YZ125 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup versenyben érintett felek
a) Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban „YME”), és annak leányvállalatai;
b) Infront Moto Racing (a továbbiakban „IMR”);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (a továbbiakban „FIM/Europe”).
2. A felek szerepe
Az YME dolgozza ki az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (a továbbiakban: a „Verseny”)
szerkezetét és szabályait, és ez a szervezet felelős a Verseny marketing- és promóciós
jogainak kezeléséért, valamint a projektben részt vevő érdekelt felek közötti
kommunikáció biztosításáért;
b) Az YME leányvállalatai felelősek a helyi kommunikációért, valamint a versenyzőkkel
való közvetlen kapcsolattartásért, a bLU cRU üdvözlőcsomag és matricacsomag
biztosításáért az YME nevében;
c) Az IMR kezeli a SuperFinale televíziós jogait, és felel az YZ125 bLU cRU FIM Europe
Cup SuperFinale szervezéséért az éves MXGP / Motocross of Nations „MXoN
keretében. Az IMR feladata a közvetlen kapcsolattartás a FIM/FIM Europe féllel a
SuperFinale versennyel kapcsolatban;
d) Az YME felel az YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale szervezéséért az MXGP/MXoN
forduló részeként.
e) A SuperFinale versenyre az FIM sport- és műszaki szabályai szerint lehet nevezni
(csak Continental One-eseményre vagy éves European 125 bajnokságra érvényes
licenc elfogadott), és ezt a versenyzőnek saját országos szövetségén keresztül kell
igényelnie. Ezek az FIM extranet hálózatán keresztül szerezhetők be.
f) Jelen Részvételi Feltételekben a „versenyző” vagy „versenyzők” kifejezés szükség
szerint közösen jelenti az: adott versenyzőt és annak törvényes gondviselőjét.
a)

3. A Verseny felépítése
a) Nevezés
A versenyre 2022. szeptember 27. és 2023. február 28. között lehet online regisztrálni;
b) Országos bajnokság
A Verseny az országos bajnokság szerves részét képezi, amelynek keretében a Yamaha
versenyzői külön rangsort kapnak, amit 2023. augusztus 1-jén zárunk le a SuperFinale
versenyen résztvevő versenyzők kiválasztása érdekében;
c) SuperFinale
Az országos bajnokságokban legjobban teljesítő versenyzők (6. pont – A, B, C csoportok)
meghívót kapnak a SuperFinale versenyre, amelyre KÉSŐBB MEGADOTT NAPON kerül
sor, az MXGP/ MXoN főesemény részeként
d) Superfinale ünnepélyes eredményhirdetés
Az összesített első három helyezettje a következő díjakat nyerheti meg: 1°
kupa/plakett/FIM-Europe medálja
2° kupa/plakett/FIM-Europe medálja
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3° kupa/plakett/FIM-Europe medálja

A „Legjobb disztribútor” díjat az az országos disztribútor kapja, aki a legnagyobb aktivitást
tanúsította a következők terén: kapcsolattartás, regisztrációk száma, sporttal kapcsolatos
tájékoztatás, média tájékoztatása, jelenlét a pályán;
A „Legfiatalabb versenyző” díjat a Superfinale versenyen induló legfiatalabb versenyző kapja
meg.

