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YZ125 TINGIMUSED 

 

 

1. Võistlusega YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup seotud pooled 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V. (edaspidi YME) koos oma tütarettevõtetega. 

b) Infront Moto Racing (edaspidi IMR). 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (edaspidi FIM / FIM Europe). 

 

2. Osapoolte seotus 

 

a) YME määrab YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupi (edaspidi “Cup”) struktuuri ja reeglid, 

haldab Cupiga seotud reklaami- ja turundusõigusi ning korraldab selle projekti osaliste 

omavahelist suhtlust. 

b) YME tütarettevõtted vastutavad kohaliku kommunikatsiooni ja vahetu võistlejatega 
suhtlemise eest ning väljastavad neile YME nimel bLU cRU tervituspaketi ja kleebiste 
komplekti. 

c) IMR haldab superfinaali teleülekandeõigusi ja vastutab YZ125 bLU cRU FIM Europe 

Cupi superfinaali korraldamise eest iga-aastase võistluse MXGP / Motocross of 
Nations "MXoN raames. IMR on sidusrühm, kes loob otsekontakti FIM / FIM 

Europe’iga seoses superfinaaliga. 

d) YME vastutab YME bLU cRU FIM Europe Cupi superfinaali korraldamise eest võistluse 

MXGP / MXoN etapi raames. 

e) Superfinaali litsentsid väljastatakse FIM-i spordialaste ja tehniliste reeglite alusel 

(lubatud on üks ülemandrilise sündmuse litsents või üks iga-aastase European 125 

karikavõistluse litsents) ja iga sõitja peab oma litsentsi ise riikliku föderatsiooni kaudu 

taotlema. Need võib hankida FIM-i välisvõrgust. 

f) Kui käesolevates tingimustes viidatakse „sõitjale” või „sõitjatele”, siis peetakse selle 

all sõnaselgelt silmas järgmist: sõitja ja tema seaduslik esindaja. 

 

3. Cupi struktuur 

 
a) Registreerumine 

Veebipõhine registreerumine Cupil osalemiseks on võimalik 27. septembrist 2022 kuni 

28. veebruarini 2023. 

 
b) Riiklikud meistrivõistlused 

See Cup on lahutamatu osa riiklikest meistrivõistlustest, kus igale Yamaha sõitjale 

määratakse isiklik tabelikoht, mis pannakse superfinaalis osalevate sõitjate valimiseks 

lukku 1. augustil 2023. 

 
c) Superfinaal 

Kõik riiklikel meistrivõistlustel valitud parimad sõitjad (punkt 6 – grupid A, B, C) 

võistlevad superfinaalis, mis toimub KINNITAMATA ja on põhivõistluse MXGP / MXoN 

osa. 

 
d) Superfinaali autasustamistseremoonia 

Üldise tabeliseisu kolm parimat teenivad allnimetatud auhinnad. 1° 

karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 

2° karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 
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3° karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 

 

 
Edasimüüja auhind antakse riiklikule edasimüüjale, kelle tulemused on parimad loodud 

kontaktide, registreerumiste arvu, spordialase teabe, meediateabe, saavutuste ja 

kajastusmäära poolest. 

 
Noorima sõitja auhind antakse noorimale superfinaali stardirivis. 

 

 
e) bLU cRU Masterclass 

Seejärel osalevad kolm parimat sõitjat ja kaks YME valikul vabapääsme saanud võistluse 

MXoN superfinaali osalejat võistlusel bLU cRU Masterclass (2023. aasta 

oktoobris/novembris) koos bLU cRU saadikutega. 

f) EMX 125 2024. aasta võistlus 

YME rallikomitee ja bLU cRU saadikute valitud parim Masterclassi sõitja liitub Yamaha MX 

bLU cRU tiimiga 2024. aastal ametliku Yamaha sõitjana.  

 

4. Osalemistingimused 

 
a) Cupil võivad osaleda vaid Euroopa riiklike meistrivõistluste osalejad. 

b) Sõitjatel peab olema riikliku spordiliidu väljastatud täieõiguslik litsents, ta peab järgima 

riiklike karikavõistluste tehnilisi/spordialaseid reegleid ja osalema Yamaha YZ125-ga 

mõne Euroopa riigi karikavõistlusel. 

c) Cupil võivad osaleda 13–16-aastased sõitjad. 

