inklusiv, men ikke begrænset til,
transport og logistik, køb og brug af motorcykel, dele, mekaniker & assistance, licens til
nationalt mesterskab og SuperFinale;
b) Der er intet tilmeldingsgebyr til denne Cup, inklusiv SuperFinalen, Masterclass og EMX85løb (omfatter ikke National Cup-regler, licens til nationale mesterskaber og
deltagergebyrer, der er fastsat af det nationale forbund/organisator);
c) YMEs nationale afdelinger vil udlevere en gratis bLU cRU velkomstpakke (2/T-shirt,
1/Hættetrøje, 1/Paraply, 1/Kasket, / Rygsæk) og ét eksklusivt sticker-sæt til køretøjet;
I fald køreren har behov for flere velkomstpakke, sticker-sæt, kan man anmode YMEs
nationale afdelinger om disse, via bLU cRU-koordinator, og de vil blive udleveret til en
salgsfremmende pris.
8. Tilmeldingsinstrukser
a) Deltagelse i YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup er betinget af, at alle trin i
tilmeldingsprocessen online bliver fulgt. >;
b) Køreren vil blive kontaktet af den nationale bLU cRU-koordinator inden for 10 dage for at
bekræfte tilmeldingen
c) Kører har ansvar for alle afgivne oplysninger, der efterfølgende tjekkes af de nationale
distributører.
9. Aflysning af events
YME forbeholder sig til enhver tid ret til, af enhver grund og uden forudgående besked,
at ændre eller aflyse hele eller dele af (Vilkår og Betingelser) denne Cup.
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10. EMX85 2023 Deltagerbetingelser
a) Den bedste kører fra bLU cRU Masterclass deltager i EMX85-mesterskabet i 2023;
b) Køreren bliver officiel Yamaha-kører under betingelser, der fastsættes i en årlig kontrakt
med YME, med disse fordele;
a. N° 1 YZ85 (udlånes til brug) – 1 GYTR-kit – 1 standard-reservedele (maksimal
værdi € 3.000=)
c) Køreren, der deltager i EMX85, skal følge regler og instrukser fra YME og holdet, inklusiv
sponsoraftaler.
11. Billedrettigheder
Køreren giver eller indhenter tilladelse til vederlagsfrit, indtil 31. december 2022 og uden
tidsbegrænsning til historiske formål for materialer fremstillet før 31. december 2022 og
uden begrænsning i tid eller område, at give YME eneret til at benytte kørerens navn,
kørerens personlige kørernummerdesign, underskrift, initialer, lighed, herunder
fotograferede portrætter, film, video, cd- / dvd-rom og andre optagelser eller
kommentarer fra elektroniske medier af køreren, samt kommentarer og udtalelser i
forbindelse med reklamer, salgsfremmende aktiviteter og salg af motorcykler og andre
produkter fremstillet og / eller solgt af YME.
12.Periode
Denne aftale er gældende fra det øjeblik (dato), tilmelding sker, og udløber automatisk
31. december 2022 uden krav om meddelelse herom fra hverken YME eller kører.
13. Gældende lovgivning
a) Ved tilmelding til denne Cup og underskrivning af tilmeldingsformularen erklærer kører
sig enig i gældende vilkår og betingelser.;
b) Kører indvilger i, at enhver juridisk tvist i forbindelse med (deltagelse i) denne Cup,
inklusiv brugen af oplysninger afgivet af kører til YME, skal afgøres af den kompetente
domstol i Amsterdam, Holland.
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VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter, der er involveret i YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
Yamaha Motor Europe N.V., (i det følgende benævnt som YME), inklusiv dennes
afdelinger;
b) Infront Moto Racing, (i det følgende benævnt som IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (i det følgende benævnt som
FIM/FIM Europe).
a)

2. Parters involvering
YME fastsætter struktur og regler for YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (i det følgende
benævnt som "Cup"), er den ansvarlige enhed i forbindelse med Cuppens marketing
og reklamerettigheder og er den ansvarlige enhed i forbindelse med interaktion
mellem interessenter involveret i dette projekt;
b) YMEs afdelinger har ansvar for den lokale kommunikation og direkte kontakt med
kørerne, samt for at udstyre dem med bLU cRU-velkomstpakken og sticker-sæt på
vegne af YME;
c) IMR administrerer TV-rettigheder til SuperFinalen og er ansvarlige for at organisere
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen i forbindelse med det årlige MXGP.
d) MC er ansvarlig for tilrettelæggelsen af FIM bLU cRU YZ65 European Cup SuperFinal
som en del af den årlige MXGP.
e) Licensen til SuperFinale-arrangementet er underlagt FIM Europe's sportslige og
tekniske forskrifter (kun continental one-event eller årlig europæisk 65mesterskabslicens er tilladt), og det er kørerens ansvar at anmode om det gennem
landsforbundet. Disse kan findes på FIMs extranet.
a)

