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YZ125 ΟΡΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

1. Μέρη που σχετίζονται με το YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

 

a) Yamaha Motor Europe NV, (εφεξής "ΥΜΕ"), συμπεριλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων της, 

b) Infront Moto Racing (εφεξής "IMR") 

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

 

2. Συμμετοχή των μερών 

 

a) Η ΥΜΕ ορίζει τη δομή και τους κανόνες για το YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (εφεξής 

"Κύπελλο"), είναι η υπεύθυνη οντότητα για τη διαχείριση των δικαιωμάτων μάρκετινγκ 

και προώθησης του Κυπέλλου, καθώς και της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν σε αυτό το έργο. 

b) Τα υποκαταστήματα της ΥΜΕ είναι υπεύθυνα για την τοπική επικοινωνία και την 

απευθείας επαφή με τους αναβάτες, παρέχοντας τους το πακέτο καλωσορίσματος bLU 
cRU και ένα σετ αυτοκόλλητων της εκ μέρους της YME. 

c) Η IMR διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale) και 

είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του μεγάλου τελικού του YZ125  bLU cRU FIM 

Europe Cup, στο πλαίσιο του MXGP / Motocross of Nations “MXoN. Η IMR είναι το 

ενδιαφερόμενο μέρος που αναλαμβάνει την απευθείας επαφή με την FIM / FIM Europe, 

σχετικά με τον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

d) Η YME είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του SuperFinale του YZ bLU cRU FIM Europe 

Cup, στο πλαίσιο του γύρου MXGP /MXoN. 

e) Η άδεια για τη διεξαγωγή του μεγάλου τελικού (SuperFinale) υπόκειται στους 

αθλητικούς και τεχνικούς κανονισμούς της FIM (επιτρέπεται άδεια για μόνο μία 

ευρωπαϊκή εκδήλωση ή για το ετήσιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 125 κ.εκ.) και είναι 

ευθύνη του αναβάτη να υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω της εθνικής ομοσπονδίας. 

Αυτά μπορούν να βρεθούν στο δίκτυο extranet της FIM. 

f) Όταν, σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, γίνεται αναφορά στον "αναβάτη" ή 

τους "αναβάτες", όπου είναι απαραίτητο, σημαίνει ότι: ο αναβάτης και ο νόμμος 

εκπρόσωπός του. 
 

3. Δομή του Κυπέλλου 

 
a) Εγγραφή 

Η ηλεκτρονική εγγραφή για τη συμμετοχή στο Κύπελλο θα είναι δυνατή από τις 27 

Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

 
b) Εθνικό Πρωτάθλημα 

Αυτό το Κύπελλο θα αποτελεί μέρος των εθνικών πρωταθλημάτων, όπου οι αναβάτες της 

Yamaha θα έχουν τη δική τους κατάταξη, η οποία θα κλειδώσει έως τις 1 Αυγούστου 

2023, για την επιλογή των αναβατών που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό 

(SuperFinale). 

 
c) SuperFinale 

Οι καλύτεροι αναβάτες κάθε εθνικού πρωταθλήματος (Σημείο 6 – Όμιλοι A, B, Γ) θα 
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αγωνιστούν σε ένα SuperFinale που θα διεξαχθεί στο TBC και θα είναι μέρος της κύριας 

διοργάνωσης MXGP/MXoN 

 
d) Τελετή απονομής επάθλων του μεγάλου τελικού (SuperFinale) 

Οι πρώτοι 3 αναβάτες στη συνολική κατάταξη θα λάβουν τα ακόλουθα έπαθλα: 1° 

Κύπελλο/Πλάκα/Μετάλλιο FIM-Europe 

2° (Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM-Europe 
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3° Κύπελλο/Πλάκέτα/Μετάλλιο FIM-Europe 

 

 
Θα δοθεί ένα Βραβείο Διανομέα, στον εθνικό Διανομέα που θα έχει τον πιο ενεργό ρόλο, σε 

ότι αφορά: τις επαφές, τις εγγραφές, τις αθλητικές πληροφορίες, την παρουσία στα μέσα 

ενημέρωσης και στους αγώνες. 

 
Το βραβείο του Νεότερου Αναβάτη θα δοθεί στον νεότερο αναβάτη που θα βρεθείι στη γραμμή 

εκκίνησης του Superfinale. 

 

 
e) bLU cRU Masterclass 

Οι 3 κορυφαίοι αναβάτες και 2 επιλαχόντες που θα επιλέξει η επιτροπή αγώνων της ΥΜΕ 

από το μεγάλο τελικό (SuperFinale) του MXoN, θα συμμετάσχουν στο bLU cRU Masterclass 

(Οκτώβριος/Νοέμβριος 2023) μαζί με τους Πρεσβευτές της bLU cRU. 

f) Πρωτάθλημα EMX 125 του 2024 

Ο καλύτερος αναβάτης του Masterclass, που θα επιλεγεί από την επιτροπή αγώνων της 

ΥΜΕ και τους Πρεσβευτές της bLU cRU, θα συμμετάσχει σε μια Ομάδα ΜΧ bLU cRU της 

Yamaha, ως επίσημος αναβάτης της Yamaha για τη σεζόν 2024.  

