YZ125 VILKÅR OG
BETINGELSER

1. Parter, der er involveret i YZ125 bLU cRU FIM Europa Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (herefter benævnt YME), herunder dets filialer;
b) Infront Moto Racing (i det følgende benævnt IMR),
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europa (i det følgende benævnt
"FIM/FIM Europe").
2. Parternes involvering
YME fastsætter strukturen og reglerne for YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (herefter
benævnt "Cup"), er den enhed, der er ansvarlig for forvaltningen af markedsføringsog reklamerettighederne for cup'en, og er den enhed, der har ansvaret for samspillet
mellem interessenterne, der er involveret i dette projekt;
b) YME-filialerne er ansvarlige for den lokale kommunikation og direkte kontakt til
kørerne, udlevering af bLU cRU velkomstpakken og stickerkittet på vegne af YME;
c) IMR administrerer tv-rettighederne til SuperFinalen og er ansvarlige for at organisere
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup-SuperFinalen, som er del af det årlige MXGP /
Motocross of Nations "MXoN. IMR er interessenten, der etablerer direkte kontakt
med FIM/FIM Europe i forbindelse med SuperFinalen;
d) YME står for organiseringen af YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale, som del af
MXGP/MXoN-runden.
e) Licensen til SuperFinale eventen hører under FIM's sportslige og tekniske forskrifter
(kun continental one event eller en årlig europæisk 125 mesterskabslicens er
gældende) og det er kørerens ansvar at anmode om den gennem det nationale
forbund. Disse kan findes på FIM ekstranet.
f) Hvis der i disse vilkår og betingelser, hvor det er nødvendigt, henvises til "kører" eller
"kørere", betyder det: Køreren og dennes juridiske repræsentant.
a)

3. Cup'ens struktur
a) Abonnement
Online-registrering for deltagelse i cup'en er mulig mellem d. 27. september 2022 og d.
28. februar 2023.
b) Nationalt mesterskab
Denne cup vil være en integreret del af de nationale mesterskaber, hvor Yamaha-kørere
har deres egen rangering, som vil være låst fra 01. august 2023 til udvælgelse af
kørere, der deltager i SuperFinalen;
c) SuperFinale
De bedste kørere i hvert enkelt nationalt mesterskab (Punkt 6 – gruppe A, B, C) vil
deltage i en SuperFinale, der vil finde sted den TBC , og vil være en del af
hovedbegivenheden MXGP/ MXoN
d) SuperFinale podium-ceremoni
De første 3 kørere i den samlede stilling vil blive belønnet med følgende præmier:
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1° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
2° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
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3° Cup/plade/FIM-Europe-medalje

Der gives en Distributør-pris baseret på den nationale distributør, der udviser mest
proaktivitet i form af: kontakt, tilmeldinger, sportsoplysning, medieinfo og tilstedeværelse
på banen;
En "Youngest Rider"-pris vil blive givet til SuperFinalens yngste kører i startfeltet.

e) bLU cRU Masterclass
De 3 bedste kørere plus 2 wild cards, der er udvalgt fra SuperFinalen af en YMEløbskomité fra MXoN, deltager derefter i bLU cRU Masterclass-eventet (oktober/november
2023) med bLU cRU Ambassadører;
f) EMX 125 2024 kontrakt
Den bedste kører i Masterclass, udvalgt af YME-løbskomitéen & bLU cRU -ambassadører,
slutter sig til et officielt Yamaha MX bLU cRU-team som officiel Yamaha-kører i 2024sæsonen.
4. Deltagelseskrav
a) Deltagelse i cup'en er begrænset til de nationale mesterskaber i Europa;
b) Kørerne skal være fuldt licenseret i hans/hendes nationale forbund, have fulgt det
nationale mesterskabs tekniske og sportslige regler og køre på en Yamaha YZ125 til et
mesterskab i et europæisk land;
c) For at deltage i cup'en skal køreren være mellem 13 og 16 år.
Mindstealderen på 13 år skal være nået ved eventets første tekniske kontrol, som
normalt er eventets fredag.
Den maksimale alder slutter ved slutningen af det kalenderår, hvor køreren fylder 16 år.
d) Det er obligatorisk for kørerne, der deltager i cup'en, at bruge både YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup stickerkittet og Paddock Blue-sættet, der udleveres af YMEs nationale
afdelinger, under hele den nationale mesterskabssæson, SuperFinalen og Masterclass,
med mindre andet er aftalt på skrift.
5. Forsikring
a) Forsikringen til YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup er hvert enkelt nationale forbunds ansvar
og, angående SuperFinalen, FIM's ansvar;
b) Klausulerne om skadesløsholdelse og erstatningsansvar fastsættes af den forsikring, der
er inkluderet i FIMs og de nationale forbunds licenser;
c) Køreren anerkender og accepterer de risici og farer, der er forbundet med deltagelse i
cup'en. YME og/eller dets filialer er udelukket fra ethvert ansvar i tilfælde af en ulykke,
der forårsager personskade, permanent invaliditet eller død.
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6. Deltagelse i løbene
a) Køreren skal deltage i hans/hendes nationale mesterskab på en Yamaha YZ125 og er
forpligtet til at deltage i minimum 50 % af løbene i dette mesterskab for at kunne deltage
i SuperFinalen;
b) YME er ansvarlig for at definere kørerfordelingen pr. land og udvælgelse af kørere til
Superfinalen.
c)