3. Cuppens struktur
a) Tilmelding
Det er muligt at tilmelde sig Cuppen online mellem 20. november 2020 og 28. februar
2021;
b) Nationalt mesterskab
Denne Cup vil være en integreret del af de nationale mesterskaber, hvori Yamahakørerne får deres egen ranglisteplads, der vil være låst fra 10. september 2021 til
udvælgelse af kørere, der skal med i SuperFinalen;
c) SuperFinale
De bedste kørere fra hvert nationalt mesterskab konkurrerer i en SuperFinale, som
finder sted den som del af hovedbegivenheden, "MXGP";
d) Superfinale Podie-ceremoni
De første 3 kørere i den samlede stilling vil blive tildelt følgende præmier:
1° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
2° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
3° Cup/Plakette/FIM-Europe-medalje
1

En YME Distributørpris vil blive uddelt, baseret på den nationale distributør, der har været
mest proaktiv på følgende områder: kontakt, tilmeldinger, sportslig info, medieinfo og
tilstedeværelse på banen;
Der gives en Yngste Kører-pris til den yngste kører i SuperFinale-startopstillingen.

e) bLU cRU Masterclass
De 3 bedste kørere og 2 wild cards, der udvælges af en YME-løbskomité fra SuperFinalen
ved MXGP, vil derpå deltage i en 3-dages (oktober/november 2022) masterclass med bLU
cRU ambassadører;
f) EMX 65 Zone og afsluttende 2023-løb
Den bedste kører fra denne Masterclass, udvalgt af YME-løbskomitéen & bLU cRU
ambassadører, vil modtage støtte fra Yamaha under de betingelser, der er angivet i
punkt: 10 i 2023-sæsonen.
4. Deltagelseskrav
a) Deltagelse i Cuppen er begrænset til de nationale mesterskaber i Europa;
b) Køreren skal have gældende licens i sit landsforbund, have fulgt det nationale mesterskabs
tekniske og sportslige regler og skal køre på en Yamaha YZ65 for et mesterskab i et
europæisk land;
c) For at deltage i Cuppen skal rytteren være mellem 8 og 11 år; Minimumsalderen på 8
skal nås på tidspunktet for den første tekniske verifikation af begivenheden, som
normalt er fredagen for begivenheden. Den maksimale alder slutter ved udgangen af
det kalenderår, hvor rytteren fylder 11 år.
d) Det er obligatorisk for kørere, der deltager i denne Cup, i national mesterskabssæson,
SuperFinale and Masterclass, at bruge YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup sticker- og Paddock
Blue-sæt, der udleveres af YMEs nationale afdelinger.
5. Forsikring
a) Ansvar for forsikring af YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup ligger hos det enkle landsforbund
og, særligt gældende for SuperFinalen, hos FIM;
b) Klausulerne om godtgørelse og erstatningsansvar fastsættes af forsikringen i FIMs og de
nationale forbunds licenser;
c) Køreren erkender og accepterer de risici og farer, deltagelse i denne Cup kan medføre.
YME og/eller dennes afdelinger er fritaget for ethvert erstatningsansvar i tilfælde af enhver
ulykke, der resulterer i enhver skade, permanent handicap eller død.
6. Fremmøde ved løbene
a) Kørerne skal køre i deres nationale mesterskaber og har pligt til at deltage i mindst 50%
af løbene i dette mesterskab, for at kunne deltage i Super Finalen;
b) YME har ansvar for kørerfordelingen pr land og udvælgelse af kørere til SuperFinalen;
c)