 

4. Απαιτήσεις Συμμετοχής 

 
a) Η συμμετοχή στο Κύπελλο περιορίζεται στα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

b) Οι αναβάτες πρέπει να έχουν πλήρη άδεια από την εθνική ομοσπονδία στην οποία 

υπάγονται, να τηρούν τους τεχνικούς/αθλητικούς κανόνες του Εθνικού Κυπέλου και να 

αγωνίζονται με μια Yamaha YZ125 σε πρωτάθλημα Ευρωπαϊκής χώρας. 

c) Για να συμμετάσχει στο Κύπελλο, ο αναβάτης πρέπει να είναι μεταξύ 13 και 16 ετών. 

Το ελάχιστο όριο ηλικίας των 13 ετών, θα ισχύει από τη στιγμή των πρώτων τεχνικών 

ελέγχων της εκδήλωσης, οι οποίοι κανονικά γίνονται την Παρασκευή πριν την εκδήλωση. 

Η μέγιστη ηλικία ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο ο αναβάτης 

φτάνει στην ηλικία των 16 ετών. 

d) Είναι υποχρεωτικό για τους αναβάτες που συμμετέχουν στο Κύπελλο να χρησιμοποιούν, 

κατά τη διάρκεια της σεζόν του εθνικού πρωταθλήματος, του μεγάλου τελικού 

(SuperFinale) και του Masterclass, το αυτοκόλλητο του YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

και το κιτ Paddock Blue που παρέχεται από τα Εθνικά Υποκαταστήματα της ΥΜΕ, έκτος αν 

έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο γραπτώς. 

 
5. Ασφάλιση 

a) Η ασφάλιση για το YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup αποτελεί ευθύνη της κάθε εθνικής 
ομοσπονδίας και αφορά συγκεκριμένα στον μεγάλο τελικό (SuperFinale) της FIM. 

b) Οι ρήτρες αποζημίωσης και ευθύνης καθορίζονται από την ασφάλιση που περιλαμβάνεται 
στις άδειες της FIM και τις άδειες των εθνικών ομοσπονδιών. 

c) Ο αναβάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στο Κύπελλο. Η ΥΜΕ ή/και τα υποκαταστήματά της εξαιρούνται από κάθε ευθύνη σε 

περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει τραυματισμούς, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. 
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6. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

a) Ο αναβάτης πρέπει να αγωνίζεται στο εθνικό του πρωτάθλημα με Yamaha YZ125 και είναι 
υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων αυτού του πρωταθλήματος, 
ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

b) Η ΥΜΕ είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κατανομών των αναβατών ανά χώρα και 

την επιλογή των αναβατών για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

 

c) Ο συνολικός αριθμός των 40 αναβατών θα ολοκληρωθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

ανά περιοχή: 

 

Όμιλος A. Ισπανία / Ιταλία / Γαλλία / ΗΒ / Γερμανία / Ολλανδία – Σύνολο 14 αναβάτες. 

 

Όμιλος B. Σουηδία / Νορβηγία / Δανία / Φινλανδία / Βέλγιο / Αυστρία / Ελβετία – Σύνολο 

18 αναβάτες; 

 

Όμιλος Γ. Ελλάδα / Πορτογαλία / Πολωνία / Τουρκία / Ουκρανία / Λετονία / Εσθονία / 

Κροατία – Σύνολο 8 αναβάτες; 

 

Μετά την εγγραφή, η επιτροπή YME Racing, θα καθορίζει την κατανομή των αναβατών 

ανά χώρα. Αυτό θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό εγγραφών, με σκοπό να προκύψει 

παρόμοια δυνατότητα συμμετοχής στο SuperFinale, μέσα από κάθε Όμιλο. 

d) Ο αναβάτης που θα καταφέρει να φτάσει στο επόμενο βήμα του Κυπέλλου, είναι 

υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε αυτό, εκτός αν δεν μπορέσει λόγω ανωτέρας βίας 

(τραυματισμός, σοβαρό πρόβλημα υγείας). Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναβάτης θα 

αντικαθίσταται από έναν επιλαχόντα. 

 

7. Κόστος 

 

a) Όλα τα κόστη συμμετοχής στο Κύπελλο αυτό (ως προς τα εθνικά πρωταθλήματα, τον 

μεγάλο τελικό (SuperFinale) και το bLU cRU Masterclass) αποτελούν ευθύνη του 

αναβάτη/της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μεταφοράς και της 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, της αγοράς και της χρήσης μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών, 

εξόδων μηχανικών και υποστήριξης, απόκτησης άδειας για το εθνικό πρωτάθλημα και τον 

μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

b) Δεν υπάρχει καμία χρέωση εγγραφής για αυτό το Κύπελλο. Συμπεριλαμβάνονται ο μεγάλος 

τελικός (SuperFinale), το Masterclass και το πρωτάθλημα EMX125 (εξαιρουμένων των 

κανόνων των εθνικών κυπέλλων και των χρεώσεων άδειας και συμμετοχής που 

καθορίζονται από την τις εθνικές ομοσπονδίες / διοργανωτές). 

c) Τα εθνικά υποκαταστήματα της YME παρέχουν ένα πακέτο υποδοχής bLU cRU: 2/Paddock 

Blue T- shirt, 1/Φούτερ με κουκούλα Paddock Blue, 1/Ομπρέλα, 1/Καπέλο, 1/Τσάντα 

πλάτης και 1/αποκλειστικό κιτ αυτοκόλλητων για τη μοτοσυκλέτα. 

