TERMOS E CONDIÇÕES

1. Partes envolvidas na YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (doravante designada de YME) e respetivas filiais;
b) Infront Moto Racing (doravante designada de IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (doravante designada de FIM/FIM
Europe).
2. Envolvimento das partes
A YME define a estrutura e as regras da YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (doravante
designada de "Taça"), sendo a entidade responsável por gerir os direitos de marketing
e promoção da Taça, bem como a entidade encarregada da interação entre os
intervenientes neste projeto;
b) As filiais da YME estão encarregadas da comunicação local e do contacto direto com
os pilotos, facultando aos mesmos o pack de boas-vindas e o kit de autocolantes bLU
cRU em nome da YME;
c) A IMR gere os direitos televisivos da SuperFinale e está encarregada de organizar a
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale dentro do evento MXGP, que se realiza
anualmente. A IMR é o interveniente que estabelece um contacto direto com a
FIM/FIM Europe em termos da SuperFinale;
d) MC é responsável pela organização da SuperFinal da YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
como parte do MXGP anual.
e) O licenciamento para o evento da SuperFinale está ao abrigo das regulações técnicas
e desportivas da FIM (apenas é permitida uma licença para evento continental ou
campeonato europeu anual 125) e é da responsabilidade do piloto solicitá-lo através
da federação nacional. Estes podem ser obtidos na extranet da FIM.
a)

3. Estrutura da Taça
a) Inscrição
A inscrição online para a participação na Taça é possível de 19 de novembro de 2021 a 28
de fevereiro de 2022;
b) Campeonato nacional
Esta Taça será uma parte integrante dos campeonatos nacionais, em que os pilotos da
Yamaha irão ter a sua própria classificação, que será encerrada a 01 de august de
2022 para a seleção dos pilotos que irão participar na SuperFinale;
c) SuperFinale
Os melhores pilotos de cada campeonato nacional irão competir numa SuperFinale, a ter
lugar no dia 17-18 Setembro TBC, que fará parte do evento principal MXGP;
d) Cerimónia do Pódio da SuperFinale
Os 3 primeiros pilotos na classificação geral receberão os seguintes prémios:
1.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
2.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
3.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
1

Será atribuído um Prémio Distribuidor YME ao Distribuidor nacional que demonstre a maior
proatividade em termos de: contacto, inscrições, informações desportivas, informações para
comunicação e presença no terreno;
Será atribuído um prémio de Piloto mais jovem ao piloto mais novo entre os participantes na
SuperFinale.

e) bLU cRU Masterclass
Os 3 pilotos melhor classificados e 2 repescados pelo comité de corridas da YME da
SuperFinale na MXGP participarão numa bLU cRU Masterclass event (outubro/novembro
de 2022) com Embaixadores bLU cRU;
f) Corrida EMX 125 em 2023
O melhor piloto da Masterclass, escolhido pelo comité de corridas da YME e pelos
Embaixadores bLU cRU, irá juntar-se à Yamaha MX bLU cRU Team by Ausio como um
piloto oficial para a temporada de 2023. Um ponto extra de piloto para se juntar à equipe
será avaliado durante a Masterclass
4. Requisitos de participação
a) A participação na Taça está limitada a campeonatos nacionais na Europa;
b) O piloto deve ter uma licença completa na sua federação nacional, cumprir as regras da
Taça Nacional Tecnológica/Desportiva e correr com uma Yamaha YZ125 num campeonato
num país europeu;
c) Para poder participar na Taça, o piloto deve ter entre 13 e 16;
A idade mínima de 13 anos deve ser atingida no momento das primeiras verificações
técnicas do evento, normalmente na sexta-feira do evento.
A idade máxima termina no final do ano civil em que o motociclista atinge a idade de 16
anos
d) É obrigatória a utilização do kit Paddock Blue e do autocolantes YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup, fornecidos pelas Filiais Nacionais da YME, pelos pilotos que participarem na
Taça durante a temporada do campeonato nacional, SuperFinale e Masterclass.
5. Seguro
a) O seguro da YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup é da responsabilidade de cada federação
nacional e, no caso específico da SuperFinale, da FIM;
b) As cláusulas de responsabilidade e indemnização são estabelecidas pelo seguro incluído
nas licenças da FIM e das federações nacionais;
c) O piloto reconhece e aceita os riscos e perigos subjacentes à participação na Taça. A YME
e/ou respetivas filiais ficam isentas de responsabilidades em caso de acidentes que
causem qualquer tipo de ferimento, deficiência permanente ou morte.
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6. Participação nos eventos
Os pilotos têm de competir no respetivo campeonato nacional e ficam obrigados a
participar, no mínimo, em 50% das corridas neste campeonato para poder participar na
SuperFinale;
b) A YME é responsável por definir a distribuição de pilotos por país e a seleção dos pilotos
para a SuperFinale;
a)

