ODREDBE I UVJETI ZA YZ125

1. Strane koje su uključene u Europski kup YZ125 bLU cRU FIM
a) Yamaha Motor Europe N.V. (u nastavku YME), uključujući njene podružnice;
b) Infront Moto Racing (u nastavku: IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (u nastavku FIM/FIM Europa).
2. Uključenost stranaka
YME, koji postavlja strukturu i pravila za Europski kup YZ125 bLU cRU FIM (u nastavku
„kup”), subjekt je koji je odgovoran za upravljanje marketinškim i promidžbenim
pravima kupa i zadužen je za interakciju između zainteresiranih strana uključenih u
ovaj projekt.
b) Podružnice tvrtke YME zadužene su za lokalnu komunikaciju i izravan kontakt s
vozačima kojima u ime tvrtke YME osiguravaju paket dobrodošlice bLU cRU i komplet
naljepnica;
c) IMR upravlja televizijskim pravima za natjecanje SuperFinale i rukovodi organizacijom
natjecanja SuperFinale Europskog kupa YZ125 bLU cRU FIM unutar godišnjeg
natjecanja MXGP / Motokros nacija „MXoN. IMR je dioničar koji uspostavlja izravni
kontakt sa sustavom FIM/FIM Europe u odnosu na natjecanje SuperFinale;
d) Tvrtka YME organizira natjecanje SuperFinale Europskog kupa YZ bLU cRU FIM kao
dio natjecanja MXGP /MXoN.
e) Licenciranje za natjecanje SuperFinale podliježe FIM sportskim i tehničkim propisima
(dozvoljena je licenca za samo jedan kontinentalni događaj ili godišnje Europsko
prvenstvo u klasi 125) te je odgovornost vozača da ga zatraži preko nacionalnog
saveza. Moguće ih je dobiti na FIM ekstranetu.
f) Tamo gdje se u ovim Uvjetima i odredbama spominje „vozač” ili „vozači”, gdje je to
nužno, izričito se misli na: vozača i njegovog zakonskog zastupnika.
a)

3. Struktura kupa
a) Pretplata
Registracija na mreži za sudjelovanje u kupu moguća je između 27. studenog 2022. i 28.
veljače 2023.;
b) Državno prvenstvo
Ovaj kup bit će sastavni dio državnog prvenstva, u kojem će Yamahini vozači imati svoj
poredak, koji će se zaključati 01. kolovoza 2023. za odabrane vozače koji se pridruže
natjecanju SuperFinale;
c) SuperFinale
Najbolji vozači svakog državnog prvenstva (točka 6 – skupine A, B, C) natjecat će se u
Superfinalu koje će se održati u TBC i bit će dio glavnog događaja MXGP/ MXoN
d) Ceremonija dodjele nagrada na natjecanju SuperFinale
Prva tri vozača u ukupnom poretku osvojit će sljedeće nagrade: 1° pehar / tanjur /
medalju prvenstva FIM-Europa
2° pehar /tanjur /medalju prvenstva FIM-Europa
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3° pehar / tanjur / medalju prvenstva FIM-Europa

Nagrada distributeru dodijelit će se državnom distributeru koji je pokazao najveće zalaganje
u odnosu na: kontakta, registracija, sportskih informacija, medijskih informacija i nazočnosti
na terenu.
Nagrada za najmlađeg vozača dodijelit će se najmlađem vozaču na startu natjecanja
Superfinale.