e) bLU cRU Masterclass
Az MXoN keretében megrendezett SuperFinale verseny első három helyezettje, valamint
az YME versenybizottsága által kiválasztott két további versenyző részt vehet a bLU cRU
Masterclass rendezvényen (2023. október/november) a bLU cRU nagykövetekkel;
f) EMX 125 2024-es szezon versenyzője
A Masterclass legjobb versenyzője (akit az YME versenybizottsága és a bLU cRU
nagykövetek közösen választanak ki) a 2024-es szezonra a Yamaha hivatalos
versenyzőjeként csatlakozhat a hivatalos Yamaha bLU cRU csapathoz.
4. Részvételi követelmények
a) A Versenyben kizárólag az európai országos bajnokságok szerepelnek;
b) A versenyzőnek meg kell szereznie az országos szövetség engedélyét, be kell tartania az
országos bajnokság műszaki és sportszabályzatát, és Yamaha YZ125 típusú motorral kell
versenyeznie egy európai ország bajnokságában;
c) A Versenyen 13 és 16 év közötti versenyzők vehetnek részt;
A 13 éves alsó korhatárt az esemény első technikai ellenőrzésének időpontjáig kell
betölteni, erre általában az esemény pénteki napján kerül sor.
A maximális életkor annak a naptári évnek a végén jár le, amelyben a versenyző betölti
a 16. életévét.
d) A Versenyben részt vevő versenyzők kötelesek az országos bajnokság futamain,
valamint a SuperFinale és a Masterclass rendezvényeken az YME adott országban működő
leányvállalatától kapott YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup matricát és a Paddock Blue
készletet használni, kivéve, ha írásban erről másként állapodnak meg.
5. Biztosítás
a) Az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup biztosítása az egyes országos szövetségek
felelőssége, a SuperFinale biztosítása pedig az FIM felelőssége;
b) A kármentesítésre és kártérítésre vonatkozó feltételeket az FIM és az országos szövetség
licencének biztosítása határozza meg;
c) A versenyzők tudomásul veszik és elfogadják a Versenyben való részvétellel járó
veszélyeket és kockázatokat. Az YME és/vagy leányvállalatai nem vállalnak felelősséget
a személyi sérüléssel, végleges bénulással vagy halállal járó balesetekért.
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6. A rendezvényeken való részvétel
a) Azok a versenyzők vehetnek részt a SuperFinale versenyen, akik Yamaha YZ125 motoron
aktívan versenyeznek az országos bajnokságban, és annak futamainak legalább 50%-án
részt vesznek;
b) Az YME felelőssége az egyes országok számára biztosított helyek kiosztása, valamint a
SuperFinale versenyen részt vevő versenyzők kiválasztása;
c)

Összesen 40 versenyzőt választunk ki a következő területi eloszlás szerint:
A. csoport Spanyolország / Olaszország / Franciaország / Egyesült Királyság /
Németország / Hollandia – összesen 14 versenyző;
B. csoport Svédország / Norvégia / Dánia / Finnország / Belgium / Ausztria / Svájc –
összesen 18 versenyző;
C. csoport Görögország / Portugália / Lengyelország / Törökország / Ukrajna / Lettország
/ Észtország / Horvátország – összesen 8 versenyző;