Det samlede antal af 40 kørere vil blive fundet efter følgende kriterier pr. område:
Gruppe A. Spanien/Italien/Frankrig/UK/Tyskland/Nederlandene – 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 registreringen vil YME-løbskomitéen bestemme den specifikke kørerfordeling pr.
land. Dette vil blive defineret i henhold til antallet af registreringer med målsætningen
om at tilbyde lige muligheder for at udfordre SuperFinalen inden for hver gruppe.
d) Den kører, der formår at nå følgende trin i turneringen, er forpligtet til at deltage i den,
medmindre det forhindres som følge af force majeure (personskade, alvorlige
helbredsproblemer). I dette tilfælde vil køreren blive udskiftet med en reservekører.
7. Omkostninger
a) Alle deltagelsesomkostninger ved denne cup (med hensyn til nationale mesterskaber,
SuperFinale og bLU cRU Masterclass) vil være kørerens/holdets ansvar, herunder, men
ikke begrænset til, transport og logistik, køb og brug af motorcykler, dele, mekanisk
assistance, licens til nationalt mesterskab og SuperFinalen;
b) Der er ikke noget tilmeldingsgebyr til denne cup, herunder SuperFinalen, Masterclass og
EMX125
kontrakten
(eksklusive
nationale
mesterskabsregler,
nationale
mesterskabslicenser og deltagelsesgebyrer, defineret af det nationale forbund/arrangør);
c) YME's nationale afdelinger vil levere en bLU cRU velkomstpakke: 2/Paddock Blue T-shirt,
1/Paddock Blue hættetrøje, 1/paraply, 1/kasket, 1/rygsæk og 1/eksklusivt stickerkit til
motorcyklen;
Hvis køreren har brug for flere velkomstpakke-elementer og stickerkit, skal
anmodningen stiles til YME's nationale afdelinger, via bLU cRU-koordinator, og disse vil
derpå blive leveret til en kampagnepris.
8. Tilmeldingsinstruktioner
a) Ved tilmelding til YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, er det obligatorisk at følge alle trin i
online registreringsprocessen.
b) Hver kører vil blive kontaktet af den nationale bLU cRU-koordinator inden for 14 dage
for at bekræfte tilmeldingen.
c) Køreren har ansvar for alle afgivne oplysningers korrekthed og indsendelse, da disse vil
blive kontrolleret af de nationale distributører.
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9. Aflysning af events
YME forbeholder sig retten til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre eller aflyse vilkår
og betingelser og/eller cup'en helt eller delvist, uanset årsag og uden forudgående varsel.
YME er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger for køreren som følge af aflysningen.
10. EMX125 2024 deltagelsesbetingelser
a) Den bedste kører, der udvælges i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup fra Masterclass,
deltager i EMX125-mesterskabet i 2024 for et Yamaha MX bLU cRU-team.
b) Køreren vil være officiel Yamaha-kører på betingelser, der skal aftales i en årlig
kørerkontrakt med YME;
c) Køreren, der deltager i EMX125, skal følge reglerne og instrukserne fra YME og Teamet,
herunder sponsoraftaler.
11. Billedrettigheder
Ved tilmelding til pokalen og underskrift af tilmeldingsformularen giver eller indhenter
køreren tilladelse til, uden omkostninger indtil den 31. december 2023 og uden