e) bLU cRU Masterclass
Prva tri vozača, uz dodatna dva vozača s pozivnicama koje Odbor za utrke tvrtke YME
odabere na natjecanju SuperFinale utrke MXoN, sudjelovat će na događaju bLU cRU
Masterclass (listopad/studeni 2023.) s veleposlanicima natjecanja bLU cRU;
f) Vožnja EMX 125 2024. godine
Najbolji vozač na događaju Masterclass, kojeg odabere odbor za utrke tvrtke YME i
veleposlanici natjecanja bLU cRU , pridružit će se Yamahinoj momčadi MX bLU cRU kao
službeni Yamahin vozač za sezonu 2024.
4. Preduvjeti za sudjelovanje
a) Sudjelovanje u kupu ograničeno je na državna prvenstva u Europi.
b) Vozači moraju imati punu licencu svojeg nacionalnog saveza, biti u skladu s tehničkim i
sportskim pravilima državnog kupa te se moraju utrkivati na modelu Yamaha YZ125 na
prvenstvu neke europske države;
c) Kako bi sudjelovao u kupu, vozač mora biti u dobi između 13 i 16 godina;
Minimalna dob od 13 godina mora se dostići u trenutku prve tehničke provjere događaja,
a to je obično petak prije događaja.
Maksimalna dob završava na kraju kalendarske godine u kojoj vozač dosegne dob od 16
godina.
d) Obveza je vozača koji sudjeluju u kupu da tijekom sezone državnog prvenstva,
natjecanja SuperFinale i Masterclass upotrebljavaju naljepnicu Europskog kupa YZ125
bLU cRU FIM i komplet Paddock Blue koje im omogućuju nacionalne podružnice tvrtke
YME, osim ako drukčije nije dogovoreno pisanim dogovorom.
5. Osiguranje
a) Za osiguranje Europskog kupa YZ125 bLU cRU FIM odgovoran je za svaki nacionalni savez
i, osobito u vezi s natjecanjem SuperFinale, FIM-e;
b) Klauzule o odšteti i odgovornosti postavlja osiguranje koje je uključeno u licence FIM-a i
nacionalnog saveza.
c) Vozač priznaje i prihvaća rizike i opasnosti koje proizlaze iz sudjelovanja u kupu.
Isključena je svaka odgovornost tvrtke YME i/ili njezinih podružnica u slučaju svake
nezgode koja je prouzročila ozljedu, trajnu invalidnost ili smrt.
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6. Sudjelovanje na događajima
a) Vozač se mora utrkivati na svojim državnim prvenstvima na Yamahi YZ125 i dužan je
sudjelovati na minimalno 50 % utrka tog prvenstva kako bi mogao sudjelovati u
natjecanju SuperFinale.
b) YME je odgovoran za određivanje raspodjele vozača po zemljama i odabir vozača za
natjecanje SuperFinale.
c)

Ukupan broj od 40 vozača odredit će se prema sljedećim kriterijima po području:
Skupina
vozača

A.

Španjolska/Italija/Francuska/UK/Njemačka/Nizozemska

–

ukupno

14

Skupina B. Švedska/Norveška/Danska/Finska/Belgija/Austrija/Švicarska – ukupno 18
vozača;
Skupina
C.
Grčka/Portugal/Poljska/Turska/Ukrajina/Latvija/Estonija/Hrvatska
ukupno 8 vozača.