A regisztráció után az YME Racing bizottság határozza meg a versenyzők országonkénti
végleges számát. Ezt a regisztrációs számok alapján határozzuk meg, hogy minden
csoporton belül hasonló esélyeket biztosítsunk a SuperFinale versenyen való
részvételhez.
d) Azok a versenyzők, akik bejutnak a Verseny következő szakaszába, kötelesek azon részt
venni, kivéve, ha valamilyen Vis Maior esemény (például sérülés, súlyos egészségügyi
probléma) akadályozza őket. Ebben az esetben a versenyző helyébe egy tartalék
versenyző lép.
7. Költségek
a) A Versenyben (az országos bajnokságot, a SuperFinale és a bLU cRU Masterclass versenyt
is ideértve) való részvételhez kapcsolódó minden költséget a versenyzőnek/csapatnak
kell viselnie, korlátozás nélkül ideértve a szállítási és logisztikai költségeket, a
motorkerékpár beszerzésének, használatának, alkatrészeinek, szerelésének és
támogatásának költségeit, valamint az országos bajnokságon és a SuperFinale versenyen
való részvételhez szükséges licenc költségeit;
b) A Versenyre (valamint a SuperFinale, Masterclass és EMX125 rendezvényekre) nincs
regisztrációs díj. Ez nem vonatkozik az országos bajnokságokra, amelyek szabályait,
licenc- és részvételi díjait az országos szövetség/szervező határozza meg;
c) Az YME országos leányvállalatai biztosítják a versenyzőknek a bLU cRU üdvözlőcsomagot:
2 db Paddock-kék póló, 1 db Paddock-kék kapucnis pulóver, 1 db ernyő, 1 db sapka, 1
db hátizsák és 1 db exkluzív matricakészlet a motorra;
Ha a versenyző további tételeket igényel az üdvözlőcsomagból vagy további matricákra
van szüksége, ezeket az YME országos leányvállalatától, a bLU cRU koordinátorán
keresztül kérheti. A további tételeket promóciós áron tudunk biztosítani.
8. Regisztrációs előírások
a) Az YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup versenyben való részvételhez kötelező az online
regisztrációs folyamat összes lépését elvégezni;
b) A bLU cRU koordinátora a regisztrációt követően 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a
versenyzővel a regisztráció megerősítése érdekében;
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c) A versenyző köteles pontos információkat megadni, az információk hitelességét az
országos disztribútor ellenőrizni fogja.
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9. A rendezvények törlése
Az YME fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból, bármikor, előzetes értesítés nélkül,
saját hatáskörében módosítsa vagy törölje a Verseny vagy a Részvételi Feltételek egyes
részeit vagy teljes egészét. A rendezvény elmaradása esetén az YME nem vállal
felelősséget a versenyzők költségeiért.
10. EMX125 2024 – Részvételi feltételek
a) A Masterclass YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup sorozatban legjobbnak bizonyuló
versenyző a Yamaha hivatalos MX bLU cRU csapatának tagjaként részt vehet a 2024-es
EMX125 bajnokságban;
b) Ez a versenyző a Yamaha hivatalos versenyzőjeként fog szerepelni, aminek pontos
feltételeit az YME vállalattal kötött éves versenyzői szerződés határozza meg;
c) Az EMX125 bajnokságban részt vevő versenyző köteles betartani az YME és a csapat
szabályait, a kapott utasításokat, és a szponzori szerződések előírásait.
11. Képmáshoz kapcsolódó jogok
A Versenyre történő regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával a versenyző 2023.
december 31-ig érvényes, valamint a 2023. december 31. előtt készült anyagok esetében
időbeli korlátozás nélküli, díjmentes, időbeli és térbeli korlátozás nélküli, kizárólagos jogot
biztosít az YME vállalatnak a versenyző nevének, a versenyző versenyen használt
számához kapcsolódó dizájn, a versenyző aláírása, monogramja, képmása (ideértve a
fényképeket, filmeket, videókat, CD-ket/DVD-ket és más felvételeket), a versenyző által
elektronikus módon rögzített megjegyzések és vélemények hirdetésekben, promóciós
tevékenységekben és motorkerékpárok és más, az YME által gyártott és/vagy
forgalmazott termékek értékesítése során történő felhasználásához.
12. Érvényesség
Jelen szerződés a regisztráció pillanatában lép hatályba, és 2023. december 31-én
automatikusan, az YME és a versenyző általi értesítés nélkül is megszűnik.
13. Alkalmazandó jog
a) Jelen Részvételi Feltételek a regisztráció szerves részét képezik. A Versenyre való
regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával a versenyző elfogadja jelen
Részvételi Feltételeket;
b) A versenyző tudomásul veszi, hogy a Versennyel (vagy az azon való részvétellel),
valamint a versenyző által az YME részére megadott információkkal kapcsolatos
jogvitákra a holland törvények vonatkoznak, és ezen ügyekben Amszterdam város
illetékes bíróságai jogosultak ítélkezni.
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YZ85 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup versenyben érintett felek
a) Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban „YME”), és annak leányvállalatai;
b) Infront Moto Racing (a továbbiakban „IMR”);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (a továbbiakban „FIM/Europe”).
2. A felek szerepe
Az YME dolgozza ki az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (a továbbiakban: a „Verseny”)
szerkezetét és szabályait, és ez a szervezet felelős a Verseny marketing- és promóciós
jogainak kezeléséért, valamint a projektben részt vevő érdekelt felek közötti
kommunikáció biztosításáért;
b) Az YME leányvállalatai felelősek a helyi kommunikációért, valamint a versenyzőkkel
való közvetlen kapcsolattartásért, a bLU cRU üdvözlőcsomag és matricacsomag
biztosításáért az YME nevében;
c) Az IMR kezeli a SuperFinale televíziós jogait, és felel az YZ85 bLU cRU FIM Europe
Cup SuperFinale szervezéséért az éves MXGP / Motocross of Nations „MXoN
keretében. Az IMR feladata a közvetlen kapcsolattartás a FIM/FIM Europe féllel a
SuperFinale versennyel kapcsolatban;
d) Az YME felel az YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale szervezéséért az MXGP/MXoN
forduló részeként.
e) A SuperFinale versenyre az FIM Europe sport- és műszaki szabályai szerint lehet
nevezni (csak Continental One-eseményre vagy éves European 85 bajnokságra
érvényes licenc elfogadott), és ezt a versenyzőnek saját országos szövetségén
keresztül kell igényelnie. Ezek az FIM extranet hálózatán keresztül szerezhetők be.
f) Jelen Részvételi Feltételekben a „versenyző” vagy „versenyzők” kifejezés szükség
szerint közösen jelenti az: adott versenyzőt és annak törvényes gondviselőjét.
a)