c)

O total de 40 pilotos será preenchido segundo os seguintes critérios por área:
Grupo A. Espanha/Itália/França/Reino Unido/Alemanha/Países Baixos – Total de 14
pilotos;
Grupo B. Suécia/Noruega/Dinamarca/Finlândia/Bélgica/Áustria/Suíça – Total de 18
pilotos;
Grupo C. Grécia/Portugal/Polónia/Turquia/Ucrânia/Letónia/Estónia/Croácia – Total de 8
pilotos;

Após a inscrição ser concluída, YME Racing Committee vai definir a distribuição de pilotos
específicos por País de acordo com os números de inscrição com o objetivo de dar
possibilidades semelhantes de chegar à SuperFinale em cada Grupo.
d) Os pilotos que passarem à fase seguinte na Taça serão obrigados a participar na mesma,
a menos que fiquem impedidos de o fazer por motivos de força maior (ferimentos,
problemas graves de saúde). Neste caso, o piloto será substituído por um piloto suplente.
7. Custos
a) Todos os custos de participação nesta Taça (em termos de campeonatos nacionais,
SuperFinale e bLU cRU Masterclass) ficarão a cargo do piloto/equipa, incluindo, entre
outros, transportes e logística, compra e utilização da moto, peças, mecânico e assistência,
obtenção de licenças para o campeonato nacional e SuperFinale;
b) Não há taxa de inscrição para esta Taça, incluindo as corridas SuperFinale, Masterclass e
EMX125 (excluindo as regras da Taça Nacional, licenciamento de campeonatos nacionais
e taxas de participação definidas pela organização/federação nacional);
c) As Filiais Nacionais da YME irão fornecer um pacote de boas-vindas bLU cRU gratuito
(2/Paddock Blue Camo T-shirt, 1/Paddock Blue Camo casaco com capuz, 1/guarda-chuva,
1/boné, 1/mochila) e um kit de autocolantes exclusivo para a moto;
No caso de o piloto necessitar de mais kits de autocolantes para a moto, pacote de
boas-vindas, estes deverão ser solicitados às Filiais Nacionais da YME, através do
coordenador bLU cRU, sendo facultados por um preço promocional.
8. Instruções de inscrição
a) Para entrar na YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, é obrigatório seguir todos os passos no
processo de inscrição online. >;
b) O piloto será contactado pelo coordenador nacional da bLU cRU no prazo de 14 dias para
confirmar o registo
c) Todas as informações dadas pelo piloto são da responsabilidade do mesmo, pois serão
verificadas pelos distribuidores nacionais.
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9. Cancelamento de eventos
Independentemente do motivo e sem obrigatoriedade de aviso prévio, a YME reserva-se
o direito de, a seu critério e a qualquer altura, alterar ou cancelar parte ou totalidade da
Taça (Termos e Condições). O YME não se responsabiliza por quaisquer custos incorridos
pelo motociclista devido ao cancelamento.
10. Condições de participação na EMX125 de 2023
a) O melhor piloto escolhido em YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup da Masterclass irá participar
no campeonato EMX125 em 2023 em conjunto com uma Yamaha MX bLU cRU Team by
Ausio;
b) O piloto será um piloto oficial Yamaha sob condições a ser acordadas num contrato anual
de piloto com a YME;
c) O piloto a participar na EMX125 terá de cumprir as regras e instruções da YME e da equipa,
incluindo acordos de patrocínio.
11. Direitos de imagem
Registrando-se para o copo e assinando o formulário de inscrição
o piloto concede ou obtém concessão, sem custos, até 31 de dezembro de 2022 e sem
limitação temporal para os fins históricos de materiais criados antes de 31 de dezembro
de 2022 e sem limitação em termos de tempo e território, à YME, o direito exclusivo de
utilizar o nome do piloto, os designs de número de corrida pessoal do piloto, assinatura,
iniciais, imagem física, incluindo retratos fotografados, filmagem, vídeo, CD-/DVD-ROM
e outras imagens ou comentários por meios eletrónicos do piloto, bem como comentários
e opiniões, relativamente a anúncios, atividades promocionais e venda de motociclos ou
outros produtos fabricados e/ou vendidos pela YME.
12.Vigência
O presente acordo entrará em vigor no momento do registo e irá expirar automaticamente
a 31 de dezembro de 2022, sem que seja necessário notificar a YME ou o piloto.
13. Legislação aplicável
a) Ao inscrever-se na Taça e assinar o formulário de inscrição, o piloto aceita os Termos
e Condições;
b) O piloto aceita que quaisquer litígios relativos à (participação na) Taça, incluindo a
utilização de informações fornecidas pelo piloto à YME, serão resolvidos pelo tribunal
competente em Amesterdão, Países Baixos.
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TERMOS E CONDIÇÕES