–

Nakon registracije odbor za utrke tvrtke YME određuje dodjelu određenih vozača po
državi. To će se definirati prema broju registracija sa svrhom da se unutar svake skupine
ponudi slična mogućnost za izazov natjecanja Superfinale.
d) Vozač koji uspije dosegnuti sljedeći korak u kupu obvezan je sudjelovati u njemu, osim
ako nije spriječen višom silom (ozljeda, ozbiljan zdravstveni problem). U tom slučaju
vozača će zamijeniti rezervni vozač.
7. Troškovi
a) Sve troškove sudjelovanja u ovom kupu (povezane s državnim prvenstvima, natjecanjem
SuperFinale i bLU cRU Masterclassom) snosi vozač/tim, uključujući, no ne ograničavajući
se na, prijevoz i logistiku, kupnju i uporabu motocikla, dijelove, mehaničarske usluge i
pomoć te licenciranje za državno prvenstvo i natjecanje SuperFinale.
b) Za ovaj kup, uključujući natjecanje SuperFinale, Masterclass i vožnju EMX125, ne postoji
pretplata (isključujući pravila nacionalnog kupa, licenciranje za državno prvenstvo i
naknade za sudjelovanje određene od strane nacionalnog saveza / organizatora).
c) Nacionalne podružnice tvrtke YME osigurat će paket dobrodošlice bLU cRU: 2 / majica
kratkih rukava Paddock Blue, 1 / majica s kapuljačom Paddock Blue, 1 / kišobran, 1 /
kapa, 1 /ruksak i 1 / komplet ekskluzivnih naljepnica za motocikl;
U slučaju da vozaču treba više predmeta iz paketa dobrodošlice i dodatni kompleti
naljepnica za motocikl, treba ih zatražiti u nacionalnim podružnicama tvrtke YME, putem
bLU cRU koordinatora, a te će predmete dobiti po promidžbenoj cijeni.
8. Upute za registraciju
a) Za ulazak u Europski kup YZ125 bLU cRU FIM, obvezno je slijediti sve korake u
postupku registracije na mreži;
b) Svakog će vozača u roku od 14 dana kontaktirati nacionalni bLU cRU koordinator kako
bi potvrdio registraciju;
c) Sve informacije koje vozač dostavi moraju biti točne jer će to provjeriti nacionalni
distributeri.
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9. Otkazivanje događaja
YME zadržava pravo da, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, može po vlastitom
nahođenju i u svakom trenutku, u cijelosti ili djelomično, promijeniti ili otkazati Odredbe
i uvjete i/ili kup. YME nije odgovoran za bilo kakve troškove koje vozač ima zbog
otkazivanja.
10. EMX125 2024. – uvjeti za sudjelovanje
a) Najbolji vozač izabran na događaju Masterclass Europskog kupa YZ125 bLU cRU FIM
sudjelovat će na prvenstvu EMX125 2024. godine za momčad Yamaha MX bLU cRU.
b) Vozač će biti službeni Yamahin vozač pod uvjetima koji će se s YME-om dogovoriti u
sklopu godišnjeg ugovora s vozačem.
c) Vozač koji sudjeluje na natjecanju EMX125 morat će se pridržavati pravila i uputa YMEa i tima, uključujući i ugovore o sponzorstvu.
11. Prava na sliku
Registracijom za Kup i potpisom registracijskog obrasca vozač dozvoljava ili pribavlja
dozvolu, bez naknade, do 31. prosinca 2023. i bez vremenskog ograničenja za povijesne
svrhe za materijale napravljene prije 31. prosinca 2023. te bez vremenskih ili teritorijalnih
ograničenja, da YME ima isključivo pravo uporabe vozačevog imena, dizajna vozačevog
osobnog trkaćeg broja, potpisa, inicijala i sličnog, uključujući fotografirane portrete,
filmove, videozapise, CD/DVD-ROM-ove i sve ostale snimke ili komentare o vozaču
upućene elektroničkim putem, kao i komentare i mišljenja u vezi s oglasima,
promidžbenim aktivnostima, prodajom motocikala i ostalih proizvoda koje proizvodi i/ili
prodaje YME.
12. Trajanje
Ovaj ugovor stupa na snagu u trenutku registracije i automatski istječe 31. prosinca 2023.
bez potrebe za obavješćivanjem tvrtke YME ili vozača.
13. Mjerodavno pravo
a) Ovi uvjeti i odredbe sastavni su dio registracije. Registracijom za kup i potpisivanjem
obrasca registracije vozač se slaže s Odredbama i uvjetima;
b) Vozač se slaže da se svaki spor u svezi s kupom (njegovim sudjelovanjem),
uključujući i uporabu informacija koje je vozač ustupio tvrtki YME, rješava prema
nizozemskom zakonu na nadležnom sudu u Amsterdamu u Nizozemskoj.
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ODREDBE I UVJETI ZA YZ85

1. Strane koje su uključene u Europski kup YZ85 bLU cRU FIM
a) Yamaha Motor Europe N.V. (u nastavku YME), uključujući njene podružnice;
b) Infront Moto Racing (u nastavku: IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (u nastavku FIM/FIM Europa).
2. Uključenost stranaka
YME, koji postavlja strukturu i pravila za Europski kup YZ85 bLU cRU FIM (u nastavku
„kup”), subjekt je koji je odgovoran za upravljanje marketinškim i promidžbenim
pravima kupa i zadužen je za interakciju između zainteresiranih strana uključenih u
ovaj projekt.
b) Podružnice tvrtke YME zadužene su za lokalnu komunikaciju i izravan kontakt s
vozačima kojima u ime tvrtke YME osiguravaju paket dobrodošlice bLU cRU i komplet
naljepnica;
c) IMR upravlja televizijskim pravima za natjecanje SuperFinale i rukovodi organizacijom
natjecanja SuperFinale Europskog kupa YZ85 bLU cRU FIM unutar godišnjeg
natjecanja MXGP / Motokros nacija „MXoN. IMR je dioničar koji uspostavlja izravni
kontakt sa sustavom FIM/FIM Europe u odnosu na natjecanje SuperFinale;
d) Tvrtka YME organizira natjecanje SuperFinale Europskog kupa YZ bLU cRU FIM kao
dio natjecanja MXGP / MXoN.
e) Licenciranje za natjecanje SuperFinale podliježe sportskim i tehničkim propisima
natjecanja FIM Europa (dozvoljena je licenca za samo jedan kontinentalni događaj ili
godišnje Europsko prvenstvo u klasi 85) te je odgovornost vozača zatražiti ga preko
nacionalnog saveza. Moguće ih je dobiti na FIM ekstranetu.
f) Tamo gdje se u ovim Uvjetima i odredbama spominje „vozač” ili „vozači”, gdje je to
nužno, izričito se misli na: vozača i njegovog zakonskog zastupnika.
a)