3. A Verseny felépítése
a) Nevezés
A versenyre 2022. szeptember 27. és 2023. február 28. között lehet online regisztrálni;
b) Országos bajnokság
A Verseny az országos bajnokság szerves részét képezi, amelynek keretében a Yamaha
versenyzői külön rangsort kapnak, amit 2023. augusztus 1-jén zárunk le a SuperFinale
versenyen résztvevő versenyzők kiválasztása érdekében;
c) SuperFinale
Az országos bajnokságokban legjobban teljesítő versenyzők meghívót kapnak a
SuperFinale versenyre, amelyre KÉSŐBB MEGADOTT NAPON kerül sor, az MXGP/
MXoN főesemény részeként:
Superfinale ünnepélyes eredményhirdetés
Az összesített első három helyezettje a következő díjakat nyerheti meg: 1°
kupa/plakett/FIM-Europe medálja
2° kupa/plakett/FIM-Europe medálja
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3° kupa/plakett/FIM-Europe medálja
Az YME a „Legjobb disztribútor” díjjal jutalmazza azt az országos disztribútort, aki a
legnagyobb aktivitást tanúsította a következők terén: kapcsolattartás, regisztrációk száma,
sporttal kapcsolatos tájékoztatás, média tájékoztatása, jelenlét a pályán;
A „Legfiatalabb versenyző” díjat a Superfinale versenyen induló legfiatalabb versenyző kapja
meg.