1. Partes envolvidas na YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (doravante designada de YME) e respetivas filiais;
b) Infront Moto Racing (doravante designada de IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (doravante designada de FIM/FIM
Europe).
2. Envolvimento das partes
A YME define a estrutura e as regras da YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (doravante
designada de "Taça"), sendo a entidade responsável por gerir os direitos de marketing
e promoção da Taça, bem como a entidade encarregada da interação entre os
intervenientes neste projeto;
b) As filiais da YME estão encarregadas da comunicação local e do contacto direto com
os pilotos, facultando aos mesmos o pack de boas-vindas e o kit de autocolantes bLU
cRU em nome da YME;
c) A IMR gere os direitos televisivos da SuperFinale e está encarregada de organizar a
YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale dentro do evento MXGP, que se realiza
anualmente. A IMR é o interveniente que estabelece um contacto direto com a
FIM/FIM Europe em termos da SuperFinale;
d) MC é responsável pela organização da SuperFinal da YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
como parte do MXGP anual.
e) O licenciamento para o evento da SuperFinale está ao abrigo das regulações técnicas
e desportivas da FIM (apenas é permitida uma licença para evento continental ou
campeonato europeu anual 85) e é da responsabilidade do piloto solicitá-lo através da
federação nacional. Estes podem ser obtidos na extranet da FIM.
a)

3. Estrutura da Taça
a) Inscrição
A inscrição online para a participação na Taça é possível de 19 de novembro de 2021 a 28
de fevereiro de 2022;
b) Campeonato nacional
Esta Taça será uma parte integrante dos campeonatos nacionais, em que os pilotos da
Yamaha irão ter a sua própria classificação, que será encerrada a 01 de august de
2022 para a seleção dos pilotos que irão participar na SuperFinale;
c) SuperFinale
Os melhores pilotos de cada campeonato nacional irão competir numa SuperFinale, a ter
lugar no dia 17-18 Setembro TBC, que fará parte do evento principal MXGP;
d) Cerimónia do Pódio da SuperFinale
Os 3 primeiros pilotos na classificação geral receberão os seguintes prémios:
1.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
2.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
1

3.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM

Será atribuído um Prémio Distribuidor YME ao Distribuidor nacional que demonstre a maior
proatividade em termos de: contacto, inscrições, informações desportivas, informações para
comunicação e presença no terreno;
Será atribuído um prémio de Piloto mais jovem ao piloto mais novo entre os participantes na
SuperFinale.
e) bLU cRU Masterclass
Os 3 pilotos melhor classificados e 2 repescados pelo comité de corridas da YME da
SuperFinale na MXGP participarão numa bLU cRU Masterclass event (outubro/novembro
de 2022) com Embaixadores bLU cRU;
f) EMX 85 Zone em final 2023
O melhor piloto da Masterclass, escolhido pelo comité de corridas da YME e pelos
Embaixadores bLU cRU será apoiado pela Yamaha na temporada 2023 nas condições
indicadas no ponto 10.