3. Struktura kupa
a) Pretplata
Registracija na mreži za sudjelovanje u kupu moguća je između 27. studenog 2022. i 28.
veljače 2023.;
b) Državno prvenstvo
Ovaj kup bit će sastavni dio državnog prvenstva, u kojem će Yamahini vozači imati svoj
poredak, koji će se zaključati 01. kolovoza 2023. za odabrane vozače koji se pridruže
natjecanju SuperFinale;
c) SuperFinale
Najbolji vozači svakog nacionalnog prvenstva utrkivat će se na natjecanju SuperFinale
koje će se dogoditi na TBC-u i bit će dio glavnog događaja MXGP / MXoN:
Ceremonija dodjele nagrada na natjecanju SuperFinale
Prva tri vozača u ukupnom poretku osvojit će sljedeće nagrade: 1° pehar / tanjur /
medalju prvenstva FIM-Europa
2° pehar / tanjur /medalju prvenstva FIM-Europa
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3° pehar / tanjur / medalju prvenstva FIM-Europa
Nagrada za YME distributera dodijelit će se nacionalnom distributeru koji je pokazao najveće
zalaganje u odnosu na: kontakta, registracija, sportskih informacija, medijskih informacija i
nazočnosti na terenu.
Nagrada za najmlađeg vozača dodijelit će se najmlađem vozaču na startu natjecanja
Superfinale.

d) bLU cRU Masterclass
Najbolja tri vozača i dva vozača s pozivnicama koje Odbor za utrke tvrtke YME odabere
na natjecanju SuperFinale na MXGP zatim će sudjelovati na 3-dnevnom događaju
Masterclass (listopad/studeni 2023.) s veleposlanicima natjecanja bLU cRU;
e) EMX 85 Zona i završna vožnja 2024.
Najboljeg vozača na događaju Masterclass, kojeg odaberu Odbor za utrke tvrtke YME i
veleposlanici natjecanja bLU cRU, podržat će tvrtka Yamaha prema uvjetima navedenim
u točki: 10 u sezoni 2024.
4. Preduvjeti za sudjelovanje
a) Sudjelovanje u kupu ograničeno je na državna prvenstva u Europi.
b) Vozač mora imati punu licencu svojeg nacionalnog saveza, biti u skladu s tehničkim i
sportskim pravilima nacionalnog kupa te se mora utrkivati na modelu Yamaha YZ85 na
prvenstvu neke europske države;
c) Kako bi sudjelovao u kupu, vozač mora biti u dobi između 11 i 13 godina;
Minimalna dob od 11 godina mora se dostići u trenutku prve tehničke provjere događaja,
a to je obično petak prije događaja.
Maksimalna dob završava na kraju kalendarske godine u kojoj vozač dosegne dob od 13
godina.
d) Obveza je vozača koji sudjeluju u kupu da tijekom sezone državnog prvenstva,
SuperFinale i Masterclass natjecanja upotrebljavaju naljepnicu Europskog kupa YZ85 bLU
cRU FIM i komplet Paddock Blue koje osiguravaju nacionalne podružnice tvrtke YME.
5. Osiguranje
a) Za osiguranje Europskog kupa YZ85 bLU cRU FIM odgovoran je za svaki nacionalni savez
i, osobito u vezi s natjecanjem SuperFinale, FIM-e;
b) Klauzule o odšteti i odgovornosti postavlja osiguranje koje je uključeno u licence FIM-a i
nacionalnog saveza.
c) Vozač priznaje i prihvaća rizike i opasnosti koje proizlaze iz sudjelovanja u kupu.
Isključena je svaka odgovornost tvrtke YME i/ili njezinih podružnica u slučaju svake
nezgode koja je prouzročila ozljedu, trajnu invalidnost ili smrt.
6. Sudjelovanje na događajima
a) Vozači se moraju utrkivati u svojem državnom prvenstvu na Yamahi YZ85 i dužni su
sudjelovati na minimalno 50 % utrka tog prvenstva kako bi mogli sudjelovati u natjecanju
SuperFinale;
b) YME je odgovoran za određivanje raspodjele vozača po zemljama i odabir vozača za
natjecanje SuperFinale.
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c)

Ukupan broj od 40 vozača odredit će se prema sljedećim kriterijima po području:
Skupina
vozača

A.

