SMLUVNÍ PODMÍNKY YZ125

1. Strany zapojené do poháru YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Společnost Yamaha Motor Europe N.V. (dále jen „YME”), včetně jejích poboček;
b) Infront Moto Racing (dále jen IMR);
c) Mezinárodní motocyklistická federace – Evropa (dále jen „FIM / FIM Europe”).
2. Zapojení stran
Společnost YME nastavuje strukturu a pravidla pro Evropský pohár FIM – YZ125 bLU
cRU FIM Europe Cup (dále jen „Pohár”), je subjektem odpovědným za správu
marketingových a propagačních práv Poháru a za komunikaci mezi zúčastněnými
stranami zapojenými do tohoto projektu.
b) Pobočky společnosti YME zajišťují místní komunikaci a mají na starosti přímý kontakt
s jezdci, jimž jménem společnosti YME poskytnou uvítací balíček a sadu samolepek
bLU cRU.
c) Společnost IMR spravuje televizní práva pro superfinále a zajišťuje organizaci
superfinále YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup v rámci každoročního závodu MXGP /
Motocross of Nations MXoN. Společnost IMR je zúčastněnou stranou, která ohledně
superfinále jedná přímo s federací FIM / FIM Europe.
d) Společnost YME je pověřena organizací superfinále YZ bLU cRU FIM Europe Cup, které
je součástí závodu MXGP/MXoN.
e) Licence na superfinále se řídí sportovními a technickými předpisy FIM (je povolena
pouze jedna licence na kontinentální akci nebo na evropské mistrovství v kubatuře
125 ccm) a jezdec má povinnost o ni zažádat prostřednictvím národní federace.
Potřebné informace lze získat na extranetu FIM.
f) Pokud se v těchto smluvních podmínkách zmiňuje „jezdec“ nebo „jezdci“, je tím
v případě potřeby výslovně míněno: jezdec a jeho právní zástupce.
a)

3. Struktura Poháru
a) Zápis
Online registrace pro účast v Poháru je možná od 27. září 2022 do 28. února 2023.
b) Národní mistrovství
Tento Pohár bude součástí národních mistrovství, v nichž budou mít jezdci Yamahy své
vlastní hodnocení, které bude k y1. srpnu 2023 uzavřeno pro výběr účastníků do
superfinále.
c) Superfinále
Nejlepší jezdci z každého národního mistrovství (bod 6 - skupiny A, B, C) budou závodit
v superfinále, které se uskuteční bude potvrzeno a bude součástí hlavního závodu
MXGP/ MXoN.
d) Slavnostní vyhlášení vítězů superfinále
První 3 jezdci v celkovém hodnocení obdrží tyto ceny: 1. místo –
pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
2. místo – pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
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3. místo – pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM

Cena pro distributora bude udělena národnímu distributorovi, který prokáže nejvyšší
aktivitu, pokud jde o: kontakty, registrace, sportovní informace, mediální informace
a přítomnost v terénu.
Cenu pro nejmladšího jezdce získá nejmladší jezdec na startovním roštu superfinále.

e) bLU cRU Masterclass
Tři nejlepší jezdci a dva jezdci, kterým přidělí divokou kartu závodní komise společnosti
YME ze superfinále na závodu MXoN, se poté pod vedením ambasadorů programu bLU
cRU zúčastní akce bLU cRU MasterClass (říjen/listopad 2023).
f) Jízda na stroji EMX 125 v roce 2024
Nejlepší jezdec z Masterclass, kterého vyberou závodní komise společnosti YME
a ambasadoři programu bLU cRU, se připojí k týmu Yamaha MX bLU cRU a pro sezónu
2024 bude jeho oficiálním jezdcem.
4. Podmínky účasti
a) Účast v Poháru je omezena na národní mistrovství v Evropě.
b) Jezdci musí být plně licencováni ve své národní federaci, musí se řídit technickými
a sportovními pravidly národního poháru a závodit s Yamahou YZ125 o účast na
mistrovství v některé evropské zemi.
c) Podmínkou účasti v poháru je věk jezdce od 13 do 16 let;
Minimální věk 13 let musí být dosažen v okamžiku prvního technického ověření akce, což
je obvykle v pátek v rámci akce.
Maximální věk končí na konci kalendářního roku, ve kterém jezdec dosáhne věku 16 let.
d) Jezdci, kteří se Poháru účastní, mají povinnost používat během národní mistrovské
sezóny, superfinále a Masterclass samolepku YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup i sadu
Paddock Blue od národních poboček společnosti YME, pokud není písemně dohodnuto
jinak.
5. Pojištění
a) Pojištění pro pohár YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup je odpovědností každé národní
federace a, zejména v případě superfinále, federace FIM.
b) Klauzule o odškodnění a odpovědnosti jsou stanoveny dle pojištění, jež zahrnují licence
FIM a národních federací.
c) Jezdec bere na vědomí a přijímá rizika a nebezpečí vyplývající z účasti v Poháru.
Společnost YME a/nebo její pobočky jsou vyloučeny z odpovědnosti v případě jakékoli
nehody, která vyústí ve zranění, trvalé postižení nebo úmrtí.
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6. Účast na akcích
a) Jezdci musí závodit na svém národním mistrovství na motocyklu Yamaha AZ125, přičemž
se v jeho rámci musí zúčastnit minimálně 50 % závodů, aby se mohli zúčastnit
superfinále.
b) Za přidělení počtu jezdců pro jednotlivé země a za výběr jezdců pro superfinále zodpovídá
spolčenost YME.
c)