4. Requisitos de participação
a) A participação na Taça está limitada a campeonatos nacionais na Europa;
b) O piloto deve ter uma licença completa na sua federação nacional, cumprir as regras da
Taça Nacional Tecnológica/Desportiva e correr com uma Yamaha YZ85 num campeonato
num país europeu;
c) Para poder participar na Taça, o piloto deve ter entre 11 e 13;
A idade mínima de 11 anos deve ser atingida no momento das primeiras verificações
técnicas do evento, normalmente na sexta-feira do evento.
A idade máxima termina no final do ano civil em que o motociclista atinge a idade de 13
anos
d) É obrigatória a utilização do kit Paddock Blue e do autocolantes YZ85 bLU cRU FIM Europe
Cup, fornecidos pelas Filiais Nacionais da YME, pelos pilotos que participarem na Taça
durante a temporada do campeonato nacional, SuperFinale e Masterclass.
5. Seguro
a) O seguro da YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup é da responsabilidade de cada federação
nacional e, no caso específico da SuperFinale, da FIM;
b) As cláusulas de responsabilidade e indemnização são estabelecidas pelo seguro incluído
nas licenças da FIM e das federações nacionais;
c) O piloto reconhece e aceita os riscos e perigos subjacentes à participação na Taça. A YME
e/ou respetivas filiais ficam isentas de responsabilidades em caso de acidentes que
causem qualquer tipo de ferimento, deficiência permanente ou morte.
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6. Participação nos eventos
Os pilotos têm de competir no respetivo campeonato nacional e ficam obrigados a
participar, no mínimo, em 50% das corridas neste campeonato para poder participar na
SuperFinale;
b) A YME é responsável por definir a distribuição de pilotos por país e a seleção dos pilotos
para a SuperFinale;
a)

c)

O total de 40 pilotos será preenchido segundo os seguintes critérios por área:

Grupo A. Espanha/Itália/França/Reino Unido/Alemanha/Países Baixos – Total de 14
pilotos;
Grupo B. Suécia/Noruega/Dinamarca/Finlândia/Bélgica/Áustria/Suíça – Total de 18
pilotos;
Grupo C. Grécia/Portugal/Polónia/Turquia/Ucrânia/Letónia/Estónia/Croácia – Total de 8
pilotos;
Após a inscrição ser concluída, YME Racing Committee vai definir a distribuição de pilotos
específicos por País de acordo com os números de inscrição com o objetivo de dar
possibilidades semelhantes de chegar à SuperFinale em cada Grupo.
d) Os pilotos que passarem à fase seguinte na Taça serão obrigados a participar na mesma,
a menos que fiquem impedidos de o fazer por motivos de força maior (ferimentos,
problemas graves de saúde). Neste caso, o piloto será substituído por um piloto suplente.
7. Custos
a) Todos os custos de participação nesta Taça (em termos de campeonatos nacionais,
SuperFinale e bLU cRU Masterclass) ficarão a cargo do piloto/equipa, incluindo, entre
outros, transportes e logística, compra e utilização da moto, peças, mecânico e assistência,
obtenção de licenças para o campeonato nacional e SuperFinale;
b) Não há taxa de inscrição para esta Taça, incluindo as corridas SuperFinale, Masterclass e
EMX85 (excluindo as regras da Taça Nacional, licenciamento de campeonatos nacionais
e taxas de participação definidas pela organização/federação nacional);
c) As Filiais Nacionais da YME irão fornecer um pacote de boas-vindas bLU cRU gratuito
(2/Paddock Blue Camo T-shirt, 1/Paddock Blue Camo casaco com capuz, 1/guarda-chuva,
1/boné, 1/mochila) e um kit de autocolantes exclusivo para a moto;
No caso de o piloto necessitar de mais kits de autocolantes para a moto, pacote de
boas-vindas, estes deverão ser solicitados às Filiais Nacionais da YME, através do
coordenador bLU cRU, sendo facultados por um preço promocional.
8. Instruções de inscrição
a) Para entrar na YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, é obrigatório seguir todos os passos no
processo de inscrição online. >;
b) O piloto será contactado pelo coordenador nacional da bLU cRU no prazo de 14 dias para
confirmar o registo
c) Todas as informações dadas pelo piloto são da responsabilidade do mesmo, pois serão
verificadas pelos distribuidores nacionais.
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9. Cancelamento de eventos
Independentemente do motivo e sem obrigatoriedade de aviso prévio, a YME reserva-se
o direito de, a seu critério e a qualquer altura, alterar ou cancelar parte ou totalidade da
Taça (Termos e Condições). O YME não se responsabiliza por quaisquer custos incorridos
pelo motociclista devido ao cancelamento.
10. Condições de participação na EMX85 de 2023
a) O melhor piloto escolhido em YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup da Masterclass irá participar
no campeonato EMX85 em 2023;
b) O piloto será um piloto apoyado pela Yamaha sob condições a ser acordadas num contrato
anual de piloto com a YME com esse beneficios:
N°1 YZ85 (empréstimo para uso); N°1 GYTR kit; N°1 standard spare parts (valor maximo
E3.000=)
c) O piloto a participar na EMX85 terá de cumprir as regras e instruções da YME e da equipa,
incluindo acordos de patrocínio.
11. Direitos de imagem
Registrando-se para o copo e assinando o formulário de inscrição
o piloto concede ou obtém concessão, sem custos, até 31 de dezembro de 2022 e sem
limitação temporal para os fins históricos de materiais criados antes de 31 de dezembro
de 2022 e sem limitação em termos de tempo e território, à YME, o direito exclusivo de
utilizar o nome do piloto, os designs de número de corrida pessoal do piloto, assinatura,
iniciais, imagem física, incluindo retratos fotografados, filmagem, vídeo, CD-/DVD-ROM
e outras imagens ou comentários por meios eletrónicos do piloto, bem como comentários
e opiniões, relativamente a anúncios, atividades promocionais e venda de motociclos ou
outros produtos fabricados e/ou vendidos pela YME.
12.Vigência
O presente acordo entrará em vigor no momento do registo e irá expirar automaticamente
a 31 de dezembro de 2022, sem que seja necessário notificar a YME ou o piloto.
13. Legislação aplicável
a) Ao inscrever-se na Taça e assinar o formulário de inscrição, o piloto aceita os Termos
e Condições;
b) O piloto aceita que quaisquer litígios relativos à (participação na) Taça, incluindo a
utilização de informações fornecidas pelo piloto à YME, serão resolvidos pelo tribunal
competente em Amesterdão, Países Baixos.
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TERMOS E CONDIÇÕES

1. Partes envolvidas na YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (doravante designada de YME) e respetivas filiais;
b) Infront Moto Racing (doravante designada de IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (doravante designada de FIM/FIM
Europe).
2. Envolvimento das partes
A YME define a estrutura e as regras da YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (doravante
designada de "Taça"), sendo a entidade responsável por gerir os direitos de marketing
e promoção da Taça, bem como a entidade encarregada da interação entre os
intervenientes neste projeto;
b) As filiais da YME estão encarregadas da comunicação local e do contacto direto com
os pilotos, facultando aos mesmos o pack de boas-vindas e o kit de autocolantes bLU
cRU em nome da YME;
c) A IMR gere os direitos televisivos da SuperFinale e está encarregada de organizar a
YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale dentro do evento MXGP, que se realiza
anualmente. A IMR é o interveniente que estabelece um contacto direto com a
FIM/FIM Europe em termos da SuperFinale;
d) MC é responsável pela organização da SuperFinal da YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
como parte do MXGP anual.
e) O licenciamento para o evento da SuperFinale está ao abrigo das regulações técnicas
e desportivas da FIM (apenas é permitida uma licença para evento continental ou
campeonato europeu anual 65) e é da responsabilidade do piloto solicitá-lo através da
federação nacional. Estes podem ser obtidos na extranet da FIM.
a)