Σε περίπτωση που ο αναβάτης χρειάζεται περισσότερα είδη στο πακέτο καλωσορίσματος 

και αυτοκόλλητα μοτοσυκλέτας, πρέπει να τα ζητά από τα Εθνικά υποκαταστήματα της 

YME, μέσω του συντονιστή της bLU cRU . Αυτά τα είδη θα παρέχονται σε ειδική τιμή 

προσφοράς. 

 

8. Οδηγίες εγγραφής 

 

a) Για να συμμετάσχετε στο YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, είναι υποχρεωτικό να 

ακολουθήσετε όλα τα βήματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής. 

b) Ο εθνικός συντονιστής της bLU cRU θα έρθει σε επαφή με τον αναβάτη εντός 14 ημερών 
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για να επιβεβαιώσει την εγγραφή. 

c) Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναβάτη πρέπει να υποβάλλονται με 

ακρίβεια, καθώς θα ελέγχονται από τους εθνικούς διανομείς. 
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9. Ακύρωση εκδηλώσεων 

 

Για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, η ΥΜΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την 

διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει 

τους Όρους και τις Προϋποθέσεις) και/ή το Κύπελλο. Η YME δεν ευθύνεται για κόστη που 

ενδέχεται να προκύψουν για τον αναβάτη, λόγω της ακύρωσης. 

 

10. Όροι Συμμετοχής στο EMX125 του 2024 

 

a) Ο καλύτερος αναβάτης που θα επιλεγεί στο YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup από το 

Masterclass θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα EMX125 το 2024 για μια ομάδα bLU cRU 

της Yamaha. 

b) Ο αναβάτης θα είναι επίσημος αναβάτης της Yamaha, υπό όρους που θα συμφωνηθούν 

στο πλαίσιο ενός ετήσιου συμβολαίου με την ΥΜΕ. 

c) Ο αναβάτης που συμμετέχει στο πρωτάθλημα EMX125 θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες 
και τις οδηγίες της ΥΜΕ και της Ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
χορηγίας. 

 

11.  Δικαιώματα σχετικά με τις φωτογραφίες  

 

Με την εγγραφή στο Κύπελο και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης 

παραχωρεί ή χορηγεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό 

για σκοπούς ιστορικού, υλικό που έχει δημιουργηθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023 

και χωρίς χρονικό ή γεωγραφικό περιορισμό στην ΥΜΕ, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης 

του ονόματος του αναβάτη, των προσωπικών σχεδίων του αγωνιστικού αριθμού του 

αναβάτη, της υπογραφής, και των αρχικών του ονόματος. Συμπεριλαμβάνονται 

φωτογραφικά πορτραίτα, ταινίες, βίντεο, CD-/DVD-ROM και κάθε άλλο στιγμιότυπο ή 

σχόλιο από τα ηλεκτρονικά μέσα του αναβάτη, καθώς και τυχόν σχόλια και απόψεις που 

σχετίζονται με διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες και με την πώληση μοτοσυκλετών και 

άλλων προϊόντων που κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από την ΥΜΕ. 
 

12. Όρος 

 

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τη στιγμή της εγγραφής και θα λήξει αυτόματα την 

31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση είτε από την ΥΜΕ είτε από τον 

αναβάτη. 

 

13.  Ισχύουσα νομοθεσία  
 

a) Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγγραφής. Με 

την εγγραφή στο Κύπελλο και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης 

συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. 

b) Ο αναβάτης συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετίζονται με τη συμμετοχή στο 

Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από 

τον αναβάτη στην ΥΜΕ, θα επιλύονται σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, από το 

αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. 
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YZ85 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 
1. Μέρη που σχετίζονται με το YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe NV, (εφεξής "ΥΜΕ"), συμπεριλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων της, 

b) Infront Moto Racing (εφεξής "IMR") 

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

 

2. Συμμετοχή των μερών 

 

a) Η ΥΜΕ ορίζει τη δομή και τους κανόνες για το YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (εφεξής 

"Κύπελλο"), είναι η υπεύθυνη οντότητα για τη διαχείριση των δικαιωμάτων μάρκετινγκ 

και προώθησης του Κυπέλλου, καθώς και της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. 

b) Τα υποκαταστήματα της ΥΜΕ είναι υπεύθυνα για την τοπική επικοινωνία και την 

απευθείας επαφή με τους αναβάτες, παρέχοντας τους το πακέτο καλωσορίσματος bLU 
cRU και ένα σετ αυτοκόλλητων της εκ μέρους της YME. 

c) Η IMR διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale) και 

είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του μεγάλου τελικού του YZ85 bLU cRU FIM Europe 

Cup, στο πλαίσιο του MXGP / Motocross of Nations “MXoN. Η IMR είναι το 

ενδιαφερόμενο μέρος που αναλαμβάνει την απευθείας επαφή με την FIM / FIM Europe, 

σχετικά με τον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

d) Η YME είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του SuperFinale του YZ bLU cRU FIM Europe 

Cup, στο πλαίσιο του γύρου MXGP /MXoN. 

e) Η άδεια για την εκδήλωση του μεγάλου τελικού (SuperFinale) υπόκειται στους 

αθλητικούς και τεχνικούς κανονισμούς της FIM Europe (επιτρέπεται άδεια για μόνο μία 

ευρωπαϊκή εκδήλωση ή για το ετήσιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 85 κ.εκ.) και είναι 

ευθύνη του αναβάτη να υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω της εθνικής ομοσπονδίας. 

