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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ – YZ125 

 

 

1. Страни, взимащи участие в YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V., (наричана по-долу YME), включително нейните 

клонове; 

b) Infront Moto Racing (наричан по-долу IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (наричана по-долу FIM/FIM 

Europe). 

 

2. Участие на страните 

 

a) YME определя структурата и правилата за YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

(наричана по-долу „Купата“) и представлява организацията, отговорна за 

управлението на маркетинговите и промоционалните права на Купата, и 

представлява организацията, отговорна за взаимодействието между 

заинтересованите страни, участващи в този проект; 

b) Клоновете на YME отговарят за местната комуникация и директния контакт със 
състезателите, предоставяйки им bLU cRU пакета за добре дошли и комплекта 
стикери от името на YME; 

c) IMR управлява телевизионните права за SuperFinale и отговаря за 

организирането на YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale в рамките на 

ежегодния MXGP / Motocross of Nations “MXoN. IMR е участникът, който 

установява директен контакт с FIM/FIM Europe по отношение на SuperFinale; 

d) YME отговаря за организацията на YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale като 

част от кръга MXGP /MXoN. 

e) Лицензирането за събитието SuperFinale е в съответствие със спортните и 

технически регламенти на FIM (разрешен е само един лиценз за едно 

континентално събитие или ежегоден European 125 шампионат) и състезателите 

имат отговорността да го поискат чрез националната федерация. Могат да бъдат 

намерени в екстранета на FIM. 

f) Когато в настоящите Общи условия се споменава „състезател“ или, където е 

нужно, „състезатели“, изрично се има предвид: състезателят и неговият законен 

представител. 
 

3. Структура на Купата 

 
a) Записване 

Онлайн регистрация за участие в Купата може да бъде направена между 27 

септември 2022 г. и 28 февруари 2023 г.; 

 
b) Национален шампионат 

Тази Купа ще бъде интегрирана част от националните шампионати, в които 

състезателите на Yamaha ще имат собствена класация, която ще бъде заключена до 

01 август 2023 г. за селекцията на състезателите, които ще вземат участие в 

SuperFinale; 

 
c) SuperFinale 

Най-добрите състезатели от всеки национален шампионат (точка 6 – групи А, В, С) 
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ще се състезават в SuperFinale, който ще се проведе на TBC и ще бъде част от 

основното събитие MXGP/ MXoN. 

 
d) Церемония на подиума на Superfinale 

Първите трима състезатели в цялостното класиране ще бъдат наградени със 

следните награди: Купа/плакет/медал на FIM-Europe за първо място 

Купа/плакет/медал на FIM-Europe за второ място 
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Купа/плакет/медал на FIM-Europe за трето място 

 

 
Награда за дистрибутор на YME ще бъде връчена на националния Дистрибутор, който е 

показал най-голяма инициативност по отношение на: контакти, регистрации, спортна 

информация, медийна информация и присъствие в областта; 

 
Наградата за най-млад мотоциклетист ще бъде връчена на най-младия мотоциклетист 

на стартовата позиция в SuperFinale. 

 

 
e) Майсторски клас на bLU cRU  

Тримата най-добри състезатели, както и двама участници, избрани от състезателен 

комитет на YME от SuperFinale на MXoN, след това ще вземат участие в събитието за 

Майсторски клас на bLU cRU (октомври/ноември 2023 г.) с Посланици на bLU cRU; 

f) Участие в EMX 125 2024 

Най-добрият състезател от Майсторския клас, избран от състезателния комитет на 

YME и Посланиците на bLU cRU, ще се включи в Официалния отбор на Yamaha MX 

bLU cRU като официален състезател на Yamaha за сезон 2024 г.  