3. Estrutura da Taça
a) Inscrição
A inscrição online para a participação na Taça é possível de 19 de novembro de 2021 a 28
de fevereiro de 2022;
b) Campeonato nacional
Esta Taça será uma parte integrante dos campeonatos nacionais, em que os pilotos da
Yamaha irão ter a sua própria classificação, que será encerrada a 01 de august de
2022 para a seleção dos pilotos que irão participar na SuperFinale;
c) SuperFinale
Os melhores pilotos de cada campeonato nacional irão competir numa SuperFinale, a ter
lugar no dia 17-18 Setembro TBC, que fará parte do evento principal MXGP;
d) Cerimónia do Pódio da SuperFinale
Os 3 primeiros pilotos na classificação geral receberão os seguintes prémios:
1.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
2.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM
1

3.ª Taça/Placa/Medalha da Europa da FIM

Será atribuído um Prémio Distribuidor YME ao Distribuidor nacional que demonstre a maior
proatividade em termos de: contacto, inscrições, informações desportivas, informações para
comunicação e presença no terreno;
Será atribuído um prémio de Piloto mais jovem ao piloto mais novo entre os participantes na
SuperFinale.
e) bLU cRU Masterclass
Os 3 pilotos melhor classificados e 2 repescados pelo comité de corridas da YME da
SuperFinale na MXGP participarão numa bLU cRU Masterclass event (outubro/novembro
de 2022) com Embaixadores bLU cRU;
f) EMX 65 Zone em final 2023
O melhor piloto da Masterclass, escolhido pelo comité de corridas da YME e pelos
Embaixadores bLU cRU será apoiado pela Yamaha na temporada 2023 nas condições
indicadas no ponto 10.

4. Requisitos de participação
a) A participação na Taça está limitada a campeonatos nacionais na Europa;
b) O piloto deve ter uma licença completa na sua federação nacional, cumprir as regras da
Taça Nacional Tecnológica/Desportiva e correr com uma Yamaha YZ125 num campeonato
num país europeu;
c) Para poder participar na Taça, o piloto deve ter entre 8 e 11;
A idade mínima de 8 anos deve ser atingida no momento das primeiras verificações
técnicas do evento, normalmente na sexta-feira do evento.
A idade máxima termina no final do ano civil em que o motociclista atinge a idade de 11
anos
d) É obrigatória a utilização do kit Paddock Blue e do autocolantes YZ65 bLU cRU FIM Europe
Cup, fornecidos pelas Filiais Nacionais da YME, pelos pilotos que participarem na Taça
durante a temporada do campeonato nacional, SuperFinale e Masterclass.
5. Seguro
a) O seguro da YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup é da responsabilidade de cada federação
nacional e, no caso específico da SuperFinale, da FIM;
b) As cláusulas de responsabilidade e indemnização são estabelecidas pelo seguro incluído
nas licenças da FIM e das federações nacionais;
c) O piloto reconhece e aceita os riscos e perigos subjacentes à participação na Taça. A YME
e/ou respetivas filiais ficam isentas de responsabilidades em caso de acidentes que
causem qualquer tipo de ferimento, deficiência permanente ou morte.
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6. Participação nos eventos
Os pilotos têm de competir no respetivo campeonato nacional e ficam obrigados a
participar, no mínimo, em 50% das corridas neste campeonato para poder participar na
SuperFinale;
b) A YME é responsável por definir a distribuição de pilotos por país e a seleção dos pilotos
para a SuperFinale;
a)

c)

O total de 40 pilotos será preenchido segundo os seguintes critérios por área:

Grupo A. Espanha/Itália/França/Reino Unido/Alemanha/Países Baixos – Total de 14
pilotos;
Grupo B. Suécia/Noruega/Dinamarca/Finlândia/Bélgica/Áustria/Suíça – Total de 18
pilotos;
Grupo C. Grécia/Portugal/Polónia/Turquia/Ucrânia/Letónia/Estónia/Croácia – Total de 8
pilotos;
Após a inscrição ser concluída, YME Racing Committee vai definir a distribuição de pilotos
específicos por País de acordo com os números de inscrição com o objetivo de dar
possibilidades semelhantes de chegar à SuperFinale em cada Grupo.
d) Os pilotos que passarem à fase seguinte na Taça serão obrigados a participar na mesma,
a menos que fiquem impedidos de o fazer por motivos de força maior (ferimentos,
problemas graves de saúde). Neste caso, o piloto será substituído por um piloto suplente.
7. Custos
a) Todos os custos de participação nesta Taça (em termos de campeonatos nacionais,
SuperFinale e bLU cRU Masterclass) ficarão a cargo do piloto/equipa, incluindo, entre
outros, transportes e logística, compra e utilização da moto, peças, mecânico e assistência,
obtenção de licenças para o campeonato nacional e SuperFinale;
b) Não há taxa de inscrição para esta Taça, incluindo as corridas SuperFinale, Masterclass e
EMX85 (excluindo as regras da Taça Nacional, licenciamento de campeonatos nacionais
e taxas de participação definidas pela organização/federação nacional);
c) As Filiais Nacionais da YME irão fornecer um pacote de boas-vindas bLU cRU gratuito
(2/Paddock Blue Camo T-shirt, 1/Paddock Blue Camo casaco com capuz, 1/guarda-chuva,
1/boné, 1/mochila) e um kit de autocolantes exclusivo para a moto;
No caso de o piloto necessitar de mais kits de autocolantes para a moto, pacote de
boas-vindas, estes deverão ser solicitados às Filiais Nacionais da YME, através do
coordenador bLU cRU, sendo facultados por um preço promocional.
8. Instruções de inscrição
a) Para entrar na YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, é obrigatório seguir todos os passos no
processo de inscrição online. >;
b) O piloto será contactado pelo coordenador nacional da bLU cRU no prazo de 14 dias para
confirmar o registo
c) Todas as informações dadas pelo piloto são da responsabilidade do mesmo, pois serão
verificadas pelos distribuidores nacionais.
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9. Cancelamento de eventos
Independentemente do motivo e sem obrigatoriedade de aviso prévio, a YME reserva-se
o direito de, a seu critério e a qualquer altura, alterar ou cancelar parte ou totalidade da
Taça (Termos e Condições). O YME não se responsabiliza por quaisquer custos incorridos
pelo motociclista devido ao cancelamento.
10. Condições de participação na EMX65 de 2023
a) O melhor piloto escolhido em YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup da Masterclass irá participar
no campeonato EMX65 em 2023;
b) O piloto será um piloto apoyado pela Yamaha sob condições a ser acordadas num contrato
anual de piloto com a YME com esse beneficios:
N°1 YZ65 (empréstimo para uso); N°1 GYTR kit; N°1 standard spare parts (valor maximo
E3.000=)
c) O piloto a participar na EMX85 terá de cumprir as regras e instruções da YME e da equipa,
incluindo acordos de patrocínio.
11. Direitos de imagem
Registrando-se para o copo e assinando o formulário de inscrição
o piloto concede ou obtém concessão, sem custos, até 31 de dezembro de 2022 e sem
limitação temporal para os fins históricos de materiais criados antes de 31 de dezembro
de 2022 e sem limitação em termos de tempo e território, à YME, o direito exclusivo de
utilizar o nome do piloto, os designs de número de corrida pessoal do piloto, assinatura,
iniciais, imagem física, incluindo retratos fotografados, filmagem, vídeo, CD-/DVD-ROM
e outras imagens ou comentários por meios eletrónicos do piloto, bem como comentários
e opiniões, relativamente a anúncios, atividades promocionais e venda de motociclos ou
outros produtos fabricados e/ou vendidos pela YME.
12.Vigência
O presente acordo entrará em vigor no momento do registo e irá expirar automaticamente
a 31 de dezembro de 2022, sem que seja necessário notificar a YME ou o piloto.
13. Legislação aplicável
a) Ao inscrever-se na Taça e assinar o formulário de inscrição, o piloto aceita os Termos
e Condições;
b) O piloto aceita que quaisquer litígios relativos à (participação na) Taça, incluindo a
utilização de informações fornecidas pelo piloto à YME, serão resolvidos pelo tribunal
competente em Amesterdão, Países Baixos.
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