Αυτά μπορούν να βρεθούν στο δίκτυο extranet της FIM. 

f) Όταν, σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, γίνεται αναφορά στον "αναβάτη" ή 

τους "αναβάτες", όπου είναι απαραίτητο, σημαίνει ότι: ο αναβάτης και ο νόμμος 

εκπρόσωπός του. 
 

3. Δομή του Κυπέλλου 

 
a) Εγγραφή 

Η ηλεκτρονική εγγραφή για τη συμμετοχή στο Κύπελλο θα είναι δυνατή από τις 27 

Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

 
b) Εθνικό Πρωτάθλημα 

Αυτό το Κύπελλο θα αποτελεί μέρος των εθνικών πρωταθλημάτων, όπου οι αναβάτες της 

Yamaha θα έχουν τη δική τους κατάταξη, η οποία θα κλειδώσει έως τις 1 Αυγούστου 

2023, για την επιλογή των αναβατών που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό 

(SuperFinale). 

 
c) SuperFinale 

Οι καλύτεροι αναβάτες κάθε εθνικού πρωταθλήματος θα αγωνιστούν σε ένα SuperFinale 

που θα διεξαχθεί στο TBC και θα είναι μέρος της κύριας διοργάνωσης MXGP / MXoN: 
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Τελετή απονομής επάθλων του μεγάλου τελικού (SuperFinale) 

Οι πρώτοι 3 αναβάτες στη συνολική κατάταξη θα λάβουν τα ακόλουθα έπαθλα: 1° 

Κύπελλο/Πλάκα/Μετάλλιο FIM-Europe 

2° Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM-Europe 

3° Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM-Europe 
 

Θα δοθεί ένα Βραβείο Διανομέα, ΥΜΕ στον εθνικό Διανομέα που θα έχει τον πιο ενεργό ρόλο, 

σε ότι αφορά: τις επαφές, τις εγγραφές, τις αθλητικές πληροφορίες, την παρουσία στα μέσα 

ενημέρωσης και στους αγώνες. 

 
Το βραβείο του Νεότερου Αναβάτη θα δοθεί στον νεότερο αναβάτη που θα βρεθεί στη γραμμή 

εκκίνησης του Superfinale. 

 

 
d) bLU cRU Masterclass 

Οι 3 κορυφαίοι αναβάτες και 2 επιλαχόντες που θα επιλέξει η επιτροπή αγώνων της ΥΜΕ 

από το μεγάλο τελικό (SuperFinale) του MXGP, θα συμμετάσχουν στο 3-ημερο 

(Οκτώβριος/Νοέμβριος 2023) Masterclass μαζί με τους Πρεσβευτές της bLU cRU. 

e) Ζώνη EMX 85 και τελικός αγώνας 2024 

Ο καλύτερος αναβάτης του Masterclass, που θα επιλεγεί από την επιτροπή αγώνων της 

YME & από τους Πρεσβευτές bLU cRU, θα υποστηρίζεται από τη Yamaha σύμφωνα με τους 

όρους που αναφέρονται σε αυτό το σημείο: 10 στη σεζόν 2024. 

 

4. Απαιτήσεις Συμμετοχής 

 
a) Η συμμετοχή στο Κύπελλο περιορίζεται στα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

b) Ο αναβάτης πρέπει να έχει πλήρη άδεια από την εθνική ομοσπονδία στην οποία υπάγεται, 

να τηρεί τους τεχνικούς/αθλητικούς κανόνες του εθνικού πρωταθλήματος και να 

αγωνίζεται με μια Yamaha YZ85 σε μια ευρωπαϊκή χώρα. 

c) Για να συμμετάσχει στο Κύπελλο, ο αναβάτης πρέπει να είναι μεταξύ 11 και 13 ετών. 

Το ελάχιστο όριο ηλικίας των 11 ετών, θα ισχύει από τη στιγμή των πρώτων τεχνικών 

ελέγχων της εκδήλωσης, οι οποίοι κανονικά γίνονται την Παρασκευή πριν την εκδήλωση. 

Η μέγιστη ηλικία ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο ο αναβάτης 

φτάνει στην ηλικία των 13 ετών. 

 
d) Είναι υποχρεωτικό για τους αναβάτες που συμμετέχουν στο Κύπελλο να χρησιμοποιούν, 

κατά τη διάρκεια της σεζόν του εθνικού πρωταθλήματος, του μεγάλου τελικού 

(SuperFinale) και του Masterclass, το αυτοκόλλητο του YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

και το κιτ Paddock Blue που παρέχεται από τα Εθνικά Υποκαταστήματα της ΥΜΕ. 

 
5. Ασφάλιση 

a) Η ασφάλιση για το YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup αποτελεί ευθύνη της κάθε εθνικής 

ομοσπονδίας και, όσον αφορά συγκεκριμένα τον μεγάλο τελικό (SuperFinale), είναι 

ευθύνη της FIM. 

b) Οι ρήτρες αποζημίωσης και ευθύνης καθορίζονται από την ασφάλιση που περιλαμβάνεται 

στις άδειες της FIM και τις άδειες των εθνικών ομοσπονδιών. 

c) Ο αναβάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στο Κύπελλο. Η ΥΜΕ ή/και τα υποκαταστήματά της εξαιρούνται από κάθε ευθύνη σε 

περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει τραυματισμούς, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. 