 

4. Изисквания за участие 

 
a) Участието в Купата е ограничено до националните шампионати в Европа; 

b) Състезателите трябва да са напълно лицензирани в своята национална федерация, 

да са спазвали правилата на National Cup Tech./Sportive и да се състезават с Yamaha 

YZ125 за шампионат в европейска държава; 

c) За да може да участва в Купата, състезателят трябва да е на възраст между 13 г. и 16 
г.; 

Участникът трябва да е навършил минималната възраст от 13 години в момента на 

първоначалните технически проверки от събитието, които обикновено се провеждат 

в петъка от седмицата на събитието. 

Максималната допустима възраст приключва в края на календарната година, в която 

състезателят е навършил 16 г. 

d) Задължително е състезателите, взимащи участие в Купата, по време на шампионата, 

SuperFinale и Майсторския клас, да използват както стикера YZ125 bLU cRU FIM 

Europe Cup, така и комплекта на Paddock Blue, предоставени от Националните 

клонове на YME, по време на сезона на националния шампионат, освен ако няма 

писмено споразумение, с което да е уговорено друго. 

 
5. Застраховка 

a) Застраховката за YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup е отговорност на всяка национална 
федерация и (по отношение специално на SuperFinale) на FIM; 

b) Клаузите за обезщетение и отговорност се определят от застраховката, включена в 
лицензите на FIM и националните федерации; 

c) Мотоциклетистът осъзнава и приема рисковете и опасностите от участието в Купата. 

YME и/или нейните клонове не носят никаква отговорност в случай на злополука, 

водеща до наранявания, трайно увреждане или смърт. 
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6. Присъствие на събитията 

a) За да може да вземе участие в SuperFinale, състезателят трябва да се състезава в 
своя национален шампионат на Yamaha YZ125 и е длъжен да се включи в минимум 
50% от състезанията в този шампионат; 

b) YME носи отговорността да определи разпределението на състезателите за всяка 

страна и подбора на състезатели за SuperFinale; 

 

c) Общият брой от 40 състезатели ще бъде попълнен според критерии за всяка област: 

 

Група A. Испания/Италия/Франция/Обединеното кралство/Германия/Нидерландия – 

общо 14 състезатели; 

 

Група B. Швеция/Норвегия/Дания/Финландия/Белгия/Австрия/Швейцария – общо 

18 състезатели; 

 

Група C. Гърция/Португалия/Полша/Турция/Украйна/Латвия/Естония/Хърватия – 

общо 8 състезатели; 

 

След регистрацията Състезателната комисия на YME ще определи конкретното 

разпределение на състезателите за всяка страна. Това ще бъде определено в 

зависимост от броя на регистрациите с цел да се предложи подобна възможност за 

спечелване на място за участие в SuperFinale във всяка от групите. 

d) Състезателят, който успее да достигне следващата стъпка в Купата, е задължен да 

се включи в нея, освен ако не бъде възпрепятствани от нещо крайно неизбежно 

(нараняване, тежък здравословен проблем). В такъв случай състезателят ще бъде 

заменен с резерва. 

 

7. Разходи 

 

a) Всички разходи по участието в тази Купа (по отношение на националните 

шампионати, SuperFinale и Майсторски клас bLU cRU) ще бъдат отговорност на 

състезателя/отбора, включително (но не само) транспорт и логистика, закупуване и 

използване на мотоциклет, части, механика и помощ, лицензиране за национален 

шампионат и SuperFinale; 

b) За тази Купа няма такса за записване, включително за SuperFinale, Майсторския клас 

и EMX125 ride (с изключение на правилата за Национална купа, лицензиране за 

национален шампионат и такси за участие, определени от националната 

федерация/организатор); 

c) Националните клонове на YME ще предоставят пакет за посрещане на bLU cRU: 2 

тениски падок в синьо, 1 суитшърт падок в синьо, 1 чадър, 1 шапка, 1 раница и 1 

ексклузивен комплект стикери за мотоциклет; 

В случай че състезателят желае още продукти от пакета за добре дошли и 

комплекти стикери за мотоциклет, те следва да бъдат поискани от Националните 

клонове на YME чрез координатор на bLU cRU и ще бъдат предоставени на 

промоционални цени. 