Španjolska/Italija/Francuska/UK/Njemačka/Nizozemska

–

ukupno

14

Skupina B. Švedska/Norveška/Danska/Finska/Belgija/Austrija/Švicarska – ukupno 18
vozača;
Skupina
C.
Grčka/Portugal/Poljska/Turska/Ukrajina/Latvija/Estonija/Hrvatska
ukupno 8 vozača.

–

Nakon završetka registracije, određuje se posebna raspodjela vozača po zemlji prema
brojevima registracije s ciljem da se ponudi slična mogućnost za izazov natjecanja
SuperFinale unutar svake grupe.
d) Vozači koji uspiju dosegnuti sljedeći korak u kupu obvezni su sudjelovati u njemu, osim
ako nisu spriječeni višom silom (ozljeda, ozbiljan zdravstveni problem). U tom slučaju
vozača će zamijeniti rezervni vozač.
7. Troškovi
a) Sve troškove sudjelovanja u ovom kupu (povezane s državnim prvenstvima, natjecanjem
SuperFinale i bLU cRU Masterclassom) snosi vozač/tim, uključujući, no ne ograničavajući
se na, prijevoz i logistiku, kupnju i uporabu motocikla, dijelove, mehaničarske usluge i
pomoć te licenciranje za državno prvenstvo i natjecanje SuperFinale.
b) Za ovaj kup, uključujući natjecanje SuperFinale, Masterclass i vožnju EMX85, ne postoji
pretplata (isključujući pravila nacionalnog kupa, licenciranje za državno prvenstvo i
naknade za sudjelovanje određene od strane nacionalnog saveza / organizatora).
c) Nacionalne podružnice tvrtke YME osiguravaju besplatni paket dobrodošlice bLU cRU (2 /
majica kratkih rukava, 1 / majica s kapuljačom, 1 / kišobran, 1 / kapa, 1 / ruksak) i jedan
ekskluzivni komplet naljepnica za motocikl;
U slučaju da vozaču treba više predmeta iz paketa dobrodošlice i dodatni kompleti
naljepnica za motocikl, treba ih zatražiti u nacionalnim podružnicama tvrtke YME, putem
bLU cRU koordinatora, a te će predmete dobiti po promidžbenoj cijeni.
8. Upute za registraciju
a) Za ulazak u Europski kup YZ85 bLU cRU FIM, obvezno je slijediti sve korake u postupku
registracije na mreži. >;
b) Vozača će u roku od 14 dana kontaktirati nacionalni bLU cRU koordinator kako bi
potvrdio registraciju
c) Sve informacije koje vozač dostavi moraju biti točne jer će to provjeriti nacionalni
distributeri.
9. Otkazivanje događaja
YME zadržava pravo da, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, može po vlastitom
nahođenju i u svakom trenutku, u cijelosti ili djelomično, promijeniti ili otkazati Odredbe
i uvjete i/ili kup. YME nije odgovoran za bilo kakve troškove koje vozač ima zbog
otkazivanja.
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10. EMX85 2024. – uvjeti za sudjelovanje
a) Najbolji vozač odabran na natjecanju bLU cRU Masterclass sudjelovat će na prvenstvu
EMX85 2024.;
b) Vozač će biti službeni Yamahin vozač pod uvjetima koji će se dogovoriti s tvrtkom YME
pri sklapanju godišnjeg ugovora s vozačem, uz ove pogodnosti:
a. Br. 1 YZ85 (posudba za uporabu) – 1 komplet GYTR – 1 komplet standardnih
rezervnih dijelova (maksimalne vrijednosti 3.000 €).
c) Vozač koji sudjeluje na događaju EMX85 morat će se pridržavati pravila i instrukcija
tvrtke YME i momčadi, uključujući i ugovora o sponzorstvu.
11. Prava na sliku
Vozač dozvoljava ili pribavlja dozvolu, bez naknade do 31. prosinca 2023. i bez
vremenskog ograničenja za povijesne svrhe za materijale napravljene prije 31. prosinca
2023. te bez vremenskih ili teritorijalnih ograničenja, da YME ima isključivo pravo uporabe
vozačevog imena, dizajna vozačeva osobnog trkaćeg broja, potpisa, inicijala i sličnog,
uključujući fotografirane portrete, film, video, CD / DVD-ROM i sve ostale snimke ili
komentare o vozaču upućene elektroničkim putem, komentare i mišljenja, u vezi s
oglasima, promidžbenim aktivnostima i prodajom motocikala i ostalih proizvoda koje
proizvodi i/ili prodaje YME.
12. Trajanje
Ovaj ugovor stupa na snagu u trenutku registracije i automatski istječe 31. prosinca 2023.
bez potrebe za obavješćivanjem tvrtke YME ili vozača.
13. Mjerodavno pravo
a) Ovi uvjeti i odredbe sastavni su dio registracije. Registracijom za kup i potpisivanjem
obrasca registracije vozač se slaže s Odredbama i uvjetima;
b) Vozač se slaže da se svaki spor u svezi s kupom (njegovim sudjelovanjem),
uključujući i uporabu informacija koje je vozač ustupio tvrtki YME, rješava prema
nizozemskom zakonu na nadležnom sudu u Amsterdamu u Nizozemskoj.
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ODREDBE I UVJETI ZA YZ65