 

6. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις 
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a) Οι αναβάτες πρέπει να αγωνίζονται στο εθνικό τους πρωτάθλημα με μια Yamaha YZ85 και 
είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων αυτού του 
πρωταθλήματος, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

 

b) Η ΥΜΕ είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των κατανομών των αναβατών ανά χώρα και 

την επιλογή των αναβατών για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

 

c) Ο συνολικός αριθμός των 40 αναβατών θα ολοκληρωθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

ανά περιοχή: 

 

Όμιλος A. Ισπανία / Ιταλία / Γαλλία / ΗΒ / Γερμανία / Ολλανδία – Σύνολο 14 αναβάτες. 

 
Όμιλος B. Σουηδία / Νορβηγία / Δανία / Φινλανδία / Βέλγιο / Αυστρία / Ελβετία – Σύνολο 
18 αναβάτες; 

 
Όμιλος Γ. Ελλάδα / Πορτογαλία / Πολωνία / Τουρκία / Ουκρανία / Λετονία / Εσθονία / 
Κροατία – Σύνολο 8 αναβάτες. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, η ειδική κατανομή για τους αναβάτες ανά χώρα θα 

ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών, έτσι ώστε να παρέχεται παρόμοια 

δυνατότητα συναγωνισμού για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale) μέσα από κάθε Όμιλο. 
 

d) Οι αναβάτες που θα καταφέρουν να φτάσουν στο επόμενο βήμα του Κυπέλλου, είναι 

υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, εκτός αν δεν μπορούν λόγω ανωτέρας βίας 

(τραυματισμός, σοβαρό πρόβλημα υγείας). Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναβάτης θα 

αντικαθίσταται από έναν επιλαχόντα. 

 

7. Κόστος 

 
a) Όλα τα κόστη συμμετοχής στο Κύπελλο αυτό (ως προς τα εθνικά πρωταθλήματα, τον 

μεγάλο τελικό (SuperFinale) και το bLU cRU Masterclass) αποτελούν ευθύνη του 
αναβάτη/της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μεταφοράς και της 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, της αγοράς και της χρήσης μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών, 
εξόδων μηχανικών και υποστήριξης, απόκτησης άδειας για το εθνικό πρωτάθλημα και τον 
μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

b) Δεν υπάρχει καμία χρέωση εγγραφής για αυτό το Κύπελλο. Συμπεριλαμβάνονται ο μεγάλος 

τελικός (SuperFinale), το Masterclass και το πρωτάθλημα EMX85 (εξαιρουμένων των 

κανόνων των εθνικών κυπέλλων και των χρεώσεων άδειας και συμμετοχής που 

καθορίζονται από την τις εθνικές ομοσπονδίες / διοργανωτές). 

c) Τα εθνικά υποκαταστήματα της YME παρέχουν ένα πακέτο υποδοχής bLU cRU χωρίς 

κόστος (2/T-shirt, 1/Φούτερ με κουκούλα, 1/Ομπρέλα, 1/Καπέλο/ Τσάντα πλάτης) και ένα 

αποκλειστικό κιτ αυτοκόλλητων για τη μοτοσυκλέτα. 

Σε περίπτωση που ο αναβάτης χρειάζεται περισσότερα είδη στο πακέτο καλωσορίσματος 

και αυτοκόλλητα μοτοσυκλέτας, πρέπει να τα ζητά από τα Εθνικά υποκαταστήματα της 

YME, μέσω του συντονιστή της bLU cRU . Αυτά τα είδη θα παρέχονται σε ειδική τιμή 

προσφοράς. 

 

8. Οδηγίες εγγραφής 

 
a) Για να συμμετάσχετε στο YZ85 bLU cRU είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε όλα τα 

βήματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής. >.  

b) Ο εθνικός συντονιστής της bLU cRU θα έρθει σε επαφή με τον αναβάτη εντός 14 ημερών 

για να επιβεβαιώσει την εγγραφή  
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c) Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναβάτη πρέπει να υποβάλλονται με 

ακρίβεια, καθώς θα ελέγχονται από τους εθνικούς διανομείς. 

 

9. Ακύρωση εκδηλώσεων 
 

Για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, η ΥΜΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την 

διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει 

τους Όρους και τις Προϋποθέσεις) και/ή το Κύπελλο. Η YME δεν ευθύνεται για κόστη που 

ενδέχεται να προκύψουν για τον αναβάτη, λόγω της ακύρωσης. 
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10. Όροι Συμμετοχής στο EMX85 του 2024 

 

a) Ο καλύτερος αναβάτης που θα επιλεγεί από το bLU cRU Masterclass θα συμμετάσχει στο 

πρωτάθλημα EMX85 το 2024. 

b) Ο αναβάτης θα υποστηριχθεί από την Yamaha, υπό όρους που θα συμφωνηθούν στο 
πλαίσιο ενός ετήσιου συμβολαίου μεταξύ του αναβάτη και της ΥΜΕ, με αυτά τα προνόμια. 

a. Αριθμός 1 YZ85 (για χρήση) – 1 κιτ GYTR – 1 στάνταρ ανταλλακτικά (μέγιστη αξία 

€ 3.000=) 

c) Ο αναβάτης που συμμετέχει στο πρωτάθλημα EMX85 θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες 
και τις οδηγίες της ΥΜΕ και της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 
χορηγίας. 