 

8. Инструкции за регистрация 

 

a) За да се включите в YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, задължително следвайте 

всички стъпки в процеса за онлайн регистрация; 

b) В срок от 14 дни националният координатор на bLU cRU ще установи връзка с всеки 
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състезател за потвърждение на регистрацията; 

c) Цялата информация, предоставена от състезателя, трябва да е точна, тъй като ще 

бъде проверена от националните дистрибутори. 
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9. Отменяне на събития 

 

По всякаква причина и без предварително уведомление YME си запазва правото по 

своя преценка и по всяко време да променя или отменя, изцяло или частично, 

Правилата и условията и/или Купата. YME не носи отговорност за никакви разходи, 

направени от състезателя поради отменянето. 

 

10. EMX125 2024 – Условия за участие 

 

a) Най-добрият състезател, избран от Майсторския клас на YZ125 bLU cRU FIM Europe 

Cup ще участва в шампионата EMX125 през 2024 г. в отбора на Yamaha MX bLU 

cRU; 

b) Състезателят ще бъде Официален състезател на Yamaha според условията, които 

ще бъдат договорени в рамките на годишен договор за състезател с YME; 

c) Състезателят, който участва в EMX125, ще трябва да следва правилата и 
инструкциите на YME и екипа, включително споразумения със спонсори. 

 

11. Права върху изображения 

 

С регистрацията си за Купата и подписването на формуляра за регистрация 

състезателят предоставя или осигурява безвъзмездно до 31 декември 2023 г. и без 

ограничение във времето за исторически цели за материали, направени преди 31 

декември 2023 г., и без ограничение във времето или територията, на YME 

изключителното право да използва името на състезателя, личния(ите) 

състезателен(и) номер(а) на състезателя, подписа, инициалите, изображението, 

включително фотографски портрети, филми, видеоклипове, CD-/DVD-ROM и 

всякакви други кадри или коментари по електронен път на състезателя, както и 

коментари и мнения, във връзка с реклами, промоционални дейности и продажба на 

мотоциклети и други продукти, произвеждани и/или продавани от YME. 
 

12. Срок 

 

Това споразумение влиза в сила от момента на регистрация и изтича автоматично на 

31 декември 2023 г., без да се изисква уведомяване на YME или състезателя. 

 

13. Приложим закон 

 

a) Настоящите правила и условия са неразделна част от регистрацията. С 

регистрацията си за Купата и подписването на регистрационния формуляр 

състезателят се съгласява с Правилата и условията; 

b) Състезателят се съгласява, че всички спорове във връзка с Купата (участието в 

нея), включително използването на информацията, предоставена от състезателя 

на YME, се уреждат от нидерландското право и се решават от компетентния съд 

в Амстердам, Нидерландия. 
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ – YZ85 

 

 
1. Страни, взимащи участие в YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V., (наричана по-долу YME), включително нейните 

клонове; 

b) Infront Moto Racing (наричан по-долу IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (наричана по-долу FIM/FIM 

Europe). 

 

2. Участие на страните 

 

a) YME определя структурата и правилата за YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (наричана 

по-долу „Купата“) и представлява организацията, отговорна за управлението на 

маркетинговите и промоционалните права на Купата, и представлява 

организацията, отговорна за взаимодействието между заинтересованите страни, 

участващи в този проект; 

b) Клоновете на YME отговарят за местната комуникация и директния контакт със 
състезателите, предоставяйки им bLU cRU пакета за добре дошли и комплекта 
стикери от името на YME; 

c) IMR управлява телевизионните права за SuperFinale и отговаря за 

организирането на YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale в рамките на 

ежегодния MXGP / Motocross of Nations “MXoN. IMR е участникът, който 

установява директен контакт с FIM/FIM Europe по отношение на SuperFinale; 

d) YME отговаря за организацията на YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale като 

част от кръга MXGP /MXoN. 

e) Лицензирането за събитието SuperFinale е в съответствие със спортните и 

технически регламенти на FIM Europe (разрешен е само един лиценз за едно 

континентално събитие или ежегоден European 85 шампионат) и състезателите 

имат отговорността да го поискат чрез националната федерация. Могат да бъдат 

намерени в екстранета на FIM. 

f) Когато в настоящите Общи условия се споменава „състезател“ или, където е 

нужно, „състезатели“, изрично се има предвид: състезателят и неговият законен 

представител. 
 