Miinimumvanus 13 peab täituma võistluse esimeste tehniliste kontrollide ajaks. Need 

toimuvad tavaliselt võistlusele eelneval reedel. 

Viimane lubatud osalemispäev on selle kalendriaasta viimane päev, mil võistleja saab 16-

aastaseks. 

d) Cupil osalevad sõitjad on kohustatud riiklike meistrivõistluste hooajal, superfinaalis ja 

Masterclassi võistlustel kasutama nii YME riiklike tütarettevõtete väljastatud YZ125 bLU 

cRU FIM Europe Cupi kleebist kui ka Paddock Blue komplekti, kui puudub teistsugune 

kirjalik kokkulepe. 

 
5. Kindlustus 

a) Kindlustuse tegemine võistluse YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup jaoks on riiklike 
spordiliitude või – superfinaali puhul – FIM-i kohustus. 

b) Kahjutasude ja vastutuse sätted põhinevad FIM-is ja riikliku spordiliidu litsentsides 
sisalduval kindlustusel. 

c) Sõitja teadvustab ja aktsepteerib Cupil osalemisega kaasnevaid riske. YME ja/või selle 

harukontorid ei vastuta õnnetuste eest, mille tagajärjeks on vigastus, püsiv invaliidsus 

või surm. 
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6. Võistlustel osalemine 

a) Superfinaalis osalemiseks peab võistleja osalema oma riigi meistrivõistlustel mootorrattal 
Yamaha YZ125 ja vähemalt 50% selle võistlussarja sõitudest. 

b) YME määrab superfinaalis osalevate erinevate riikide sõitjate arvu ja valib osalevad 

sõitjad. 

 

c) Erinevatest piirkondadest pääseb 40 valitud sõitja hulka järgmine arv tingimusi täitnud 

sõitjaid. 
 

Rühm A. Hispaania / Itaalia / Prantsusmaa / Suurbritannia / Saksamaa / Holland – 

KOKKU 14 sõitjat. 

 

Rühm B. Rootsi / Norra / Taani / Soome / Belgia / Austria / Šveits – KOKKU 18 sõitjat. 

 

Rühm C. Kreeka / Portugal / Poola / Türgi / Ukraina / Läti / Eesti / Horvaatia – KOKKU 

8 sõitjat. 

 

Pärast registreerumise lõppu määrab YME rallikomitee erinevate riikide sõitjate arvu. See 

määratakse registreerunute arvu alusel nii, et iga rühma osalejatel oleks võrdne võimalus 

superfinaali pääseda. 

d) Sõitja, kes jõuab Cupi järgmisse etappi, on kohustatud sellel etapil osalema, kui osalemist 

ei takista vääramatu jõud (vigastus, rasked terviseprobleemid). Sel juhul asendatakse 

sõitja asendussõitjaga. 

 

7. Kulud 

 

a) Kõik sellel Cupil osalemise kulud (mis on seotud riiklike meistrivõistlustega, superfinaaliga 

ja bLU cRU Masterclassiga), sealhulgas transpordi- ja logistikaga, mootorratta ostu ja 

kasutamisega, varuosadega, mehhaanika ja abiga, riiklike meistrivõistluste ja 

superfinaali litsentsimise kulud, kannab tiim või sõitja. 

b) Sellel võistlusel (sh superfinaalis, Masterclassi ega EMX125 sõitudel) pole osalustasusid 

(peale riikliku föderatsiooni/korraldaja määratud riiklike meistrivõistluste litsentsitasude, 

osalustasude ja muude riiklike karikavõistluste reeglites ettenähtud tasude. 

c) YME riiklikud filiaalid annavad bLU cRU tervituspaketi: (2 Paddock Blue T-särki, 1 Paddock 

Blue dressipluus, 1 vihmavari, 1 nokamüts, 1 seljakott ja 1 eksklusiivne kleebisekomplekt 

mootorratta jaoks). 

Kui sõitjal on vaja rohkem tervituspaketis sisalduvaid esemeid ja mootorratta 

kleebisekomplekte, saab neid erihinnaga tellida YME riiklike filiaalide bLU cRU korraldaja 

kaudu. 