Celkový počet 40 jezdců bude zkompletován podle následujících kritérií pro jednotlivé
oblasti:
Skupina A. Španělsko / Itálie / Francie / Velká Británie / Německo / Nizozemsko – celkem
14 jezdců.
Skupina B. Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Belgie / Rakousko / Švýcarsko –
celkem 18 jezdců.
Skupina C. Řecko / Portugalsko / Polsko / Turecko / Ukrajina / Lotyšsko / Estonsko /
Chorvatsko – celkem 8 jezdců.

Po registraci určí závodní komise společnosti YME konkrétní rozdělení jezdců pro
jednotlivé země. To bude definováno podle počtu přihlášených s cílem nabídnout podobné
podmínky pro boj o superfinále v rámci každé skupiny.
d) Jezdec, kterému se podaří dosáhnout následujícího kroku v Poháru, je povinen se ho
účastnit, nezabrání-li mu v tom vyšší moc (zranění, závažný zdravotní problém).
V takovém případě zastoupí původního jezdce náhradní jezdec.
7. Náklady
a) Všechny náklady na účast v tomto Poháru (týkající se národních šampionátů, superfinále
a bLU cRU Masterclass) ponese jezdec/tým, a to včetně, ale ne výhradně, dopravy
a logistiky, nákupu a používání motocyklů, náhradních dílů, mechanických a asistenčních
služeb, licencování na národní mistrovství a superfinále.
b) Za tento Pohár se neplatí žádný poplatek, což platí i pro superfinále, MasterClass a jízdu
na EMX125 (s výjimkou pravidel národního poháru, licencí na národní mistrovství
a účastnických poplatků definovaných národní federací / organizátorem).
c) Národní pobočky společnosti YME vám poskytnou uvítací balíček bLU cRU: 2 trička
Paddock Blue, 1 mikina Paddock Blue, 1 deštník, 1 čepice, 1 batoh a 1 exkluzivní sada
samolepek na motocykl;
V případě, že jezdec vyžaduje více uvítacích balíčků a sad samolepek na motocykl, může
si je vyžádat u národních poboček společnosti YME prostřednictvím koordinátora
programu bLU cRU. V tomto případě budou poskytnuty za propagační náklady.
8. Pokyny k registraci
a) Chcete-li se zapojit do poháru YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, musíte splnit všechny
kroky online registrace.
b) Národní koordinátor programu bLU cRU kontaktuje všechny jezdce do 14 dnů kvůli
potvrzení registrace.
c) Veškeré informace poskytnuté jezdcem musí být správně předány; národní distributoři
je budou kontrolovat.
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9. Zrušení akcí
Společnost YME si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu
a bez předchozího upozornění Pohár a/nebo jeho smluvní podmínky zcela nebo částečně
změnit nebo zrušit. Společnost YME nenese odpovědnost za žádné náklady, které jezdci
v souvislosti se zrušením vzniknou.
10. EMX125 2024 – podmínky účasti
a) Nejlepší jezdec vybraný v poháru YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup z Masterclass se
v roce 2024 zúčastní mistrovství EMX125 za tým Yamaha MX bLU cRU .
b) Jezdec bude oficiálním jezdcem týmu Yamaha za podmínek, které budou dohodnuty
v rámci roční smlouvy jezdce se společností YME.
c) Jezdec, který se bude účastnit závodů EMX125, se bude muset řídit pravidly a pokyny
společnosti YME a týmu včetně sponzorských smluv.
11. Práva na obrazový materiál
Registrací do Poháru a podepsáním registračního formuláře jezdec uděluje nebo zajišťuje
udělení výlučného práva na použití jména jezdce, designu (designů) svého osobního
závodního čísla, dále podpisu, iniciál, podobizen včetně portrétů z fotografií, filmů, videí,
nosičů CD/DVD a jakékoli další stopáže či komentářů v elektronické podobě, a dále
komentářů a názorů souvisejících s reklamou, propagačními aktivitami a prodejem
motocyklů a dalších produktů, které vyrábí a/nebo prodává společnost YME, a to
bezplatně, až do 31. prosince 2023 a bez časového omezení pro historické použití
u materiálů pořízených před 31. prosincem 2023 a bez časového či územního omezení.
12. Termín
Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem registrace a automaticky končí 31. prosince
2023, aniž by k tomu bylo vyžadováno oznámení ze strany společnosti YME nebo jezdce.
13. Rozhodné právo
a) Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí registrace. Registrací do Poháru
a podepsáním registračního formuláře jezdec souhlasí se smluvními podmínkami.
b) Jezdec souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se (účasti na) Poháru, včetně použití
informací, které jezdec poskytne společnosti YME, se budou řídit nizozemskou
legislativou a bude je řešit příslušný soud v Amsterdamu v Nizozemsku.
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SMLUVNÍ PODMÍNKY YZ85