 

11.  Δικαιώματα σχετικά με τις φωτογραφίες  

 

Ο αναβάτης παραχωρεί ή χορηγεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 δωρεάν και χωρίς 

χρονικό περιορισμό για σκοπούς ιστορικού, υλικό που έχει δημιουργηθεί πριν από την 31η 

Δεκεμβρίου 2023 και χωρίς χρονικό ή γεωγραφικό περιορισμό στην ΥΜΕ, το αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης του ονόματος του αναβάτη, των προσωπικών σχεδίων του αγωνιστικού 

αριθμού του αναβάτη, της υπογραφής, και των αρχικών του ονόματος. 

Συμπεριλαμβάνονται φωτογραφικά πορτραίτα, ταινίες, βίντεο, CD-/DVD-ROM και κάθε 

άλλο στιγμιότυπο ή σχόλιο από τα ηλεκτρονικά μέσα του αναβάτη, καθώς και τυχόν σχόλια 

και απόψεις που σχετίζονται με διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες και με την πώληση 

μοτοσυκλετών και άλλων προϊόντων που κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από την ΥΜΕ. 
 

12. Όρος 

 

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τη στιγμή της εγγραφής και θα λήξει αυτόματα την 

31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση είτε από την ΥΜΕ είτε από τον 

αναβάτη. 

 

13.  Ισχύουσα νομοθεσία  
 

a) Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγγραφής. Με 

την εγγραφή στο Κύπελλο και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης 

συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. 

b) Ο αναβάτης συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετίζονται με τη συμμετοχή στο 

Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από 

τον αναβάτη στην ΥΜΕ, θα επιλύονται σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, από το 

αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. 



12 

 

 

 

 

 
 

YZ65 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

1. Μέρη που σχετίζονται με το YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 
 

a) Yamaha Motor Europe NV, (εφεξής "ΥΜΕ"), συμπεριλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων της, 
b) IMR Moto Racing (εφεξής "IMR"). 

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

2. Συμμετοχή των μερών 

 

a) Η ΥΜΕ ορίζει τη δομή και τους κανόνες για το YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (εφεξής 

"Κύπελλο"), είναι η υπεύθυνη οντότητα για τη διαχείριση των δικαιωμάτων μάρκετινγκ 

και προώθησης του Κυπέλλου, καθώς και της διαχείρισης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα. 
b) Τα υποκαταστήματα της ΥΜΕ είναι υπεύθυνα για την τοπική επικοινωνία και την 

απευθείας επαφή με τους αναβάτες, παρέχοντας τους το πακέτο καλωσορίσματος και 
ένα σετ αυτοκόλλητων bLU cRU εκ μέρους της YME. 

c) Η IMR διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale) και 
είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του μεγάλου τελικού του YZ65 bLU cRU FIM Europe 

Cup, στο πλαίσιο του MXGP / Motocross of Nations “MXoN. Η IMR είναι το 

ενδιαφερόμενο μέρος που αναλαμβάνει την απευθείας επαφή με την FIM / FIM Europe, 
σχετικά με τον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

d) Η YME είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του SuperFinale του YZ bLU cRU FIM Europe 

Cup, στο πλαίσιο του γύρου MXGP /MXoN. 

e) Η άδεια για την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού (SuperFinale) υπόκειται στους 

αθλητικούς και τεχνικούς κανονισμούς της FIM Europe (επιτρέπεται άδεια για μόνο μία 

ευρωπαϊκή εκδήλωση ή για το ετήσιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 65 κ.εκ.) και είναι 

ευθύνη του αναβάτη να υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω της εθνικής ομοσπονδίας. 

Αυτά μπορούν να βρεθούν στο δίκτυο extranet της FIM. 

f) Όταν, σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, γίνεται αναφορά στον "αναβάτη" ή 

τους "αναβάτες", όπου είναι απαραίτητο, σημαίνει ότι: ο αναβάτης και ο νόμμος 

εκπρόσωπός του. 
 

 

3. Δομή του Κυπέλλου 

 
a) Εγγραφή 

Η ηλεκτρονική εγγραφή για τη συμμετοχή στο Κύπελλο θα είναι δυνατή από τις 27 

Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

 
b) Εθνικό Πρωτάθλημα 

Αυτό το Κύπελλο θα αποτελεί μέρος των εθνικών πρωταθλημάτων, όπου οι αναβάτες της 

Yamaha θα έχουν τη δική τους κατάταξη, η οποία θα κλειδώσει έως τις 1 Αυγούστου 

2023, για την επιλογή των αναβατών που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό 

(SuperFinale). 
 

c) SuperFinale 
Οι καλύτεροι αναβάτες κάθε εθνικού πρωταθλήματος θα αγωνιστούν σε ένα SuperFinale 
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που θα διεξαχθεί στο TBC και θα είναι μέρος της κύριας διοργάνωσης MXGP / MXoN: 
 

Τελετή απονομής επάθλων του μεγάλου τελικού (SuperFinale) 

Οι πρώτοι 3 αναβάτες στη συνολική κατάταξη θα λάβουν τα ακόλουθα έπαθλα: 1° 

Κύπελλο/Πλάκα/Μετάλλιο FIM-Europe 

2° Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM-Europe 

3° Κύπελλο/Πλακέτα/Μετάλλιο FIM-Europe 
 

Θα δοθεί ένα Βραβείο Διανομέα ΥΜΕ, στον εθνικό Διανομέα που θα έχει τον πιο ενεργό ρόλο, 

σε ότι αφορά: τις επαφές, τις εγγραφές, τις αθλητικές πληροφορίες, την παρουσία στα μέσα 

ενημέρωσης και στους αγώνες. 