tidsbegrænsning til historiske formål for materialer, der er fremstillet før den 31.
december 2023 og uden begrænsning i tid eller område til, at YME får den eksklusive ret
til at bruge førerens navn, førerens personlige løbsnummer-design, underskrift, initialer,
lighed, herunder fotograferede portrætter, film, video, CD-/DVD-ROM og alle andre
optagelser eller kommentarer fra kørerens elektroniske enheder, samt kommentarer og
udtalelser i forbindelse med reklamer, salgsfremmende aktiviteter og salg af motorcykler
og andre produkter, der er fremstillet og/eller solgt af YME.
12. Vilkår
Denne aftale træder i kraft i det øjeblik, tilmelding sker, og udløber automatisk 31.
december 2023, uden at der kræves meddelelse herom fra enten YME eller kører.
13. Gældende lovgivning
a) Disse vilkår og betingelser udgør en integreret del af tilmeldingen. Ved tilmelding til
cup'en og underskrivning af tilmeldingsblanketten erklærer køreren sig enig i de
gældende vilkår og betingelser.
b) Køreren erklærer sig enig i, at alle tvister i forbindelse med (deltagelse i) cup'en,
herunder brugen af de oplysninger, som køreren har givet til YME, er underlagt
hollandsk lovgivning og skal løses af den kompetente domstol i Amsterdam,
Nederlandene.
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YZ85 VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter, der er involveret i YZ85 bLU cRU FIM Europa Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (herefter benævnt YME), herunder dets filialer;
b) Infront Moto Racing (i det følgende benævnt IMR),
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europa (i det følgende benævnt
"FIM/FIM Europe").
2. Parternes involvering
YME fastsætter strukturen og reglerne for YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (herefter
benævnt "Cup"), er den enhed, der er ansvarlig for forvaltningen af markedsføringsog reklamerettighederne for cup'en, og er den enhed, der har ansvaret for samspillet
mellem interessenterne, der er involveret i dette projekt;
b) YME-filialerne er ansvarlige for den lokale kommunikation og direkte kontakt til
kørerne, udlevering af bLU cRU velkomstpakken og stickerkittet på vegne af YME;
c) IMR administrerer tv-rettighederne til SuperFinalen og er ansvarlige for at organisere
YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup-SuperFinalen, som er del af det årlige MXGP /
Motocross of Nations "MXoN. IMR er interessenten, der etablerer direkte kontakt
med FIM/FIM Europe i forbindelse med SuperFinalen;
d) YME står for organiseringen af YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen, som del af
MXGP/MXoN-runden.
e) Licensen til SuperFinale eventen hører under FIM Europe's sportslige og tekniske
forskrifter (kun continental one event eller en årlig europæisk 85 mesterskabslicens
er gældende) og det er kørerens ansvar at anmode om den gennem det nationale
forbund. Disse kan findes på FIM ekstranet.
f) Hvis der i disse vilkår og betingelser, hvor det er nødvendigt, henvises til "kører"
eller "kørere", betyder det: Køreren og dennes juridiske repræsentant.
a)