1. Strany zapojené do poháru YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Společnost Yamaha Motor Europe N.V. (dále jen „YME”), včetně jejích poboček;
b) Infront Moto Racing (dále jen IMR);
c) Mezinárodní motocyklistická federace – Evropa (dále jen „FIM / FIM Europe”).
2. Zapojení stran
Společnost YME nastavuje strukturu a pravidla pro Evropský pohár FIM – YZ85 bLU
cRU FIM Europe Cup (dále jen „Pohár”), je subjektem odpovědným za správu
marketingových a propagačních práv Poháru a za komunikaci mezi zúčastněnými
stranami zapojenými do tohoto projektu.
b) Pobočky společnosti YME zajišťují místní komunikaci a mají na starosti přímý kontakt
s jezdci, jimž jménem společnosti YME poskytnou uvítací balíček a sadu samolepek
bLU cRU.
c) Společnost IMR spravuje televizní práva pro superfinále a zajišťuje organizaci
superfinále YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup v rámci každoročního závodu MXGP /
Motocross of Nations MXoN. Společnost IMR je zúčastněnou stranou, která ohledně
superfinále jedná přímo s federací FIM / FIM Europe.
d) Společnost YME je pověřena organizací superfinále YZ bLU cRU FIM Europe Cup, které
je součástí závodu MXGP/MXoN.
e) Licence na superfinále se řídí sportovními a technickými předpisy FIM Europe (je
povolena pouze jedna licence na kontinentální akci nebo na evropské mistrovství
v kubatuře 85 ccm) a jezdec má povinnost o ni zažádat prostřednictvím národní
federace. Potřebné informace lze získat na extranetu FIM.
f) Pokud se v těchto smluvních podmínkách zmiňuje „jezdec“ nebo „jezdci“, je tím
v případě potřeby výslovně míněno: jezdec a jeho právní zástupce.
a)

3. Struktura Poháru
a) Zápis
Online registrace pro účast v Poháru je možná od 27. září 2022 do 28. února 2023.
b) Národní mistrovství
Tento Pohár bude součástí národních mistrovství, v nichž budou mít jezdci Yamahy své
vlastní hodnocení, které bude k y1. srpnu 2023 uzavřeno pro výběr účastníků do
superfinále.
c) Superfinále
Nejlepší jezdci z každého národního mistrovství budou závodit v superfinále, které se
uskuteční bude potvrzeno a bude součástí hlavního závodu MXGP/MXoN:
Slavnostní vyhlášení vítězů superfinále
První 3 jezdci v celkovém hodnocení obdrží tyto ceny: 1. místo –
pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
2. místo – pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
3. místo – pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
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Cena pro distributora společnosti YME bude udělena národnímu distributorovi, který prokáže
nejvyšší aktivitu, pokud jde o: kontakty, registrace, sportovní informace, mediální informace
a přítomnost v terénu.
Cenu pro nejmladšího jezdce získá nejmladší jezdec na startovním roštu superfinále.