3. Структура на Купата 

 
a) Записване 

Онлайн регистрация за участие в Купата може да бъде направена между 27 

септември 2022 г. и 28 февруари 2023 г.; 

 
b) Национален шампионат 

Тази Купа ще бъде интегрирана част от националните шампионати, в които 

състезателите на Yamaha ще имат собствена класация, която ще бъде заключена до 

01 август 2023 г. за селекцията на състезателите, които ще вземат участие в 

SuperFinale; 

 
c) SuperFinale 

Най-добрите състезатели от всеки национален шампионат ще се състезават в 
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SuperFinale, който ще се проведе на TBC и ще бъде част от основното събитие MXGP 

/ MXoN: 

 

Церемония на подиума на SuperFinale 

Първите трима състезатели в цялостното класиране ще бъдат наградени със 

следните награди: Купа/плакет/медал на FIM-Europe за първо място 

Купа/плакет/медал на FIM-Europe за второ място 

Купа/плакет/медал на FIM-Europe за трето място 
 

Награда за дистрибутор на YME ще бъде връчена на националния Дистрибутор, който е 

показал най-голяма инициативност по отношение на: контакти, регистрации, спортна 

информация, медийна информация и присъствие в областта; 

 
Наградата за най-млад състезател ще бъде връчена на най-младия състезател на 

стартовата позиция в SuperFinale. 

 

 
d) Майсторски клас на bLU cRU  

Тримата най-добри състезатели, както и двама участници, избрани от състезателен 

комитет на YME от SuperFinale на MXGP, ще участват в 3-дневен (октомври/ноември 

2023 г.) Майсторски клас с посланиците на bLU cRU; 

e) Зоналното първенство EMX 85 и финала през 2024 г. 

Най-добрият състезател от Майсторския клас, избран от състезателната комисия на 

YME и посланиците на bLU cRU, ще бъде подкрепен от Yamaha при условията, 

посочени в точка: 10, през сезон 2024. 

 

4. Изисквания за участие 

 
a) Участието в Купата е ограничено до националните шампионати в Европа; 

b) Състезателят трябва да е напълно лицензиран в своята национална федерация, да е 

спазил правилата на National Cup Tech./Sportive и да се състезава с Yamaha YZ85 за 

шампионат в европейска държава; 

c) За да може да участва в Купата, състезателят трябва да е на възраст между 11 г. и 13 

г.; 

Участникът трябва да е навършил минималната възраст от 11 години в момента на 

първоначалните технически проверки от събитието, които обикновено се провеждат 

в петъка от седмицата на събитието. 

Максималната допустима възраст приключва в края на календарната година, в която 

състезателят е навършил 13 г. 

 
d) Задължително е състезателите, взимащи участие в Купата, да използват стикера 

на YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup и комплекта Paddock Blue, предоставени от 

Националните клонове на YME, по време на сезона на националния шампионат, 

SuperFinale и Майсторския клас. 

 
5. Застраховка 

a) Застраховката за YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup е отговорност на всяка национална 

федерация и (по отношение специално на SuperFinale) на FIM; 

b) Клаузите за обезщетение и отговорност се определят от застраховката, включена в 

лицензите на FIM и националните федерации; 

c) Мотоциклетистът осъзнава и приема рисковете и опасностите от участието в Купата. 

YME и/или нейните клонове не носят никаква отговорност в случай на злополука, 



9 

 

 

водеща до наранявания, трайно увреждане или смърт. 