3. Cup'ens struktur
a) Abonnement
Online-registrering for deltagelse i cup'en er mulig mellem d. 27. september 2022 og d.
28. februar 2023.
b) Nationalt mesterskab
Denne cup vil være en integreret del af de nationale mesterskaber, hvor Yamaha-kørere
har deres egen rangering, som vil være låst fra 01. august 2023 til udvælgelse af
kørere, der deltager i SuperFinalen;
c) SuperFinale
De bedste kørere i hvert enkelt nationalt mesterskab vil deltage i en SuperFinale, der vil
finde sted den TBC , og vil være en del af hovedbegivenheden MXGP/MXoN:
SuperFinale podium-ceremoni
De første 3 kørere i den samlede stilling vil blive belønnet med følgende præmier:
1° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
2° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
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3° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
Der gives en YME-Distributør-pris baseret på den nationale distributør, der udviser mest
proaktivitet i form af: kontakt, tilmeldinger, sportsoplysning, medieinfo og tilstedeværelse
på banen;
En "Youngest Rider"-pris vil blive givet til SuperFinalens yngste kører i startfeltet.

d) bLU cRU Masterclass
De 3 bedste kørere plus 2 wild cards, der er udvalgt fra SuperFinalen af en YMEløbskomité fra MXGP, deltager derefter i en 3-dages Masterclass (oktober/november
2023) med bLU cRU Ambassadører;
e) EMX 85-zone og sidste 2024-kørsel
Den bedste kører i Masterclass, udvalgt af YME-løbskomitéen & bLU cRU-ambassadører,
bliver supporteret af Yamaha på de vilkår, der er anført i punktet: 10 i 2024-sæsonen.
4. Deltagelseskrav
a) Deltagelse i cup'en er begrænset til de nationale mesterskaber i Europa;
b) Køreren skal være fuldt licenseret i dennes nationale forbund, have fulgt det nationale
mesterskabs tekniske og sportslige regler og køre på en Yamaha YZ85 til et mesterskab
i et europæisk land;
c) For at deltage i cup'en skal køreren være mellem 11 og 13 år.
Mindstealderen på 11 år skal være nået ved eventets første tekniske kontrol, som
normalt er eventets fredag.
Den maksimale alder slutter ved slutningen af det kalenderår, hvor køreren fylder 13 år.
d) Det er obligatorisk for kørere, der deltager i cup'en, at bruge YZ85 bLU cRU FIM Europe
Cup stickerkittet og Paddock Blue-sættet, der udleveres af YMEs nationale afdelinger,
under hele den nationale mesterskabssæson, SuperFinalen og Masterclass.
5. Forsikring
a) Forsikringen til YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup er hvert enkelt nationale forbunds ansvar
og,angående Superfinalen, FIM's ansvar;
b) Klausulerne om skadesløsholdelse og erstatningsansvar fastsættes af den forsikring, der
er inkluderet i FIMs og de nationale forbunds licenser;
c) Køreren anerkender og accepterer de risici og farer, der er forbundet med deltagelse i
cup'en. YME og/eller dets filialer er udelukket fra ethvert ansvar i tilfælde af en ulykke,
der forårsager personskade, permanent invaliditet eller død.
6. Deltagelse i løbene
a) Kørerne skal deltage i deres nationale mesterskab på en Yamaha YZ85 og er forpligtet til
at deltage i minimum 50 % af løbene i dette mesterskab for at kunne deltage i
SuperFinalen;
b) YME er ansvarlig for at definere kørerfordelingen pr. land og udvælgelse af kørere til
Superfinalen.
c)