d) bLU cRU Masterclass
Tři nejlepší jezdci a dva jezdci, kterým přidělí divokou kartu závodní komise společnosti
YME ze superfinále na MXGP, se pak zúčastní třídenního (říjen/listopad 2023) Masterclass
s ambasadory bLU cRU.
e) Zóna EMX 85 a finální jízda 2024
Nejlepšího jezdce Masterclass, kterého vyberou závodní komise společnosti YME a
ambasadoři bLU cRU , podpoří Yamaha za podmínek uvedených v bodě: 10 v sezóně
2024.
4. Podmínky účasti
a) Účast v poháru je omezena na národní mistrovství v Evropě.
b) Jezdec musí být plně licencován ve své národní federaci, musí se řídit technickými
a sportovními pravidly národního poháru a závodit s Yamahou YZ125 o účast na
mistrovství v některé evropské zemi.
c) Podmínkou účasti v poháru je věk jezdce od 11 do 13 let;
Minimální věk 11 let musí být dosažen v okamžiku prvního technického ověření akce, což
je obvykle v pátek v rámci akce.
Maximální věk končí na konci kalendářního roku, ve kterém jezdec dosáhne věku 13 let.
d) Jezdci, kteří se Poháru účastní, mají povinnost používat během národní mistrovské
sezóny, superfinále a Masterclass samolepku YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup a sadu
Paddock Blue od národních poboček společnosti YME.
5. Pojištění
a) Pojištění pro Evropský pohár YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup je odpovědností každé
národní federace a, zejména v případě superfinále, federace FIM.
b) Klauzule o odškodnění a odpovědnosti jsou stanoveny dle pojištění, jež zahrnují licence
FIM a národních federací.
c) Jezdec bere na vědomí a přijímá rizika a nebezpečí vyplývající z účasti v Poháru.
Společnost YME a/nebo její pobočky jsou vyloučeny z odpovědnosti v případě jakékoli
nehody, která vyústí ve zranění, trvalé postižení nebo úmrtí.
6. Účast na akcích
a) Jezdci musí závodit na svém národním mistrovství na stroji Yamaha YZ85, přičemž se
v jeho rámci musí zúčastnit minimálně 50 % závodů, aby se mohli zúčastnit superfinále.
b) Za přidělení počtu jezdců pro jednotlivé země a za výběr jezdců pro superfinále zodpovídá
spolčenost YME.
c)