 

6. Присъствие на събитията 

a) За да могат да вземат участие в SuperFinale, състезателите трябва да се състезават 
на Yamaha YZ85 в техния национален шампионат и са задължени да се включат в 
минимум 50% от състезанията в този шампионат; 

 

b) YME носи отговорността да определи разпределението на състезателите за всяка 

страна и подбора на състезатели за SuperFinale; 

 

c) Общият брой от 40 състезатели ще бъде попълнен според критерии за всяка област: 

 

Група A. Испания/Италия/Франция/Обединеното кралство/Германия/Нидерландия – 

общо 14 състезатели; 

 
Група B. Швеция/Норвегия/Дания/Финландия/Белгия/Австрия/Швейцария – общо 
18 състезатели; 

 

Група C. Гърция/Португалия/Полша/Турция/Украйна/Латвия/Естония/Хърватия – 
общо 8 състезатели; 

 

След завършване на регистрацията ще бъде определено точното разпределение на 

състезателите за всяка страна според броя на регистрациите с цел предоставяне на 

еднакви възможности за включване в SuperFinale във всяка Група. 
 

d) Състезателите, които успеят да достигнат следващата стъпка в Купата, са задължени 

да се включат в нея, освен ако не бъдат възпрепятствани от нещо крайно неизбежно 

(нараняване, тежък здравословен проблем). В такъв случай състезателят ще бъде 

заменен с резерва. 

 

7. Разходи 

 
a) Всички разходи по участието в тази Купа (по отношение на националните 

шампионати, SuperFinale и Майсторски клас bLU cRU) ще бъдат отговорност на 
състезателя/отбора, включително (но не само) транспорт и логистика, закупуване и 
използване на мотоциклет, части, механика и помощ, лицензиране за национален 
шампионат и SuperFinale; 

b) За тази Купа няма такса за записване, включително за SuperFinale, Майсторския клас 

и EMX85 ride (с изключение на правилата за Национална купа, лицензиране за 

национален шампионат и такси за участие, определени от националната 

федерация/организатор); 

c) Националните клонове на YME ще осигурят безплатен bLU cRU пакет за добре дошли 

(2 тениски, 1 суитшърт, 1 чадър, 1 шапка, 1 раница) и един ексклузивен комплект 

стикери за мотоциклет; 

В случай че състезателят желае още продукти от пакета за добре дошли и 

комплекти стикери за мотоциклет, те следва да бъдат поискани от Националните 

клонове на YME чрез координатор на bLU cRU и ще бъдат предоставени на 

промоционални цени. 

 

8. Инструкции за регистрация 

 
a) За да се включите в YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, задължително следвайте всички 

стъпки в процеса за онлайн регистрация. >;  
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b) В срок от 14 дни националният координатор на bLU cRU ще установи връзка със 

състезателя за потвърждение на регистрацията 

c) Цялата информация, предоставена от състезателя, трябва да е точна, тъй като ще 

бъде проверена от националните дистрибутори. 

 

9. Отменяне на събития 
 

По всякаква причина и без предварително уведомление YME си запазва правото по 

своя преценка и по всяко време да променя или отменя, изцяло или частично, 

Правилата и условията и/или Купата. YME не носи отговорност за никакви разходи, 

направени от състезателя поради отменянето. 
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10. EMX85 2024 – Условия за участие 

 

a) Най-добрият състезател, избран от Майсторския клас на bLU cRU, ще участва в 

шампионата EMX85 през 2024 г; 

b) Състезателят ще бъде подкрепян от Yamaha при условия, които ще бъдат 
договорени в рамките на годишен договор с YME, при което ще се възползва от 
следното: 

a. N. 1 YZ85 (отдаден назаем) – 1 комплект GYTR – 1 стандартни резервни части 

(макс. стойност 3000 евро) 

c) Състезателят, който участва в EMX85, ще трябва да следва правилата и 
инструкциите на YME и екипа, включително споразумения със спонсори. 