1. Strane koje su uključene u Europski kup YZ65 bLU cRU FIM
a) Yamaha Motor Europe N.V. (u nastavku YME), uključujući njene podružnice;
b) IMR Moto Racing (u nastavku: IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (u nastavku FIM/FIM Europa).
2. Uključenost stranaka
YME, koji postavlja strukturu i pravila za Europski kup YZ65 bLU cRU FIM (u nastavku
„kup”), subjekt je koji je odgovoran za upravljanje marketinškim i promidžbenim
pravima kupa i zadužen je za interakciju između zainteresiranih strana uključenih u
ovaj projekt.
b) Podružnice YME-a zadužene su za lokalnu komunikaciju i izravan kontakt s vozačima
kojima u ime YME-a osiguravaju paket dobrodošlice bLU cRU i komplet naljepnica.
c) IMR upravlja televizijskim pravima za natjecanje SuperFinale i rukovodi organizacijom
natjecanja SuperFinale Europskog kupa YZ65 bLU cRU FIM unutar natjecanja MXGP /
Motokros nacija „MXoN. IMR je dioničar koji uspostavlja izravni kontakt sa
sustavom FIM/FIM Europe u odnosu na natjecanje SuperFinale;
d) Tvrtka YME organizira natjecanje SuperFinale Europskog kupa YZ bLU cRU FIM kao
dio natjecanja MXGP / MXoN.
e) Licenciranje za natjecanje SuperFinale podliježe sportskim i tehničkim propisima
natjecanja FIM Europa (dozvoljena je licenca za samo jedan kontinentalni događaj ili
godišnje Europsko prvenstvo u klasi 65) te je odgovornost vozača zatražiti ga preko
nacionalnog saveza. Moguće ih je dobiti na FIM ekstranetu.
f) Tamo gdje se u ovim Uvjetima i odredbama spominje „vozač” ili „vozači”, gdje je to
nužno, izričito se misli na: vozača i njegovog zakonskog zastupnika.
a)

3. Struktura kupa
a) Pretplata
Registracija na mreži za sudjelovanje u kupu moguća je od 27. studenog 2022. do 28.
veljače 2023.;
b) Državno prvenstvo
Ovaj kup bit će sastavni dio državnog prvenstva, u kojem će Yamahini vozači imati svoj
poredak, koji će se zaključati 01. kolovoza 2023. za odabrane vozače koji se pridruže
natjecanju SuperFinale;

c) SuperFinale
Najbolji vozači svakog nacionalnog prvenstva utrkivat će se na natjecanju SuperFinale
koje će se dogoditi na TBC-u i bit će dio glavnog događaja MXGP / MXoN:
Ceremonija dodjele nagrada na natjecanju SuperFinale
Prva tri vozača u ukupnom poretku osvojit će sljedeće nagrade: 1° pehar / tanjur /
medalju prvenstva FIM-Europa
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2° pehar / tanjur / medalju prvenstva FIM-Europa
3° pehar / tanjur / medalju prvenstva FIM-Europa
Nagrada za YME distributera dodijelit će se nacionalnom distributeru koji je pokazao najveće
zalaganje u odnosu na: kontakta, registracija, sportskih informacija, medijskih informacija i
nazočnosti na terenu.
Nagrada za najmlađeg vozača dodijelit će se najmlađem vozaču na startu natjecanja
Superfinale.