Det samlede antal af 40 kørere bliver udvalgt ved kriterier for hvert område:
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Gruppe A. Spanien / Italien / Frankrig / Storbritannien / Tyskland / Holland – TTL 14
kørere;
Gruppe B. Sverige / Norge / Danmark / Finland / Belgien / Østrig / Schweiz – TTL 18
kørere;
Gruppe C. Grækenland / Portugal / Polen / Tyrkiet / Ukraine / Letland / Estland / Kroatien
– TTL 8 kørere;
Efter gennemført tilmelding, vil den specifikke fordeling af kørere pr. land blive defineret
i henhold til antallet af tilmeldinger, for derved at kunne tilbyde samme mulighed for at
udfordre SuperFinalen inden for hver gruppe.
d) De kørere, der når til følgende trin i denne Cup, har pligt til at deltage i det, med mindre
de er forhindret af force majeure (skade, alvorligt helbredsproblem). I så fald bliver
køreren erstattet af en reservekører.
7. Udgifter
a) Alle deltageromkostninger i denne Cup (vedrørende nationale mesterskaber, SuperFinale
og bLU cRU Masterclass) afholdes af kører/hold, inklusiv, men ikke begrænset til,
transport og logistik, køb og brug af motorcykel, dele, mekaniker & assistance, licens til
nationalt mesterskab og SuperFinale;
b) Der er intet tilmeldingsgebyr til denne Cup, inklusiv SuperFinalen, Masterclass og EMX65løb (omfatter ikke National Cup-regler, licens til nationale mesterskaber og
deltagergebyrer, der er fastsat af det nationale forbund/organisator);
c) YMEs nationale afdelinger vil udlevere en gratis bLU cRU velkomstpakke (2/T-shirt,
1/Hættetrøje, 1/Paraply, 1/Kasket, / Rygsæk) og ét eksklusivt sticker-sæt til køretøjet;
I fald køreren har behov for flere velkomstpakke, sticker-sæt, kan man anmode YMEs
nationale afdelinger om disse, via bLU cRU-koordinator, og de vil blive udleveret til en
salgsfremmende pris.
8. Tilmeldingsinstrukser
a) Deltagelse i YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup er betinget af, at alle trin i
tilmeldingsprocessen online bliver fulgt. >;
b) Køreren vil blive kontaktet af den nationale bLU cRU-koordinator inden for 10 dage for at
bekræfte tilmeldingen
c) Kører har ansvar for alle afgivne oplysninger, der efterfølgende tjekkes af de nationale
distributører.
9. Aflysning af events
YME forbeholder sig til enhver tid ret til, af enhver grund og uden forudgående besked,
at ændre eller aflyse hele eller dele af (Vilkår og Betingelser) denne Cup.
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10. EMX65 2023 Deltagerbetingelser
a) Den bedste kører fra bLU cRU Masterclass deltager i EMX65-mesterskabet i 2023;
b) Køreren bliver officiel Yamaha-kører under betingelser, der fastsættes i en årlig kontrakt
med YME, med disse fordele;
a. N° 1 YZ65 (udlånes til brug) – 1 GYTR-kit – 1 standard-reservedele (maksimal
værdi € 3.000=)
c) Køreren, der deltager i EMX65, skal følge regler og instrukser fra YME og holdet, inklusiv
sponsoraftaler.
11. Billedrettigheder
Køreren giver eller indhenter tilladelse til vederlagsfrit, indtil 31. december 2021 og uden
tidsbegrænsning til historiske formål for materialer fremstillet før 31. december 2021 og
uden begrænsning i tid eller område, at give YME eneret til at benytte kørerens navn,
kørerens personlige kørernummerdesign, underskrift, initialer, lighed, herunder
fotograferede portrætter, film, video, cd- / dvd-rom og andre optagelser eller
kommentarer fra elektroniske medier af køreren, samt kommentarer og udtalelser i
forbindelse med reklamer, salgsfremmende aktiviteter og salg af motorcykler og andre
produkter fremstillet og / eller solgt af YME.
12.Periode
Denne aftale er gældende fra det øjeblik (dato), tilmelding sker, og udløber automatisk
31. december 2022 uden krav om meddelelse herom fra hverken YME eller kører.
13. Gældende lovgivning
a) Ved tilmelding til denne Cup og underskrivning af tilmeldingsformularen erklærer kører
sig enig i gældende vilkår og betingelser.;
b) Kører indvilger i, at enhver juridisk tvist i forbindelse med (deltagelse i) denne Cup,
inklusiv brugen af oplysninger afgivet af kører til YME, skal afgøres af den kompetente
domstol i Amsterdam, Holland.
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