 

11. Права върху изображения 

 

Състезателят предоставя или осигурява предоставянето на YME, безвъзмездно до 31 

декември 2023 г. и без ограничение във времето за исторически цели за материали, 

направени преди 31 декември 2023 г., и без ограничение във времето или 

територията, на изключителното право да използва името на състезателя, дизайна 

на личния(ите) състезателен(и) номер(а) на състезателя, подпис, инициали, 

изображения, включително фотографски портрети, филми, видеоклипове, CD-/DVD-

ROM и всякакви други кадри или коментари по електронен път на състезателя, както 

и коментари и мнения, във връзка с реклами, промоционални дейности и продажба 

на мотоциклети и други продукти, произвеждани и/или продавани от YME. 
 

12. Срок 

 

Това споразумение влиза в сила от момента на регистрация и изтича автоматично на 

31 декември 2023 г., без да се изисква уведомяване на YME или състезателя. 

 

13. Приложим закон 
 

a) Настоящите правила и условия са неразделна част от регистрацията. С 

регистрацията си за Купата и подписването на регистрационния формуляр 

състезателят се съгласява с Правилата и условията; 

b) Състезателят се съгласява, че всички спорове във връзка с Купата (участието в 

нея), включително използването на информацията, предоставена от състезателя 

на YME, се уреждат от нидерландското право и се решават от компетентния съд 

в Амстердам, Нидерландия. 
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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ – YZ65 

 

 

1. Страни, взимащи участие в YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V., (наричана по-долу YME), включително нейните 

клонове; 

b) IMR Moto Racing (наричан по-долу IMR); 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (наричана по-долу FIM/FIM 

Europe). 
 

2. Участие на страните 

 

a) YME определя структурата и правилата за YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (наричана 

по-долу „Купата“) и представлява организацията, отговорна за управлението на 

маркетинговите и промоционалните права на Купата, и представлява 

организацията, отговорна за взаимодействието между заинтересованите страни, 

участващи в този проект; 

b) Клоновете на YME отговарят за местната комуникация и директния контакт със 
състезателите, предоставяйки им bLU cRU пакета за добре дошли и комплекта 
стикери от името на YME; 

c) IMR управлява телевизионните права за SuperFinale и отговаря за 
организирането на YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale в рамките на MXGP 

/ Motocross of Nations “MXoN. IMR е участникът, който установява директен 

контакт с FIM/FIM Europe по отношение на SuperFinale; 

d) YME отговаря за организацията на YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale като 

част от кръга MXGP /MXoN. 

e) Лицензирането за събитието SuperFinale е в съответствие със спортните и 

технически регламенти на FIM Europe (разрешен е само един лиценз за едно 

континентално събитие или ежегоден European 65 шампионат) и състезателите 

имат отговорността да го поискат чрез националната федерация. Могат да бъдат 

намерени в екстранета на FIM. 

f) Когато в настоящите Общи условия се споменава „състезател“ или, където е 

нужно, „състезатели“, изрично се има предвид: състезателят и неговият законен 

представител. 
 

 

3. Структура на Купата 

 
a) Записване 

Онлайн регистрация за участие в Купата може да бъде направена от 27 септември 

2022 г. до 28 февруари 2023 г.; 

 
b) Национален шампионат 

Тази Купа ще бъде интегрирана част от националните шампионати, в които 

състезателите на Yamaha ще имат собствена класация, която ще бъде заключена до 

01 август 2023 г. за селекцията на състезателите, които ще вземат участие в 

SuperFinale; 

 

c) SuperFinale 
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Най-добрите състезатели от всеки национален шампионат ще се състезават в 

SuperFinale, който ще се проведе на TBC и ще бъде част от основното събитие MXGP 

/ MXoN; 
 

Церемония на подиума на SuperFinale 

Първите трима състезатели в цялостното класиране ще бъдат наградени със 

следните награди: Купа/плакет/медал на FIM-Europe за първо място 

Купа/плакет/медал на FIM-Europe за второ място 

Купа/плакет/медал на FIM-Europe за трето място 
 

Награда за дистрибутор на YME ще бъде връчена на националния Дистрибутор, който е 

показал най-голяма инициативност по отношение на: контакти, регистрации, спортна 

информация, медийна информация и присъствие в областта; 

 
Наградата за най-млад състезател ще бъде връчена на най-младия състезател на 

стартовата позиция в SuperFinale. 