Det samlede antal af 40 kørere vil blive fundet efter følgende kriterier pr. område:
Gruppe A. Spanien/Italien/Frankrig/UK/Tyskland/Nederlandene – TTL 14 kørere;
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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 registrering vil den specifikke kørerfordeling pr. land blive defineret i henhold til
antallet af registreringer med det formål at tilbyde lige muligheder for at udfordre
SuperFinalen inden for hver gruppe.
d) De kørere, der formår at nå følgende trin i turneringen, er forpligtet til at deltage i den,
medmindre det forhindres som følge af force majeure (personskade, alvorlige
helbredsproblemer). I dette tilfælde vil køreren blive udskiftet med en reservekører.
7. Omkostninger
a) Alle deltagelsesomkostninger ved denne cup (med hensyn til nationale mesterskaber,
SuperFinale og bLU cRU Masterclass) vil være kørerens/holdets ansvar, herunder, men
ikke begrænset til, transport og logistik, køb og brug af motorcykler, dele, mekanisk
assistance, licens til nationalt mesterskab og SuperFinalen;
b) Der er ikke noget tilmeldingsgebyr til denne cup, herunder SuperFinalen, Masterclass og
EMX85
kontrakten
(eksklusive
nationale
mesterskabsregler,
nationale
mesterskabslicenser og deltagelsesgebyrer, defineret af det nationale forbund/arrangør);
c) YME's nationale afdelinger leverer en omkostningsfri bLU cRU-velkomstpakke (2/T-shirt,
1/hættetrøje, 1/paraply, 1/kasket, / rygsæk) og et eksklusivt stickersæt til motorcyklen;
Hvis køreren har brug for flere velkomstpakke-elementer og stickerkit, skal
anmodningen stiles til YME's nationale afdelinger, via bLU cRU-koordinator, og disse vil
derpå blive leveret til en kampagnepris.
8. Tilmeldingsinstruktioner
a) Ved tilmelding til YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, er det obligatorisk at følge alle trin i
online registreringsprocessen. >;
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 oplysningers korrekthed og indsendelse, da disse vil
blive kontrolleret af de nationale distributører.
9. Aflysning af events
YME forbeholder sig retten til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre eller aflyse vilkår
og betingelser og/eller cup'en helt eller delvist, uanset årsag og uden forudgående varsel.
YME er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger for køreren som følge af aflysningen.
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10. EMX85 2024 deltagelsesbetingelser
a) Den bedste kører, der er udvalgt fra bLU cRU Masterclass, deltager i EMX85mesterskabet i 2024.
b) Køreren vil modtage support på betingelser, der skal aftales i en årlig kørerkontrakt
med YME med disse fordele;
a. Nr. 1 YZ85 (lån til brug) – 1 GYTR-sæt – 1 std. reservedele (maks. værdi €
3.000=)
c) Køreren, der deltager i EMX85, skal følge reglerne og instrukserne fra YME og teamet,
herunder sponsoraftaler.
11. Billedrettigheder
Køreren giver eller indhenter tilladelse til, uden omkostninger indtil den 31. december
2023 og uden tidsbegrænsning til historiske formål for materialer, der er fremstillet før
den 31. december 2023 og uden begrænsning i tid eller område til, at YME får den
eksklusive ret til at bruge førerens navn, førerens personlige løbsnummer-design,
underskrift, initialer, lighed, herunder fotograferede portrætter, film, video, CD-/DVDROM og alle andre optagelser eller kommentarer fra kørerens elektroniske enheder, samt
kommentarer og udtalelser i forbindelse med reklamer, salgsfremmende aktiviteter og
salg af motorcykler og andre produkter, der er fremstillet og/eller solgt af YME.
12. Vilkår
Denne aftale træder i kraft i det øjeblik, tilmelding sker, og udløber automatisk 31.
december 2023, uden at der kræves meddelelse herom fra enten YME eller kører.
13. Gældende lovgivning
a) Disse vilkår og betingelser udgør en integreret del af tilmeldingen. Ved tilmelding til
cup'en og underskrivning af tilmeldingsblanketten erklærer køreren sig enig i de
gældende vilkår og betingelser.
b) Køreren erklærer sig enig i, at alle tvister i forbindelse med (deltagelse i) cup'en,
herunder brugen af de oplysninger, som køreren har givet til YME, er underlagt
hollandsk lovgivning og skal løses af den kompetente domstol i Amsterdam,
Nederlandene.
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YZ65 VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter, der er involveret i YZ65 bLU cRU FIM Europa Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V., (herefter benævnt YME), herunder dets filialer;
b) IMR Moto Racing (i det følgende benævnt IMR)
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europa (i det følgende benævnt
"FIM/FIM Europe").
2. Parternes involvering
YME fastsætter strukturen og reglerne for YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (herefter
benævnt "Cup"), er den enhed, der er ansvarlig for forvaltningen af markedsføringsog reklamerettighederne for cup'en, og er den enhed, der har ansvaret for samspillet
mellem interessenterne, der er involveret i dette projekt;
b) YME-filialerne er ansvarlige for den lokale kommunikation og direkte kontakt til
kørerne, udlevering af bLU cRU velkomstpakken og stickerkittet på vegne af YME;
c) IMR administrerer tv-rettighederne til SuperFinalen og er ansvarlige for at organisere
YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup-SuperFinalen, som er del af MXGP / Motocross of
Nations "MXoN. IMR er interessenten, der etablerer direkte kontakt med FIM/FIM
Europe i forbindelse med SuperFinalen;
d) YME står for organiseringen af YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinalen, som del af
MXGP/MXoN-runden.
e) Licensen til SuperFinale eventen hører under FIM Europe's sportslige og tekniske
forskrifter (kun continental one event eller en årlig europæisk 65 mesterskabslicens
er gældende) og det er kørerens ansvar at anmode om den gennem det nationale
forbund. Disse kan findes på FIM ekstranet.
f) Hvis der i disse vilkår og betingelser, hvor det er nødvendigt, henvises til "kører"
eller "kørere", betyder det: Køreren og dennes juridiske repræsentant.
a)