 
Το βραβείο του Νεότερου Αναβάτη θα δοθεί στον νεότερο αναβάτη που θα βρεθεί στη γραμμή 

εκκίνησης του Superfinale. 

 

 
d) bLU cRU Masterclass 

Οι 3 κορυφαίοι αναβάτες και 2 επιλαχόντες που θα επιλέξει η επιτροπή αγώνων της ΥΜΕ 

από το μεγάλο τελικό (SuperFinale) του Monster Energy FIM Motocross of Nations, θα 

συμμετάσχουν στο 3-ημερο (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2023) Masterclass μαζί με τους 

Πρεσβευτές της bLU cRU. 

e) Ζώνη EMX 65 και τελικός αγώνας 2024 

Ο καλύτερος αναβάτης του Masterclass, που θα επιλεγεί από την επιτροπή αγώνων της 

YME & από τους Πρεσβευτές bLU cRU, θα υποστηρίζεται από τη Yamaha σύμφωνα με τους 

όρους που αναφέρονται σε αυτό το σημείο: 10 στη σεζόν 2024. 

 

4. Απαιτήσεις Συμμετοχής 

 
a) Η συμμετοχή στο Κύπελλο περιορίζεται στα εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. 

b) Ο αναβάτης πρέπει να έχει πλήρη άδεια από την εθνική ομοσπονδία στην οποία υπάγεται, 

να τηρεί τους τεχνικούς/αθλητικούς κανόνες του εθνικού πρωταθλήματος και να 

αγωνίζεται με μια Yamaha YZ65 σε μια ευρωπαϊκή χώρα. 

c) Για να συμμετάσχει στο Κύπελλο, ο αναβάτης πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 11 ετών. 

Το ελάχιστο όριο ηλικίας των 8 ετών, θα ισχύει από τη στιγμή των πρώτων τεχνικών 

ελέγχων της εκδήλωσης, οι οποίοι κανονικά γίνονται την Παρασκευή πριν την εκδήλωση. 

Η μέγιστη ηλικία ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο ο αναβάτης 

φτάνει στην ηλικία των 11 ετών. 

d) Είναι υποχρεωτικό για τους αναβάτες που συμμετέχουν στο Κύπελλο να χρησιμοποιούν, 

κατά τη διάρκεια της σεζόν του εθνικού πρωταθλήματος, του μεγάλου τελικού 

(SuperFinale) και του Masterclass, το αυτοκόλλητο του YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

και το κιτ Paddock Blue που παρέχεται από τα Εθνικά Υποκαταστήματα της ΥΜΕ. 

 
5. Ασφάλιση 

a) Η ασφάλιση για το YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup αποτελεί ευθύνη της κάθε εθνικής 

ομοσπονδίας και, όσον αφορά συγκεκριμένα τον μεγάλο τελικό (SuperFinale), είναι 

ευθύνη της FIM. 

b) Οι ρήτρες αποζημίωσης και ευθύνης καθορίζονται από την ασφάλιση που περιλαμβάνεται 

στις άδειες της FIM και τις άδειες των εθνικών ομοσπονδιών. 

c) Ο αναβάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στο Κύπελλο. Η ΥΜΕ ή/και τα υποκαταστήματά της εξαιρούνται από κάθε ευθύνη σε 

περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει τραυματισμούς, μόνιμη αναπηρία ή θάνατο. 
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6. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις 

a) Οι αναβάτες πρέπει να αγωνίζονται στο εθνικό τους πρωτάθλημα με μια Yamaha YZ65 και 
είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων αυτού του 
πρωταθλήματος, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

b) Η ΥΜΕ είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της κατανομής των αναβατών ανά χώρα και για 
την επιλογή των αναβατών για τον μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

 
 

c) Ο συνολικός αριθμός των 40 αναβατών θα ολοκληρωθεί με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

ανά περιοχή: 

 

Όμιλος A. Ισπανία / Ιταλία / Γαλλία / ΗΒ / Γερμανία / Ολλανδία – Σύνολο 14 

αναβάτες. 

 

Όμιλος B. Σουηδία / Νορβηγία / Δανία / Φινλανδία / Βέλγιο / Αυστρία / Ελβετία – 

Σύνολο 18 αναβάτες; 

 

Όμιλος Γ. Ελλάδα / Πορτογαλία / Πολωνία / Τουρκία / Ουκρανία / Λετονία / Εσθονία / 

Κροατία – Σύνολο 8 αναβάτες. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, η ειδική κατανομή για τους αναβάτες ανά χώρα θα 

ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών, έτσι ώστε να παρέχεται παρόμοια 

δυνατότητα συμμετοχής στον μεγάλο τελικό (SuperFinale) μέσα από κάθε Όμιλο. 

 

d) Οι αναβάτες που θα καταφέρουν να φτάσουν στο επόμενο βήμα του Κυπέλλου, είναι 

υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν, εκτός αν δεν μπορούν λόγω ανωτέρας βίας 

(τραυματισμός, σοβαρό πρόβλημα υγείας). Σε αυτήν την περίπτωση, ο αναβάτης θα 

αντικαθίσταται από έναν επιλαχόντα. 