 

8. Registreerumisjuhised 

 

a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupil osalemiseks tuleb läbida kõik veebipõhise 

registreerumisprotsessi etapid. 

b) Riiklik bLU cRU korraldaja võtab iga sõitjaga 14 päeva jooksul ühendust, et 
registreerimine kinnitada. 

c) Sõitja peab kogu teabe esitama täpselt, kuna seda kontrollivad riiklikud edasimüüjad. 
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9. Sündmuste tühistamine 

 

YME jätab endale õiguse mis tahes põhjusel ja ilma ette teatamata, oma äranägemise 

järgi ja igal ajal Cupi ja/või selle tingimused täielikult või osaliselt tühistada või neid 

muuta. YME ei vastuta kulude eest, mida sõitja tühistamise tõttu kannab. 

 

10. EMX125 2024 osalemistingimused 

 

a) YZ125 bLU cRU FIM Europe Cupi Masterclassi sõitjate seast valitud parim sõitja osaleb 

2024. aasta EMX125 meistrivõistlustel meeskonna Yamaha MX bLU cRU ridades. 

b) Sõitja saab ametlikuks Yamaha sõitjaks tingimustel, mis lepitakse kokku sõitjaga 

sõlmitud aastase YME lepinguga. 

c) EMX125-l osalev sõitja peab järgima YME ja tiimi seatud reegleid, sh sponsorlepinguid. 

 

11. Pildiga seotud õigused 

 

Kui sõitja registreerub Cupil osalemiseks ja allkirjastab registreerumisvormi, annab ta 

YME-le kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtiva piiramatu, piirkondlike ja ajaliste 

piiranguteta ning tasuta ainuõiguse kasutada ajaloo jäädvustamiseks enne 2023. aasta 

31. detsembrit loodud materjalide jaoks sõitja nime, tema võistlusnumbri(te) kujundust, 

allkirja, initsiaale, isikusamasust, sealhulgas portreefotosid, filme, videoid, CD-/DVD-

ROM-e ja mis tahes muud materjali või kommentaare elektroonilisel moel ning 

kommentaare ja arvamusi seoses reklaamide ja kampaaniatega ning mootorrataste ja 

muude YME toodetud ja/või pakutavate toodete müümiseks. 
 

12. Kehtivus 

 

Leping jõustub registreerimise hetkel ja aegub automaatselt 2023. aasta 31. detsembril, 

ilma et YME või sõitja peaks sellest teada andma. 

 

13. Kohaldatav õigus 

 

a) Need tingimused kuuluvad lahutamatu osana registreerimisvormi juurde. Cupil 

osalemiseks registreerumisel ja registreerumisvormi allkirjastamisel nõustub sõitja 

tingimustega. 

b) Sõitja nõustub, et kõigile Cupiga või sellel osalemisega, sealhulgas YME-le esitatud 

sõitja teabega seotud vaidlustele kohaldatakse Hollandi õigust ja need lahendatakse 

Hollandis Amsterdami jurisdiktsiooni kohtus. 
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YZ85 TINGIMUSED 

 

 
1. Võistlusega YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup seotud pooled 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (edaspidi YME) koos oma tütarettevõtetega. 

b) Infront Moto Racing (edaspidi IMR). 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (edaspidi FIM / FIM Europe). 

 

2. Osapoolte seotus 

 

a) YME määrab YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupi (edaspidi “Cup”) struktuuri ja reeglid, 

haldab Cupiga seotud reklaami- ja turundusõigusi ning korraldab selle projekti osaliste 

omavahelist suhtlust. 

b) YME tütarettevõtted vastutavad kohaliku kommunikatsiooni ja vahetu võistlejatega 
suhtlemise eest ning väljastavad neile YME nimel bLU cRU tervituspaketi ja kleebiste 
komplekti. 

c) IMR haldab superfinaali teleülekandeõigusi ja vastutab YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupi 

superfinaali korraldamise eest iga-aastase võistluse MXGP / Motocross of Nations 

"MXoN raames. IMR on sidusrühm, kes loob otsekontakti FIM / FIM Europe’iga 

seoses superfinaaliga. 

d) YME vastutab YME bLU cRU FIM Europe Cupi superfinaali korraldamise eest võistluse 

MXGP / MXoN etapi raames. 

e) Superfinaali litsentsid väljastatakse FIM Europe’i spordialaste ja tehniliste reeglite 

alusel (lubatud on üks ülemandrilise sündmuse litsents või üks iga-aastase European 

85 karikavõistluse litsents) ja iga sõitja peab oma litsentsi ise riikliku föderatsiooni 

kaudu taotlema. Need võib hankida FIM-i välisvõrgust. 

f) Kui käesolevates tingimustes viidatakse „sõitjale” või „sõitjatele”, siis peetakse selle 

all sõnaselgelt silmas järgmist: sõitja ja tema seaduslik esindaja. 