Celkový počet 40 jezdců bude zkompletován podle následujících kritérií pro jednotlivé
oblasti:
Skupina A. Španělsko / Itálie / Francie / Velká Británie / Německo / Nizozemsko – celkem
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14 jezdců.
Skupina B. Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Belgie / Rakousko / Švýcarsko –
celkem 18 jezdců.
Skupina C. Řecko / Portugalsko / Polsko / Turecko / Ukrajina / Lotyšsko / Estonsko /
Chorvatsko – celkem 8 jezdců.
Po dokončení registrace bude dle počtu registrovaných definováno konkrétní přidělení
jezdců pro každou zemi, aby měla každá skupina podobné podmínky pro boj
o superfinále.
d) Jezdci, kterým se podaří dosáhnout následujícího kroku v Poháru, jsou povinni se ho
účastnit, nezabrání-li jim v tom vyšší moc (zranění, závažný zdravotní problém).
V takovém případě zastoupí původního jezdce náhradní jezdec.
7. Náklady
a) Všechny náklady na účast v tomto Poháru (týkající se národních šampionátů, superfinále
a bLU cRU Masterclass) ponese jezdec/tým, a to včetně, ale ne výhradně, dopravy
a logistiky, nákupu a používání motocyklů, náhradních dílů, mechanických a asistenčních
služeb, licencování na národní mistrovství a superfinále.
b) Za tento Pohár se neplatí žádný poplatek, což platí i pro superfinále, MasterClass a jízdu
na EMX85 (s výjimkou pravidel národního poháru, licencí na národní mistrovství
a účastnických poplatků definovaných národní federací / organizátorem).
c) Národní pobočky společnosti YME bezplatně poskytnou uvítací balíček bLU cRU (2 trička,
1 mikina, 1 deštník, 1 čepice, 1 batoh) a jednu exkluzivní sadu samolepek na motocykl;
V případě, že jezdec vyžaduje více uvítacích balíčků a sad samolepek na motocykl, může
si je vyžádat u národních poboček společnosti YME prostřednictvím koordinátora
programu bLU cRU. V tomto případě budou poskytnuty za propagační náklady.
8. Pokyny k registraci
a) Chcete-li se zapojit do poháru YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, musíte splnit všechny
kroky online registrace.
b) Národní koordinátor programu bLU cRU kontaktuje jezdce do 14 dnů kvůli potvrzení
registrace.
c) Veškeré informace poskytnuté jezdcem musí být správně předány; národní distributoři
je budou kontrolovat.
9. Zrušení akcí
Společnost YME si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu
a bez předchozího upozornění Pohár a/nebo jeho smluvní podmínky zcela nebo částečně
změnit nebo zrušit. Společnost YME nenese odpovědnost za žádné náklady, které jezdci
v souvislosti se zrušením vzniknou.
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10. EMX85 2024 – podmínky účasti
a) Nejlepší jezdec vybraný z bLU cRU Masterclass se zúčastní mistrovství EMX85 v roce
2024;
b) Jezdec bude podporovaným jezdcem Yamaha za podmínek, které budou dohodnuty
v rámci roční smlouvy jezdce se společností YME s těmito benefity:
a. YZ85 č. 1 (zapůjčení k použití) – 1 sada GYTR – 1 standardní náhradní díly (max.
hodnota 3 000 €=)
c) Jezdec, který se bude účastnit závodů EMX85, se bude muset řídit pravidly a pokyny
společnosti YME a týmu včetně sponzorských smluv.
11. Práva na obrazový materiál
Jezdec uděluje nebo zajišťuje udělení výlučného práva na použití jména jezdce, designu
(designů) svého osobního závodního čísla, dále podpisu, iniciál, podobizen včetně portrétů
z fotografií, filmů, videí, nosičů CD/DVD a jakékoli další stopáže či komentářů
v elektronické podobě, a dále komentářů a názorů souvisejících s reklamou,
propagačními aktivitami a prodejem motocyklů a dalších produktů, které vyrábí a/nebo
prodává společnost YME, a to bezplatně, až do 31. prosince 2023 a bez časového omezení
pro historické použití u materiálů pořízených před 31. prosincem 2023 a bez časového či
územního omezení.
12. Termín
Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem registrace a automaticky končí 31. prosince
2023, aniž by k tomu bylo vyžadováno oznámení ze strany společnosti YME nebo jezdce.
13. Rozhodné právo
a) Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí registrace. Registrací do Poháru
a podepsáním registračního formuláře jezdec souhlasí se smluvními podmínkami.
b) Jezdec souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se (účasti na) Poháru, včetně použití
informací, které jezdec poskytne společnosti YME, se budou řídit nizozemskou
legislativou a bude je řešit příslušný soud v Amsterdamu v Nizozemsku.
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SMLUVNÍ PODMÍNKY YZ65

1. Strany zapojené do poháru YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Společnost Yamaha Motor Europe N.V. (dále jen „YME”), včetně jejích poboček;
b) IMR Moto Racing (dále jen IMR);
c) Mezinárodní motocyklistická federace – Evropa (dále jen „FIM / FIM Europe”).
2. Zapojení stran
Společnost YME nastavuje strukturu a pravidla pro Evropský pohár FIM – YZ65 bLU
cRU FIM Europe Cup (dále jen „Pohár”), je subjektem odpovědným za správu
marketingových a propagačních práv Poháru a za komunikaci mezi zúčastněnými
stranami zapojenými do tohoto projektu.
b) Pobočky společnosti YME zajišťují místní komunikaci a mají na starosti přímý kontakt
s jezdci, jimž jménem společnosti YME poskytnou uvítací balíček a sadu samolepek
bLU cRU.
c) Společnost IMR spravuje televizní práva pro superfinále a zajišťuje organizaci
superfinále YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup v rámci závodu MXGP / Motocross of
Nations MXoN. Společnost IMR je zúčastněnou stranou, která ohledně superfinále
jedná přímo s federací FIM / FIM Europe.
d) Společnost YME je pověřena organizací superfinále YZ bLU cRU FIM Europe Cup, které
je součástí závodu MXGP/MXoN.
e) Licence na superfinále se řídí sportovními a technickými předpisy FIM Europe (je
povolena pouze jedna licence na kontinentální akci nebo na evropské mistrovství
v kubatuře 65 ccm) a jezdec má povinnost o ni zažádat prostřednictvím národní
federace. Potřebné informace lze získat na extranetu FIM.
f) Pokud se v těchto smluvních podmínkách zmiňuje „jezdec“ nebo „jezdci“, je tím
v případě potřeby výslovně míněno: jezdec a jeho právní zástupce.
a)