d) bLU cRU Masterclass
Najbolja tri vozača i dva vozača s pozivnicama koje Odbor za utrke tvrtke YME odabere
na natjecanju SuperFinale na događaju Monster Energy FIM Motokros nacija sudjelovat
će na 3-dnevnom događaju Masterclass (listopad/studeni 2023.) s veleposlanicima
natjecanja bLU cRU;
e) EMX 65 Zona i završna vožnja 2024.
Najboljeg vozača na događaju Masterclass, kojeg odaberu Odbor za utrke tvrtke YME i
veleposlanici natjecanja bLU cRU, podržat će tvrtka Yamaha prema uvjetima navedenim
u točki: 10 u sezoni 2024.
4. Preduvjeti za sudjelovanje
a) Sudjelovanje u kupu ograničeno je na državna prvenstva u Europi.
b) Vozač mora imati punu licencu svojeg nacionalnog saveza, biti u skladu s tehničkim i
sportskim pravilima nacionalnog kupa te se mora utrkivati na modelu Yamaha YZ65 na
prvenstvu neke europske države;
c) Kako bi sudjelovao u kupu, vozač mora biti u dobi između 8 i 11 godina;
Minimalna dob od 8 godina mora se dostići u trenutku prve tehničke provjere događaja,
a to je obično petak prije događaja.
Maksimalna dob završava na kraju kalendarske godine u kojoj vozač dosegne dob od 11
godina.
d) Obveza je vozača koji sudjeluju u kupu da tijekom sezone državnog prvenstva,
SuperFinale i Masterclass natjecanja upotrebljavaju naljepnicu Europskog kupa YZ65 bLU
cRU FIM i komplet Paddock Blue koje osiguravaju nacionalne podružnice tvrtke YME.
5. Osiguranje
a) Za osiguranje Europskog kupa YZ65 bLU cRU FIM odgovoran je za svaki nacionalni savez
i, osobito u vezi s natjecanjem SuperFinale, FIM-e;
b) Klauzule o odšteti i odgovornosti postavlja osiguranje koje je uključeno u licence FIM-a i
nacionalnog saveza.
c) Vozač priznaje i prihvaća rizike i opasnosti koje proizlaze iz sudjelovanja u kupu.
Isključena je svaka odgovornost tvrtke YME i/ili njezinih podružnica u slučaju svake
nezgode koja je prouzročila ozljedu, trajnu invalidnost ili smrt.
6. Sudjelovanje na događajima
a) Vozači se moraju utrkivati u svojem državnom prvenstvu na Yamahi YZ65 i dužni su
sudjelovati na minimalno 50 % utrka tog prvenstva kako bi mogli sudjelovati u natjecanju
SuperFinale;
b) YME je odgovoran za određivanje raspodjele vozača po zemljama i odabir vozača za
natjecanje SuperFinale.
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c)

Ukupan broj od 40 vozača odredit će se prema sljedećim kriterijima po području:
Skupina A. Španjolska/Italija/Francuska/UK/Njemačka/Nizozemska – ukupno 14
vozača
Skupina B. Švedska/Norveška/Danska/Finska/Belgija/Austrija/Švicarska – ukupno 18
vozača;
Skupina C. Grčka/Portugal/Poljska/Turska/Ukrajina/Latvija/Estonija/Hrvatska –
ukupno 8 vozača.
Nakon završetka registracije, određuje se posebna raspodjela vozača po zemlji prema
brojevima registracije s ciljem da se ponudi slična mogućnost za izazov natjecanja
SuperFinale unutar svake grupe.