 

3. Cupi struktuur 

 
a) Registreerumine 

Veebipõhine registreerumine Cupil osalemiseks on võimalik 27. septembrist 2022 kuni 

28. veebruarini 2023. 

 
b) Riiklikud meistrivõistlused 

See Cup on lahutamatu osa riiklikest meistrivõistlustest, kus igale Yamaha sõitjale 

määratakse isiklik tabelikoht, mis pannakse superfinaalis osalevate sõitjate valimiseks 

lukku 1. augustil 2023. 

 
c) Superfinaal 

Kõik riiklikel meistrivõistlustel valitud parimad sõitjad võistlevad superfinaalis, mis 

toimub KINNITAMATA ja on põhivõistluse MXGP / MXoN osa. 

 

Superfinaali autasustamistseremoonia 

Üldise tabeliseisu kolm parimat teenivad allnimetatud auhinnad. 1° 

karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 

2° karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 

3° karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 
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YME edasimüüja auhind antakse riiklikule edasimüüjale, kelle tulemused on parimad loodud 

kontaktide, registreerumiste arvu, spordialase teabe, meediateabe, saavutuste ja 

kajastusmäära poolest. 

 
Noorima sõitja auhind antakse noorimale superfinaali stardirivis. 

 

 
d) bLU cRU Masterclass 

Seejärel osalevad kolm parimat sõitjat ja kaks YME rallikomitee valikul vabapääsme 

saanud võistluse MXGP superfinaali osalejat kolmepäevasel (2023. aasta 

oktoobris/novembris) Masterclassil koos bLU cRU saadikutega. 

e) Tsoon EMX 85 ja 2024. aasta finaal 

Masterclassi parim sõitja, kelle valivad YME rallikomitee ja bLU cRU saadikud, saab 

Yamaha toetuse 2024. aasta hooajal punktis 10 mainitud tingimustel. 

 

4. Osalemistingimused 

 
a) Cupil võivad osaleda vaid Euroopa riiklike meistrivõistluste osalejad. 

b) Sõitjal peab olema riikliku spordiliidu väljastatud täieõiguslik litsents, ta peab järgima 

National Cupi tehnilisi/spordialaseid reegleid ja osalema Yamaha YZ85-ga mõne Euroopa 

riigi karikavõistlusel. 

c) Cupil võivad osaleda 11–13-aastased sõitjad. 

Miinimumvanus 11 peab täituma võistluse esimeste tehniliste kontrollide ajaks. Need 

toimuvad tavaliselt võistlusele eelneval reedel. 

Viimane lubatud osalemispäev on selle kalendriaasta viimane päev, mil võistleja saab 13-

aastaseks. 

 
d) Cupil osalevad sõitjad on kohustatud kasutama riiklike karikavõistluste hooajal, 

superfinaalis ja Masterclassi võistlustel nii YME riiklike tütarettevõtete väljastatud YZ85 

bLU cRU FIM Europe Cupi kleebist kui ka Paddock Blue komplekti. 

 
5. Kindlustus 

a) Kindlustuse tegemine võistluse YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup jaoks on riiklike 

spordiliitude või – superfinaali puhul – FIM-i kohustus. 

b) Kahjutasude ja vastutuse sätted põhinevad FIM-is ja riikliku spordiliidu litsentsides 

sisalduval kindlustusel. 

c) Sõitja teadvustab ja aktsepteerib Cupil osalemisega kaasnevaid riske. YME ja/või selle 

harukontorid ei vastuta õnnetuste eest, mille tagajärjeks on vigastus, püsiv invaliidsus 

või surm. 
 

6. Võistlustel osalemine 

a) Superfinaalis osalemiseks peavad võistlejad osalema oma riigi meistrivõistlustel 
mootorrattal Yamaha YZ85 ja vähemalt 50% selle võistlussarja sõitudest. 