 

 
d) Майсторски клас на bLU cRU  

Тримата най-добри състезатели, както и двама участници, избрани от състезателен 

комитет на YME от SuperFinale на Monster Energy FIM Motocross of Nations, ще 

участват в 3-дневен (октомври/ноември 2023 г.) Майсторски клас с посланиците на 

bLU cRU; 

e) Зоналното първенство EMX 65 и финала през 2024 г. 

Най-добрият състезател от Майсторския клас, избран от състезателната комисия на 

YME и посланиците на bLU cRU, ще бъде подкрепен от Yamaha при условията, 

посочени в точка: 10, през сезон 2024. 

 

4. Изисквания за участие 

 
a) Участието в Купата е ограничено до националните шампионати в Европа; 

b) Състезателят трябва да е напълно лицензиран в своята национална федерация, да е 

спазил правилата на National Cup Tech./Sportive и да се състезава с Yamaha YZ65 за 

шампионат в европейска държава; 

c) За да може да участва в Купата, състезателят трябва да е на възраст между 8 г. и 11 

г.; 

Участникът трябва да е навършил минималната възраст от 8 години в момента на 

първоначалните технически проверки от събитието, които обикновено се провеждат 

в петъка от седмицата на събитието. 

Максималната допустима възраст приключва в края на календарната година, в която 

състезателят е навършил 11 г. 

d) Задължително е състезателите, взимащи участие в Купата, да използват стикера 

на YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup и комплекта Paddock Blue, предоставени от 

Националните клонове на YME, по време на сезона на националния шампионат, 

SuperFinale и Майсторския клас. 

 
5. Застраховка 

a) Застраховката за YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup е отговорност на всяка национална 

федерация и (по отношение специално на SuperFinale) на FIM; 

b) Клаузите за обезщетение и отговорност се определят от застраховката, включена в 

лицензите на FIM и националните федерации; 

c) Мотоциклетистът осъзнава и приема рисковете и опасностите от участието в Купата. 
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YME и/или нейните клонове не носят никаква отговорност в случай на злополука, 

водеща до наранявания, трайно увреждане или смърт. 
 

6. Присъствие на събитията 

a) За да могат да вземат участие в SuperFinale, състезателите трябва да се състезават 
на Yamaha YZ65 в техния национален шампионат и са задължени да се включат в 
минимум 50% от състезанията в този шампионат; 

b) YME носи отговорността да определи разпределението на състезателите за всяка 
страна и подбора на състезатели за SuperFinale; 

 
 

c) Общият брой от 40 състезатели ще бъде попълнен според критерии за всяка област: 

 

Група A. Испания/Италия/Франция/Обединеното кралство/Германия/Нидерландия – 

общо 14 състезатели; 

 

Група B. Швеция/Норвегия/Дания/Финландия/Белгия/Австрия/Швейцария – общо 

18 състезатели; 

 

Група C. Гърция/Португалия/Полша/Турция/Украйна/Латвия/Естония/Хърватия – 

общо 8 състезатели; 

 

След завършване на регистрацията ще бъде определено точното разпределение на 

състезателите за всяка страна според броя на регистрациите с цел предоставяне на 

еднакви възможности за включване в SuperFinale във всяка Група. 

 

d) Състезателите, които успеят да достигнат следващата стъпка в Купата, са задължени 

да се включат в нея, освен ако не бъдат възпрепятствани от нещо крайно неизбежно 

(нараняване, тежък здравословен проблем). В такъв случай състезателят ще бъде 

заменен с резерва. 