 

7. Κόστος 
 

a) Όλα τα κόστη συμμετοχής στο Κύπελλο αυτό (ως προς τα εθνικά πρωταθλήματα, τον 

μεγάλο τελικό (SuperFinale) και το bLU cRU Masterclass) αποτελούν ευθύνη του 

αναβάτη/της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της μεταφοράς και της 

υλικοτεχνικής υποστήριξης, της αγοράς και της χρήσης μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών, 

εξόδων μηχανικών και υποστήριξης, απόκτησης άδειας για το εθνικό πρωτάθλημα και τον 

μεγάλο τελικό (SuperFinale). 

b) Δεν υπάρχει καμία χρέωση εγγραφής για αυτό το Κύπελλο. Συμπεριλαμβάνονται ο μεγάλος 

τελικός (SuperFinale), το Masterclass και το πρωτάθλημα EMX65 (εξαιρουμένων των 

κανόνων των εθνικών κυπέλλων και των χρεώσεων άδειας και συμμετοχής που 

καθορίζονται από την τις εθνικές ομοσπονδίες / διοργανωτές). 

c) Τα εθνικά υποκαταστήματα της YME παρέχουν ένα πακέτο υποδοχής bLU cRU χωρίς 

κόστος (2/T-shirt, 1/Φούτερ με κουκούλα, 1/Ομπρέλα, 1/Καπέλο/ Τσάντα πλάτης) και ένα 
αποκλειστικό κιτ αυτοκόλλητων για τη μοτοσυκλέτα. 

Σε περίπτωση που ο αναβάτης χρειάζεται περισσότερα είδη στο πακέτο καλωσορίσματος 

και αυτοκόλλητα μοτοσυκλέτας, πρέπει να τα ζητά από τα Εθνικά υποκαταστήματα της 

YME, μέσω του συντονιστή της bLU cRU . Αυτά τα είδη θα παρέχονται σε ειδική τιμή 

προσφοράς. 

 

8. Οδηγίες εγγραφής 

 

a) Για να συμμετάσχετε στο YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, είναι υποχρεωτικό να 

ακολουθήσετε όλα τα βήματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής. >.  
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b) Ο εθνικός συντονιστής της bLU cRU θα έρθει σε επαφή με τον αναβάτη εντός 14 ημερών 
για να επιβεβαιώσει την εγγραφή  

c) Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναβάτη πρέπει να υποβάλλονται με 

ακρίβεια, καθώς θα ελέγχονται από τους εθνικούς διανομείς. 

 

9. Ακύρωση εκδηλώσεων 

 

Για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, η ΥΜΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την 

διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει, 

τους Όρους και τις Προϋποθέσεις) και/ή το Κύπελλο. Η YME δεν ευθύνεται για κόστη που 

ενδέχεται να προκύψουν για τον αναβάτη, λόγω της ακύρωσης.
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10. Όροι Συμμετοχής στο EMX65 του 2024 

 

a) Ο καλύτερος αναβάτης που θα επιλεγεί από το bLU cRU Masterclass θα συμμετάσχει στο 

πρωτάθλημα EMX65 το 2024. 

b) Ο αναβάτης θα υποστηριχθεί από την Yamaha, υπό όρους που θα συμφωνηθούν στο 
πλαίσιο ενός ετήσιου συμβολαίου μεταξύ του αναβάτη και της ΥΜΕ, με αυτά τα προνόμια. 

a. Αριθμός 1 YZ65 (για χρήση) – 1 κιτ GYTR – 1 στάνταρ ανταλλακτικά (μέγιστη αξία 

€ 3.000=) 

c) Ο αναβάτης που συμμετέχει στο πρωτάθλημα EMX65 θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες 

και τις οδηγίες της ΥΜΕ και της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών 

χορηγίας. 

 

11.  Δικαιώματα σχετικά με τις φωτογραφίες  

 

Ο αναβάτης παραχωρεί ή χορηγεί, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 δωρεάν και χωρίς 

χρονικό περιορισμό για σκοπούς ιστορικού, υλικό που έχει δημιουργηθεί πριν από την 31η 

Δεκεμβρίου 2023 και χωρίς χρονικό ή γεωγραφικό περιορισμό στην ΥΜΕ, το αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης του ονόματος του αναβάτη, των προσωπικών σχεδίων του αγωνιστικού 

αριθμού του αναβάτη, της υπογραφής, και των αρχικών του ονόματος. 

Συμπεριλαμβάνονται φωτογραφικά πορτραίτα, ταινίες, βίντεο, CD-/DVD-ROM και κάθε 

άλλο στιγμιότυπο ή σχόλιο από τα ηλεκτρονικά μέσα του αναβάτη, καθώς και τυχόν σχόλια 

και απόψεις που σχετίζονται με διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες και με την πώληση 

μοτοσυκλετών και άλλων προϊόντων που κατασκευάζονται ή/και πωλούνται από την ΥΜΕ. 
 

12. Όρος 

 

Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τη στιγμή της εγγραφής και θα λήξει αυτόματα την 

31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση είτε από την ΥΜΕ είτε από τον 

αναβάτη. 

 

13.  Ισχύουσα νομοθεσία  
 

a) Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγγραφής. Με 

την εγγραφή στο Κύπελλο και την υπογραφή της φόρμας εγγραφής, ο αναβάτης 

συμφωνεί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. 

b) Ο αναβάτης συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετίζονται με τη συμμετοχή στο 

Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται από 

τον αναβάτη στην ΥΜΕ, θα επιλύονται σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, από το 

αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ στην Ολλανδία. 