 

b) YME määrab superfinaalis osalevate erinevate riikide sõitjate arvu ja valib osalevad 

sõitjad. 

 

c) Erinevatest piirkondadest pääseb 40 valitud sõitja hulka järgmine arv tingimusi täitnud 

sõitjaid. 
 

Rühm A. Hispaania / Itaalia / Prantsusmaa / Suurbritannia / Saksamaa / Holland – 
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KOKKU 14 sõitjat. 

 
Rühm B. Rootsi / Norra / Taani / Soome / Belgia / Austria / Šveits – KOKKU 18 sõitjat. 

 

Rühm C. Kreeka / Portugal / Poola / Türgi / Ukraina / Läti / Eesti / Horvaatia – KOKKU 
8 sõitjat. 

 

Pärast registreerumise lõppu määratakse erinevate riikide sõitjate arv registreerunute 

arvu alusel nii, et iga rühma osalejatel oleks võrdne võimalus superfinaali pääseda. 
 

d) Sõitjad, kes jõuavad Cupi järgmisse etappi, on kohustatud sellel etapil osalema, kui 

osalemist ei takista vääramatu jõud (vigastus, rasked terviseprobleemid). Sel juhul 

asendatakse sõitja asendussõitjaga. 

 

7. Kulud 

 
a) Kõik sellel Cupil osalemise kulud (mis on seotud riiklike meistrivõistlustega, superfinaaliga 

ja bLU cRU Masterclassiga), sealhulgas transpordi- ja logistikaga, mootorratta ostu ja 
kasutamisega, varuosadega, mehhaanika ja abiga, riiklike meistrivõistluste ja 
superfinaali litsentsimise kulud, kannab tiim või sõitja. 

b) Sellel võistlusel (sh superfinaalis, Masterclassi ega EMX85 sõitudel) pole osalustasusid 

(peale riikliku föderatsiooni/korraldaja määratud riiklike meistrivõistluste litsentsitasude, 

osalustasude ja muude riiklike karikavõistluste reeglites ettenähtud tasude. 

c) YME riiklikud filiaalid annavad tasuta bLU cRU tervituspaketi (2 T-särki, 1 dressipluus, 1 

vihmavari, 1 nokamüts, 1 seljakott) ja üks eksklusiivne kleebisekomplekt mootorratta 

jaoks. 

Kui sõitjal on vaja rohkem tervituspaketis sisalduvaid esemeid ja mootorratta 

kleebisekomplekte, saab neid erihinnaga tellida YME riiklike filiaalide bLU cRU korraldaja 

kaudu. 

 

8. Registreerumisjuhised 

 
a) YZ85 bLU cRU FIM Europe Cupil osalemiseks tuleb läbida kõik veebipõhise 

registreerumisprotsessi etapid. >; 

b) Riiklik bLU cRU korraldaja võtab iga sõitjaga 14 päeva jooksul ühendust, et 

registreerimine kinnitada 

c) Sõitja peab kogu teabe esitama täpselt, kuna seda kontrollivad riiklikud edasimüüjad. 

 

9. Sündmuste tühistamine 
 

YME jätab endale õiguse mis tahes põhjusel ja ilma ette teatamata, oma äranägemise 

järgi ja igal ajal Cupi ja/või selle tingimused täielikult või osaliselt tühistada või neid 

muuta. YME ei vastuta kulude eest, mida sõitja tühistamise tõttu kannab. 
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10. EMX85 2024 osalemistingimused 

 

a) bLU cRU Masterclassi sõitjate seast valitud parim sõitja osaleb EMX85 meistrivõistlustel 

aastal 2024. 

b) Sõitja saab toetatud Yamaha sõitjaks tingimustel, mis lepitakse kokku sõitjaga sõlmitud 
aastase YME lepinguga, mis hõlmab neid eeliseid. 

a. N° 1 YZ85 (laen kasutamiseks) – 1 GYTR-i komplekt – 1 standardvaruosad 

(maksimumväärtus 3000 €) 

c) EMX85-l osalev sõitja peab järgima YME ja tiimi seatud reegleid, sh sponsorlepinguid. 
 