3. Cup'ens struktur
a) Abonnement
Online-registrering for deltagelse i cup'en er mulig fra 27. september 2022 til 28. februar
2023.
b) Nationalt mesterskab
Denne cup vil være en integreret del af de nationale mesterskaber, hvor Yamaha-kørere
har deres egen rangering, som vil være låst fra 01. august 2023 til udvælgelse af
kørere, der deltager i SuperFinalen;

c) SuperFinale

De bedste kørere i hvert enkelt nationalt mesterskab vil deltage i en SuperFinale, der vil
finde sted den TBC , og vil være en del af hovedbegivenheden MXGP/MXoN.
SuperFinale podium-ceremoni
De første 3 kørere i den samlede stilling vil blive belønnet med følgende præmier:
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1° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
2° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
3° Cup/plade/FIM-Europe-medalje
Der gives en YME-Distributør-pris baseret på den nationale distributør, der udviser mest
proaktivitet i form af: kontakt, tilmeldinger, sportsoplysning, medieinfo og tilstedeværelse
på banen;
En "Youngest Rider"-pris vil blive givet til SuperFinalens yngste kører i startfeltet.

d) bLU cRU Masterclass
De 3 bedste kørere plus 2 wild cards, der er udvalgt fra SuperFinalen af en YMEløbskomité fra Monster Energy FIM Motocross of Nations, deltager derefter i en 3-dages
Masterclass (oktober/november 2023) med bLU cRU Ambassadører;
e) EMX 65-zone og sidste 2024-kørsel
Den bedste kører i Masterclass, udvalgt af YME-løbskomitéen & bLU cRU-ambassadører,
bliver supporteret af Yamaha på de vilkår, der er anført i punktet: 10 i 2024-sæsonen.
4. Deltagelseskrav
a) Deltagelse i cup'en er begrænset til de nationale mesterskaber i Europa;
b) Køreren skal være fuldt licenseret i dennes nationale forbund, have fulgt det nationale
mesterskabs tekniske og sportslige regler og køre på en Yamaha YZ65 til et mesterskab
i et europæisk land;
c) For at deltage i cup'en skal køreren være mellem 8 og 11 år.
Mindstealderen på 8 år skal være nået ved eventets første tekniske kontrol, som normalt
er eventets fredag.
Den maksimale alder slutter ved slutningen af det kalenderår, hvor køreren fylder 11 år.
d) Det er obligatorisk for kørere, der deltager i cup'en, at bruge YZ65 bLU cRU FIM Europe
Cup stickerkittet og Paddock Blue-sættet, der udleveres af YME's nationale afdelinger,
under hele den nationale mesterskabssæson, SuperFinalen og Masterclass.
5. Forsikring
a) Forsikringen til YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup er hvert enkelt nationale forbunds ansvar
og,angående Superfinalen, FIM's ansvar;
b) Klausulerne om skadesløsholdelse og erstatningsansvar fastsættes af den forsikring, der
er inkluderet i FIMs og de nationale forbunds licenser;
c) Køreren anerkender og accepterer de risici og farer, der er forbundet med deltagelse i
cup'en. YME og/eller dets filialer er udelukket fra ethvert ansvar i tilfælde af en ulykke,
der forårsager personskade, permanent invaliditet eller død.
6. Deltagelse i løbene
a) Kørerne skal deltage i deres nationale mesterskab på en Yamaha YZ65 og er forpligtet til
at deltage i minimum 50 % af løbene i dette mesterskab for at kunne deltage i
SuperFinalen;
b) YME er ansvarlig for at afgøre kørerfordelingen pr. land og udvælgelse af kørere til
SuperFinalen.

c)