3. Struktura Poháru
a) Zápis
Online registrace pro účast v Poháru je možná od 27. září 2022 do 28. února 2023.
b) Národní mistrovství
Tento Pohár bude součástí národních mistrovství, v nichž budou mít jezdci Yamahy své
vlastní hodnocení, které bude k y1. srpnu 2023 uzavřeno pro výběr účastníků do
superfinále.

c) Superfinále
Nejlepší jezdci z každého národního mistrovství budou závodit v superfinále, které se
uskuteční bude potvrzeno a bude součástí hlavního závodu MXGP/MXoN.
Slavnostní vyhlášení vítězů superfinále
První 3 jezdci v celkovém hodnocení obdrží tyto ceny: 1. místo –
pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
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2. místo – pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
3. místo – pohár/talíř/medaile z Evropského poháru FIM
Cena pro distributora společnosti YME bude udělena národnímu distributorovi, který prokáže
nejvyšší aktivitu, pokud jde o: kontakty, registrace, sportovní informace, mediální informace
a přítomnost v terénu.
Cenu pro nejmladšího jezdce získá nejmladší jezdec na startovním roštu superfinále.

d) bLU cRU Masterclass
Tři nejlepší jezdci a dva jezdci, kterým přidělí divokou kartu závodní komise společnosti
YME ze superfinále na akci Monster Energy FIM Motocross of Nations, se pak zúčastní
třídenního (říjen/listopad 2023) Masterclass s ambasadory bLU cRU.
e) Zóna EMX 65 a finální jízda 2024
Nejlepšího jezdce Masterclass, kterého vyberou závodní komise společnosti YME a
ambasadoři bLU cRU , podpoří Yamaha za podmínek uvedených v bodě: 10 v sezóně
2024.
4. Podmínky účasti
a) Účast v poháru je omezena na národní mistrovství v Evropě.
b) Jezdec musí být plně licencován ve své národní federaci, musí se řídit technickými
a sportovními pravidly národního poháru a závodit s Yamahou YZ65 o účast na
mistrovství v některé evropské zemi.
c) Podmínkou účasti v poháru je věk jezdce od 8 do 11 let;
Minimální věk 8 let musí být dosažen v okamžiku prvního technického ověření akce, což
je obvykle v pátek v rámci akce.
Maximální věk končí na konci kalendářního roku, ve kterém jezdec dosáhne věku 11 let.
d) Jezdci, kteří se Poháru účastní, mají povinnost používat během národní mistrovské
sezóny, superfinále a Masterclass samolepku YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup a sadu
Paddock Blue od národních poboček společnosti YME.
5. Pojištění
a) Pojištění pro Evropský pohár YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup je odpovědností každé
národní federace a, zejména v případě superfinále, federace FIM.
b) Klauzule o odškodnění a odpovědnosti jsou stanoveny dle pojištění, jež zahrnují licence
FIM a národních federací.
c) Jezdec bere na vědomí a přijímá rizika a nebezpečí vyplývající z účasti v Poháru.
Společnost YME a/nebo její pobočky jsou vyloučeny z odpovědnosti v případě jakékoli
nehody, která vyústí ve zranění, trvalé postižení nebo úmrtí.
6. Účast na akcích
a) Jezdci musí závodit na svém národním mistrovství na stroji Yamaha YZ65, přičemž se
v jeho rámci musí zúčastnit minimálně 50 % závodů, aby se mohli zúčastnit superfinále.
b) Za přidělení počtu jezdců pro jednotlivé země a za výběr jezdců pro superfinále zodpovídá
spolčenost YME.

c)