11. Pildiga seotud õigused 

 

Sõitja annab YME-le kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtiva piiramatu, piirkondlike ja 

ajaliste piiranguteta ning tasuta ainuõiguse kasutada ajaloo jäädvustamiseks enne 2023. 

aasta 31. detsembrit loodud materjalide jaoks sõitja nime, tema võistlusnumbri(te) 

kujundust, allkirja, initsiaale, isikusamasust, sealhulgas portreefotosid, filme, videoid, 

CD-/DVD-ROM-e ja mis tahes muud materjali või kommentaare elektroonilisel moel ning 

kommentaare ja arvamusi seoses reklaamide ja kampaaniatega ning mootorrataste ja 

muude YME toodetud ja/või pakutavate toodete müümiseks. 
 

12. Kehtivus 

 

Leping jõustub registreerimise hetkel ja aegub automaatselt 2023. aasta 31. detsembril, 

ilma et YME või sõitja peaks sellest teada andma. 

 

13. Kohaldatav õigus 
 

a) Need tingimused kuuluvad lahutamatu osana registreerimisvormi juurde. Cupil 

osalemiseks registreerumisel ja registreerumisvormi allkirjastamisel nõustub sõitja 

tingimustega. 

b) Sõitja nõustub, et kõigile Cupiga või sellel osalemisega, sealhulgas YME-le esitatud 

sõitja teabega seotud vaidlustele kohaldatakse Hollandi õigust ja need lahendatakse 

Hollandis Amsterdami jurisdiktsiooni kohtus. 
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YZ65 TINGIMUSED 

 

 

1. Võistlusega YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup seotud pooled 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V. (edaspidi YME) koos oma tütarettevõtetega. 

b) IMR Moto Racing (edaspidi IMR). 

c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (edaspidi FIM / FIM Europe). 
 

2. Osapoolte seotus 

 

a) YME määrab YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupi (edaspidi “Cup”) struktuuri ja reeglid, 

haldab Cupiga seotud reklaami- ja turundusõigusi ning korraldab selle projekti osaliste 

omavahelist suhtlust. 
b) YME tütarettevõtted vastutavad kohaliku kommunikatsiooni ja vahetu võistlejatega 

suhtlemise eest ning väljastavad neile YME nimel bLU cRU tervituspaketi ja kleebiste 
komplekti. 

c) IMR haldab superfinaali teleülekandeõigusi ja vastutab YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupi 

superfinaali korraldamise eest võistluse MXGP / Motocross of Nations "MXoN 

raames. IMR on sidusrühm, kes loob otsekontakti FIM / FIM Europe’iga seoses 
superfinaaliga. 

d) YME vastutab YME bLU cRU FIM Europe Cupi superfinaali korraldamise eest võistluse 

MXGP / MXoN etapi raames. 

e) Superfinaali litsentsid väljastatakse FIM Europe’i spordialaste ja tehniliste reeglite 

alusel (lubatud on üks ülemandrilise sündmuse litsents või üks iga-aastase European 

65 karikavõistluse litsents) ja iga sõitja peab oma litsentsi ise riikliku föderatsiooni 

kaudu taotlema. Need võib hankida FIM-i välisvõrgust. 

f) Kui käesolevates tingimustes viidatakse „sõitjale” või „sõitjatele”, siis peetakse selle 

all sõnaselgelt silmas järgmist: sõitja ja tema seaduslik esindaja. 
 

 

3. Cupi struktuur 

 
a) Registreerumine 

Veebipõhine registreerumine Cupil osalemiseks on võimalik 27. septembrist 2022 kuni 

28. veebruarini 2023. 

 
b) Riiklikud meistrivõistlused 

See Cup on lahutamatu osa riiklikest meistrivõistlustest, kus igale Yamaha sõitjale 

määratakse isiklik tabelikoht, mis pannakse superfinaalis osalevate sõitjate valimiseks 

lukku 1. augustil 2023. 
 

c) Superfinaal 
Kõik riiklikel meistrivõistlustel valitud parimad sõitjad võistlevad superfinaalis, mis 

toimub KINNITAMATA ja on põhivõistluse MXGP / MXoN osa. 
 

Superfinaali autasustamistseremoonia 

Üldise tabeliseisu kolm parimat teenivad allnimetatud auhinnad. 1° 

karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 
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2° karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 

3° karikas/taldrik/FIM-Europe’i medal 
 

YME edasimüüja auhind antakse riiklikule edasimüüjale, kelle tulemused on parimad loodud 

kontaktide, registreerumiste arvu, spordialase teabe, meediateabe, saavutuste ja 

kajastusmäära poolest. 