d) Vozači koji uspiju dosegnuti sljedeći korak u kupu obvezni su sudjelovati u njemu, osim
ako nisu spriječeni višom silom (ozljeda, ozbiljan zdravstveni problem). U tom slučaju
vozača će zamijeniti rezervni vozač.
7. Troškovi
a) Sve troškove sudjelovanja u ovom kupu (povezane s državnim prvenstvima, natjecanjem
SuperFinale i bLU cRU Masterclassom) snosi vozač/tim, uključujući, no ne ograničavajući
se na, prijevoz i logistiku, kupnju i uporabu motocikla, dijelove, mehaničarske usluge i
pomoć te licenciranje za državno prvenstvo i natjecanje SuperFinale.
b) Za ovaj kup, uključujući natjecanje SuperFinale, Masterclass i vožnju EMX65, ne postoji
pretplata (isključujući pravila nacionalnog kupa, licenciranje za državno prvenstvo i
naknade za sudjelovanje određene od strane nacionalnog saveza / organizatora).
c) Nacionalne podružnice tvrtke YME osiguravaju besplatni paket dobrodošlice bLU cRU (2 /
majica kratkih rukava, 1 / majica s kapuljačom, 1 / kišobran, 1 / kapa, 1 / ruksak) i jedan
ekskluzivni komplet naljepnica za motocikl;
U slučaju da vozaču treba više predmeta iz paketa dobrodošlice i dodatni kompleti
naljepnica za motocikl, treba ih zatražiti u nacionalnim podružnicama tvrtke YME, putem
bLU cRU koordinatora, a te će predmete dobiti po promidžbenoj cijeni.
8. Upute za registraciju
a) Za ulazak u Europski kup YZ65 bLU cRU FIM, obvezno je slijediti sve korake u postupku
registracije na mreži. >;
b) Vozača će u roku od 14 dana kontaktirati nacionalni bLU cRU koordinator kako bi
potvrdio registraciju
c) Sve informacije koje vozač dostavi moraju biti točne jer će to provjeriti nacionalni
distributeri.
9. Otkazivanje događaja
YME zadržava pravo da, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne najave, može po vlastitom
nahođenju i u svakom trenutku, u cijelosti ili djelomično, promijeniti ili otkazati Odredbe
i uvjete i/ili kup. YME nije odgovoran za bilo kakve troškove koje vozač ima zbog
otkazivanja.
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10. EMX65 2024. – uvjeti za sudjelovanje
a) Najbolji vozač odabran na natjecanju bLU cRU Masterclass sudjelovat će na prvenstvu
EMX65 2024.;
b) Vozač će biti službeni Yamahin vozač pod uvjetima koji će se dogovoriti s tvrtkom YME
pri sklapanju godišnjeg ugovora s vozačem, uz ove pogodnosti;
a. Br. 1 YZ65 (posudba za uporabu) – 1 komplet GYTR – 1 komplet standardnih
rezervnih dijelova (maksimalne vrijednosti 3.000 €).
c) Vozač koji sudjeluje na događaju EMX65 morat će se pridržavati pravila i instrukcija
tvrtke YME i momčadi, uključujući i ugovora o sponzorstvu.
11. Prava na sliku
Vozač dozvoljava ili pribavlja dozvolu, bez naknade do 31. prosinca 2023. i bez
vremenskog ograničenja za povijesne svrhe za materijale napravljene prije 31. prosinca
2023. te bez vremenskih ili teritorijalnih ograničenja, da YME ima isključivo pravo uporabe
vozačevog imena, dizajna vozačeva osobnog trkaćeg broja, potpisa, inicijala i sličnog,
uključujući fotografirane portrete, film, video, CD / DVD-ROM i sve ostale snimke ili
komentare o vozaču upućene elektroničkim putem, komentare i mišljenja, u vezi s
oglasima, promidžbenim aktivnostima i prodajom motocikala i ostalih proizvoda koje
proizvodi i/ili prodaje YME.
12. Trajanje
Ovaj ugovor stupa na snagu u trenutku registracije i automatski istječe 31. prosinca 2023.
bez potrebe za obavješćivanjem tvrtke YME ili vozača.
13. Mjerodavno pravo
a) Ovi uvjeti i odredbe sastavni su dio registracije. Registracijom za kup i potpisivanjem
obrasca registracije vozač se slaže s Odredbama i uvjetima;
b) Vozač se slaže da se svaki spor u svezi s kupom (njegovim sudjelovanjem), uključujući
i uporabu informacija koje je vozač ustupio tvrtki YME, rješava prema nizozemskom
zakonu na nadležnom sudu u Amsterdamu u Nizozemskoj.
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