Det samlede antal af 40 kørere vil blive fundet efter følgende kriterier pr. område:
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Gruppe A. Spanien/Italien/Frankrig/UK/Tyskland/Nederlandene – 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 registrering vil den specifikke kørerfordeling pr. land blive afgjort i henhold til
antallet af registreringer med målsætningen om at tilbyde lige muligheder for at udfordre
SuperFinalen inden for hver gruppe.
d) De kørere, der formår at nå følgende trin i turneringen, er forpligtet til at deltage i den,
medmindre det forhindres som følge af force majeure (personskade, alvorlige
helbredsproblemer). I dette tilfælde vil køreren blive udskiftet med en reservekører.
7. Omkostninger
a) Alle deltagelsesomkostninger ved denne cup (med hensyn til nationale mesterskaber,
SuperFinale og bLU cRU Masterclass) vil være kørerens/holdets ansvar, herunder, men
ikke begrænset til, transport og logistik, køb og brug af motorcykler, dele, mekanisk
assistance, licens til nationalt mesterskab og SuperFinalen;
b) Der er ikke noget tilmeldingsgebyr til denne cup, herunder SuperFinalen, Masterclass og
EMX65
kontrakten
(eksklusive
nationale
mesterskabsregler,
nationale
mesterskabslicenser og deltagelsesgebyrer, defineret af det nationale forbund/arrangør);
c) YME's nationale afdelinger leverer en omkostningsfri bLU cRU-velkomstpakke (2/T-shirt,
1/hættetrøje, 1/paraply, 1/kasket, / rygsæk) og et eksklusivt stickersæt til motorcyklen;
Hvis køreren har brug for flere velkomstpakke-elementer og stickerkit til motorcyklen,
skal anmodningen stiles til YME's nationale afdelinger, via bLU cRU-koordinator, og disse
vil derpå blive leveret til en kampagnepris.
8. Tilmeldingsinstruktioner
a) Ved tilmelding til YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, er det obligatorisk at følge alle trin i
online registreringsprocessen. >;
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 oplysningers korrekthed og indsendelse, da disse vil
blive kontrolleret af de nationale distributører.
9. Aflysning af events
YME forbeholder sig retten til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre eller aflyse vilkår
og betingelser og/eller cup'en helt eller delvist, uanset årsag og uden forudgående varsel.
YME er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger for køreren som følge af aflysningen.
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10. EMX65 2024 deltagelsesbetingelser
a) Den bedste kører, der er udvalgt fra bLU cRU Masterclass, deltager i EMX65mesterskabet i 2024.
b) Køreren vil modtage support på betingelser, der skal aftales i en årlig kørerkontrakt
med YME med disse fordele;
a. Nr. 1 YZ65 (lån til brug) – 1 GYTR-sæt – 1 std. reservedele (maks. værdi €
3.000=)
c) Køreren, der deltager i EMX65, skal følge reglerne og instrukserne fra YME og teamet,
herunder sponsoraftaler.
11. Billedrettigheder
Køreren giver eller indhenter tilladelse til, uden omkostninger indtil den 31. december
2023 og uden tidsbegrænsning til historiske formål for materialer, der er fremstillet før
den 31. december 2023 og uden begrænsning i tid eller område til, at YME får den
eksklusive ret til at bruge førerens navn, førerens personlige løbsnummer-design,
underskrift, initialer, lighed, herunder fotograferede portrætter, film, video, CD-/DVDROM og alle andre optagelser eller kommentarer fra kørerens elektroniske enheder, samt
kommentarer og udtalelser i forbindelse med reklamer, salgsfremmende aktiviteter og
salg af motorcykler og andre produkter, der er fremstillet og/eller solgt af YME.
12. Vilkår
Denne aftale træder i kraft i det øjeblik, tilmelding sker, og udløber automatisk 31.
december 2023, uden at der kræves meddelelse herom fra enten YME eller kører.
13. Gældende lovgivning
a) Disse vilkår og betingelser udgør en integreret del af tilmeldingen. Ved tilmelding til
cup'en og underskrivning af tilmeldingsblanketten erklærer køreren sig enig i de
gældende vilkår og betingelser.
b) Køreren erklærer sig enig i, at alle tvister i forbindelse med (deltagelse i) cup'en,
herunder brugen af de oplysninger, som køreren har givet til YME, er underlagt
hollandsk lovgivning og skal løses af den kompetente domstol i Amsterdam,
Nederlandene.
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