 
Noorima sõitja auhind antakse noorimale superfinaali stardirivis. 

 

 
d) bLU cRU Masterclass 

Seejärel osalevad kolm parimat sõitjat ja kaks YME rallikomitee valikul vabapääsme 

saanud võistluse Monster Energy FIM Motocross of Nations superfinaali osalejat 

kolmepäevasel (2023. aasta oktoobris/novembris) Masterclassil koos bLU cRU 

saadikutega. 

e) Tsoon EMX 65 ja 2024. aasta finaal 

Masterclassi parim sõitja, kelle valivad YME rallikomitee ja bLU cRU saadikud, saab 

Yamaha toetuse 2024. aasta hooajal punktis 10 mainitud tingimustel. 

 

4. Osalemistingimused 

 
a) Cupil võivad osaleda vaid Euroopa riiklike meistrivõistluste osalejad. 

b) Sõitjal peab olema riikliku spordiliidu väljastatud täieõiguslik litsents, ta peab järgima 

National Cupi tehnilisi/spordialaseid reegleid ja osalema Yamaha YZ65-ga mõne Euroopa 

riigi karikavõistlusel. 

c) Cupil võivad osaleda 8–11-aastased sõitjad. 

Miinimumvanus 8 peab täituma võistluse esimeste tehniliste kontrollide ajaks. Need 

toimuvad tavaliselt võistlusele eelneval reedel. 

Viimane lubatud osalemispäev on selle kalendriaasta viimane päev, mil võistleja saab 11-

aastaseks. 

d) Cupil osalevad sõitjad on kohustatud kasutama riiklike karikavõistluste hooajal, 

superfinaalis ja Masterclassi võistlustel nii YME riiklike tütarettevõtete väljastatud YZ65 

bLU cRU FIM Europe Cupi kleebist kui ka Paddock Blue komplekti. 

 
5. Kindlustus 

a) Kindlustuse tegemine võistluse YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup jaoks on riiklike 

spordiliitude või – superfinaali puhul – FIM-i kohustus. 

b) Kahjutasude ja vastutuse sätted põhinevad FIM-is ja riikliku spordiliidu litsentsides 

sisalduval kindlustusel. 

c) Sõitja teadvustab ja aktsepteerib Cupil osalemisega kaasnevaid riske. YME ja/või selle 

harukontorid ei vastuta õnnetuste eest, mille tagajärjeks on vigastus, püsiv invaliidsus 

või surm. 
 

6. Võistlustel osalemine 

a) Superfinaalis osalemiseks peavad võistlejad osalema oma riigi meistrivõistlustel 
mootorrattal Yamaha YZ65 ja vähemalt 50% selle võistlussarja sõitudest. 

b) YME vastutab superfinaalis osalevate erinevate riikide sõitjate arvu määramise ja 
osalevate sõitjate valimise eest. 

 
 

c) Erinevatest piirkondadest pääseb 40 valitud sõitja hulka järgmine arv tingimusi täitnud 

sõitjaid. 
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Rühm A. Hispaania / Itaalia / Prantsusmaa / Suurbritannia / Saksamaa / Holland – 

KOKKU 14 sõitjat. 

 

Rühm B. Rootsi / Norra / Taani / Soome / Belgia / Austria / Šveits – KOKKU 18 sõitjat. 

 

Rühm C. Kreeka / Portugal / Poola / Türgi / Ukraina / Läti / Eesti / Horvaatia – KOKKU 

8 sõitjat. 

 

Pärast registreerumise lõppu määratakse erinevate riikide sõitjate arv registreerunute 

arvu alusel nii, et iga rühma osalejatel oleks võrdne võimalus superfinaali pääseda. 

 

d) Sõitjad, kes jõuavad Cupi järgmisse etappi, on kohustatud sellel etapil osalema, kui 

osalemist ei takista vääramatu jõud (vigastus, rasked terviseprobleemid). Sel juhul 

asendatakse sõitja asendussõitjaga. 