 

7. Разходи 
 

a) Всички разходи по участието в тази Купа (по отношение на националните 

шампионати, SuperFinale и Майсторски клас bLU cRU) ще бъдат отговорност на 

състезателя/отбора, включително (но не само) транспорт и логистика, закупуване и 

използване на мотоциклет, части, механика и помощ, лицензиране за национален 

шампионат и SuperFinale; 

b) За тази Купа няма такса за записване, включително за SuperFinale, Майсторския клас 

и EMX65 ride (с изключение на правилата за Национална купа, лицензиране за 

национален шампионат и такси за участие, определени от националната 

федерация/организатор); 

c) Националните клонове на YME ще осигурят безплатен bLU cRU пакет за добре дошли 
(2 тениски, 1 суитшърт, 1 чадър, 1 шапка, 1 раница) и един ексклузивен комплект 
стикери за мотоциклет; 

В случай че състезателят желае още продукти от пакета за добре дошли за 

мотоциклет и комплекти стикери, те следва да бъдат поискани от Националните 

клонове на YME чрез координатор на bLU cRU и ще бъдат предоставени на 

промоционални цени. 

 

8. Инструкции за регистрация 

 

a) За да се включите в YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, задължително следвайте всички 
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стъпки в процеса за онлайн регистрация. >;  

b) В срок от 14 дни националният координатор на bLU cRU ще установи връзка със 
състезателя за потвърждение на регистрацията 

c) Цялата информация, предоставена от състезателя, трябва да е точна, тъй като ще 

бъде проверена от националните дистрибутори. 

 

9. Отменяне на събития 

 

По всякаква причина и без предварително уведомление YME си запазва правото по 

своя преценка и по всяко време да променя или отменя, изцяло или частично, 

Правилата и условията и/или Купата. YME не носи отговорност за никакви разходи, 

направени от състезателя поради отменянето.
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10. EMX65 2024 – Условия за участие 

 

a) Най-добрият състезател, избран от Майсторския клас на bLU cRU, ще участва в 

шампионата EMX65 през 2024 г; 

b) Състезателят ще бъде подкрепян от Yamaha при условия, които ще бъдат 
договорени в рамките на годишен договор с YME, при което ще се възползва от 
следното: 

a. N. 1 YZ65 (отдаден назаем) – 1 комплект GYTR – 1 стандартни резервни части 

(макс. стойност 3000 евро) 

c) Състезателят, който участва в EMX65, ще трябва да следва правилата и 

инструкциите на YME и екипа, включително споразумения със спонсори. 

 

11. Права върху изображения 

 

Състезателят предоставя или осигурява предоставянето на YME, безвъзмездно до 31 

декември 2023 г. и без ограничение във времето за исторически цели за материали, 

направени преди 31 декември 2023 г., и без ограничение във времето или 

територията, на изключителното право да използва името на състезателя, дизайна 

на личния(ите) състезателен(и) номер(а) на състезателя, подпис, инициали, 

изображения, включително фотографски портрети, филми, видеоклипове, CD-/DVD-

ROM и всякакви други кадри или коментари по електронен път на състезателя, както 

и коментари и мнения, във връзка с реклами, промоционални дейности и продажба 

на мотоциклети и други продукти, произвеждани и/или продавани от YME. 
 

12. Срок 

 

Това споразумение влиза в сила от момента на регистрация и изтича автоматично на 

31 декември 2023 г., без да се изисква уведомяване на YME или състезателя. 

 

13. Приложим закон 

 

a) Настоящите правила и условия са неразделна част от регистрацията. С 

регистрацията си за Купата и подписването на регистрационния формуляр 

състезателят се съгласява с Правилата и условията; 

b) Състезателят се съгласява, че всички спорове във връзка с Купата (участието в 

нея), включително използването на информацията, предоставена от състезателя 

на YME, се уреждат от нидерландското право и се решават от компетентния съд 

в Амстердам, Нидерландия. 