Celkový počet 40 jezdců bude zkompletován podle následujících kritérií pro jednotlivé
oblasti:
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Skupina A. Španělsko / Itálie / Francie / Velká Británie / Německo / Nizozemsko –
celkem 14 jezdců.
Skupina B. Švédsko / Norsko / Dánsko / Finsko / Belgie / Rakousko / Švýcarsko –
celkem 18 jezdců.
Skupina C. Řecko / Portugalsko / Polsko / Turecko / Ukrajina / Lotyšsko / Estonsko /
Chorvatsko – celkem 8 jezdců.
Po dokončení registrace bude dle počtu registrovaných určeno konkrétní přidělení jezdců
pro každou zemi, aby měla každá skupina podobné podmínky pro boj o superfinále.
d) Jezdci, kterým se podaří dosáhnout následujícího kroku v Poháru, jsou povinni se ho
účastnit, nezabrání-li jim v tom vyšší moc (zranění, závažný zdravotní problém).
V takovém případě zastoupí původního jezdce náhradní jezdec.
7. Náklady
a) Všechny náklady na účast v tomto Poháru (týkající se národních šampionátů, superfinále
a bLU cRU Masterclass) ponese jezdec/tým, a to včetně, ale ne výhradně, dopravy
a logistiky, nákupu a používání motocyklů, náhradních dílů, mechanických a asistenčních
služeb, licencování na národní mistrovství a superfinále.
b) Za tento Pohár se neplatí žádný poplatek, což platí i pro superfinále, MasterClass a jízdu
na EMX65 (s výjimkou pravidel národního poháru, licencí na národní mistrovství
a účastnických poplatků definovaných národní federací / organizátorem).
c) Národní pobočky společnosti YME bezplatně poskytnou uvítací balíček bLU cRU (2 trička,
1 mikina, 1 deštník, 1 čepice, 1 batoh) a jednu exkluzivní sadu samolepek na motocykl;
V případě, že jezdec vyžaduje více uvítacích balíčků a sad samolepek na motocykl, může
si je vyžádat u národních poboček společnosti YME prostřednictvím koordinátora
programu bLU cRU. V tomto případě budou poskytnuty za propagační náklady.
8. Pokyny k registraci
a) Chcete-li se zapojit do poháru YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, musíte splnit všechny
kroky online registrace.
b) Národní koordinátor programu bLU cRU kontaktuje jezdce do 14 dnů kvůli potvrzení
registrace.
c) Veškeré informace poskytnuté jezdcem musí být správně předány; národní distributoři
je budou kontrolovat.
9. Zrušení akcí
Společnost YME si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu
a bez předchozího upozornění Pohár a/nebo jeho smluvní podmínky zcela nebo částečně
změnit nebo zrušit. Společnost YME nenese odpovědnost za žádné náklady, které jezdci
v souvislosti se zrušením vzniknou.
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10. EMX65 2024 – podmínky účasti
a) Nejlepší jezdec vybraný z bLU cRU Masterclass se zúčastní mistrovství EMX65 v roce
2024;
b) Jezdec bude podporovaným jezdcem Yamaha za podmínek, které budou dohodnuty
v rámci roční smlouvy jezdce se společností YME s těmito benefity:
a. YZ65 č. 1 (zapůjčení k použití) – 1 sada GYTR – 1 standardní náhradní díly (max.
hodnota 3 000 €=)
c) Jezdec, který se bude účastnit závodů EMX65, se bude muset řídit pravidly a pokyny
společnosti YME a týmu včetně sponzorských smluv.
11. Práva na obrazový materiál
Jezdec uděluje nebo zajišťuje udělení výlučného práva na použití jména jezdce, designu
(designů) svého osobního závodního čísla, dále podpisu, iniciál, podobizen včetně portrétů
z fotografií, filmů, videí, nosičů CD/DVD a jakékoli další stopáže či komentářů
v elektronické podobě, a dále komentářů a názorů souvisejících s reklamou,
propagačními aktivitami a prodejem motocyklů a dalších produktů, které vyrábí a/nebo
prodává společnost YME, a to bezplatně, až do 31. prosince 2023 a bez časového omezení
pro historické použití u materiálů pořízených před 31. prosincem 2023 a bez časového či
územního omezení.
12. Termín
Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem registrace a automaticky končí 31. prosince
2023, aniž by k tomu bylo vyžadováno oznámení ze strany společnosti YME nebo jezdce.
13. Rozhodné právo
a) Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí registrace. Registrací do Poháru
a podepsáním registračního formuláře jezdec souhlasí se smluvními podmínkami.
b) Jezdec souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se (účasti na) Poháru, včetně použití
informací, které jezdec poskytne společnosti YME, se budou řídit nizozemskou
legislativou a bude je řešit příslušný soud v Amsterdamu v Nizozemsku.

12