 

7. Kulud 
 

a) Kõik sellel Cupil osalemise kulud (mis on seotud riiklike meistrivõistlustega, superfinaaliga 

ja bLU cRU Masterclassiga), sealhulgas transpordi- ja logistikaga, mootorratta ostu ja 

kasutamisega, varuosadega, mehhaanika ja abiga, riiklike meistrivõistluste ja 

superfinaali litsentsimise kulud, kannab tiim või sõitja. 

b) Sellel võistlusel (sh superfinaalis, Masterclassi ega EMX65 sõitudel) pole osalustasusid 

(peale riikliku föderatsiooni/korraldaja määratud riiklike meistrivõistluste litsentsitasude, 

osalustasude ja muude riiklike karikavõistluste reeglites ettenähtud tasude. 

c) YME riiklikud filiaalid annavad tasuta bLU cRU tervituspaketi (2 T-särki, 1 dressipluus, 1 
vihmavari, 1 nokamüts, 1 seljakott) ja üks eksklusiivne kleebisekomplekt mootorratta 
jaoks. 

Kui sõitjal on vaja rohkem mootorratta tervituspaketis sisalduvaid esemeid ja 

mootorratta kleebisekomplekte, saab neid erihinnaga tellida YME riiklike filiaalide bLU 

cRU korraldaja kaudu. 

 

8. Registreerumisjuhised 

 

a) YZ65 bLU cRU FIM Europe Cupil osalemiseks tuleb läbida kõik veebipõhise 

registreerumisprotsessi etapid. >; 

b) Riiklik bLU cRU korraldaja võtab iga sõitjaga 14 päeva jooksul ühendust, et 
registreerimine kinnitada 

c) Sõitja peab kogu teabe esitama täpselt, kuna seda kontrollivad riiklikud edasimüüjad. 

 

9. Sündmuste tühistamine 

 

YME jätab endale õiguse mis tahes põhjusel ja ilma ette teatamata, oma äranägemise 

järgi ja igal ajal Cupi ja/või selle tingimused täielikult või osaliselt tühistada või neid 

muuta. YME ei vastuta kulude eest, mida sõitja tühistamise tõttu kannab.
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10. EMX65 2024 osalemistingimused 

 

a) bLU cRU Masterclassi sõitjate seast valitud parim sõitja osaleb EMX65 meistrivõistlustel 

aastal 2024. 

b) Sõitja saab toetatud Yamaha sõitjaks tingimustel, mis lepitakse kokku sõitjaga sõlmitud 
aastase YME lepinguga, mis hõlmab järgmisi eeliseid. 

a. N° 1 YZ65 (laen kasutamiseks) – 1 GYTR-i komplekt – 1 standardvaruosad 

(maksimumväärtus 3000 €) 

c) EMX65-l osalev sõitja peab järgima YME ja tiimi seatud reegleid, sh sponsorlepinguid. 

 

11. Pildiga seotud õigused 

 

Sõitja annab YME-le kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtiva piiramatu, piirkondlike ja 

ajaliste piiranguteta ning tasuta ainuõiguse kasutada ajaloo jäädvustamiseks enne 2023. 

aasta 31. detsembrit loodud materjalide jaoks sõitja nime, tema võistlusnumbri(te) 

kujundust, allkirja, initsiaale, isikusamasust, sealhulgas portreefotosid, filme, videoid, 

CD-/DVD-ROM-e ja mis tahes muud materjali või kommentaare elektroonilisel moel ning 

kommentaare ja arvamusi seoses reklaamide ja kampaaniatega ning mootorrataste ja 

muude YME toodetud ja/või pakutavate toodete müümiseks. 
 

12. Kehtivus 

 

Leping jõustub registreerimise hetkel ja aegub automaatselt 2023. aasta 31. detsembril, 

ilma et YME või sõitja peaks sellest teada andma. 

 

13. Kohaldatav õigus 

 

a) Need tingimused kuuluvad lahutamatu osana registreerimisvormi juurde. Cupil 

osalemiseks registreerumisel ja registreerumisvormi allkirjastamisel nõustub sõitja 

tingimustega. 

b) Sõitja nõustub, et kõigile Cupiga või sellel osalemisega, sealhulgas YME-le esitatud 

sõitja teabega seotud vaidlustele kohaldatakse Hollandi õigust ja need lahendatakse 

Hollandis Amsterdami jurisdiktsiooni kohtus. 