d) bLU cRU Masterclass
Az MXGP keretében megrendezett SuperFinale verseny első három helyezettje, valamint
az YME versenybizottsága által kiválasztott két további versenyző részt vehet egy
háromnapos Masterclass rendezvényen (2023. október/november) a bLU cRU
nagykövetekkel;
e) EMX 85 Zone és a 2024-es versenyzés
A Masterclass legjobb versenyzőjét (akit az YME versenybizottsága és a bLU cRU
nagykövetek közösen választanak ki) a Yamaha a 10-es pontban foglalt feltételek mellett
támogatja a 2024-es szezonban.
4. Részvételi követelmények
a) A Versenyben kizárólag az európai országos bajnokságok szerepelnek;
b) A versenyzőnek meg kell szereznie az országos szövetség engedélyét, be kell tartania az
országos bajnokság műszaki és sportszabályzatát, és Yamaha YZ85 típusú motorral kell
versenyeznie egy európai ország bajnokságában;
c) A Versenyen 11 és 13 év közötti versenyzők vehetnek részt;
A 11 éves alsó korhatárt az esemény első technikai ellenőrzésének időpontjáig kell
betölteni, erre általában az esemény pénteki napján kerül sor.
A maximális életkor annak a naptári évnek a végén jár le, amelyben a versenyző betölti
a 13. életévét.
d) A Versenyben részt vevő versenyzők kötelesek az országos bajnokság futamain,
valamint a SuperFinale és a Masterclass rendezvényeken az YME adott országban működő
leányvállalatától kapott YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup matricát és a Paddock Blue
készletet használni.
5. Biztosítás
a) Az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup biztosítása az egyes országos szövetségek felelőssége,
a SuperFinale biztosítása pedig az FIM felelőssége;
b) A kármentesítésre és kártérítésre vonatkozó feltételeket az FIM és az országos szövetség
licencének biztosítása határozza meg;
c) A versenyzők tudomásul veszik és elfogadják a Versenyben való részvétellel járó
veszélyeket és kockázatokat. Az YME és/vagy leányvállalatai nem vállalnak felelősséget
a személyi sérüléssel, végleges bénulással vagy halállal járó balesetekért.
6. A rendezvényeken való részvétel
a) Azok a versenyzők vehetnek részt a SuperFinale versenyen, akik Yamaha YZ85 motoron
aktívan versenyeznek az országos bajnokságban, és annak futamainak legalább 50%-án
részt vesznek;
b) Az YME felelőssége az egyes országok számára biztosított helyek kiosztása, valamint a
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SuperFinale versenyen részt vevő versenyzők kiválasztása;
c)

Összesen 40 versenyzőt választunk ki a következő területi eloszlás szerint:
A. csoport Spanyolország / Olaszország / Franciaország / Egyesült Királyság /
Németország / Hollandia – összesen 14 versenyző;
B. csoport Svédország / Norvégia / Dánia / Finnország / Belgium / Ausztria / Svájc –
összesen 18 versenyző;
C. csoport Görögország / Portugália / Lengyelország / Törökország / Ukrajna / Lettország
/ Észtország / Horvátország – összesen 8 versenyző;
A versenyzők országonkénti végleges számát a regisztráció befejezése után határozzuk
meg, hogy minden csoporton belül hasonló esélyeket biztosítsunk a SuperFinale
versenyen való részvételhez.

d) Azok a versenyzők, akik bejutnak a Verseny következő szakaszába, kötelesek részt venni
azon, kivéve, ha ebben valamilyen vis maior helyzet (például sérülés, súlyos egészségügyi
probléma) akadályozza őket. Ebben az esetben a versenyző helyébe egy tartalék
versenyző lép.
7. Költségek
a) A Versenyben (az országos bajnokságot, a SuperFinale és a bLU cRU Masterclass versenyt
is ideértve) való részvételhez kapcsolódó minden költséget a versenyzőnek/csapatnak
kell viselnie, korlátozás nélkül ideértve a szállítási és logisztikai költségeket, a
motorkerékpár beszerzésének, használatának, alkatrészeinek, szerelésének és
támogatásának költségeit, valamint az országos bajnokságon és a SuperFinale versenyen
való részvételhez szükséges licenc költségeit;
b) A Versenyre (valamint a SuperFinale, Masterclass és EMX85 rendezvényekre) nincs
regisztrációs díj. Ez nem vonatkozik az országos bajnokságokra, amelyek szabályait,
licenc- és részvételi díjait az országos szövetség/szervező határozza meg;
c) Az YME országos leányvállalatai ingyenesen biztosítják a bLU cRU üdvözlőcsomagot (2 db
póló, 1 db kapucnis pulcsi, 1 db ernyő, 1 db bögre, 1 db hátizsák) és egy exkluzív
matricakészletet a motorra;
Ha a versenyző további tételeket igényel az üdvözlőcsomagból vagy további matricákra
van szüksége, ezeket az YME országos leányvállalatától, a bLU cRU koordinátorán
keresztül kérheti. A további tételeket promóciós áron tudunk biztosítani.
8. Regisztrációs előírások
a) Az YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup versenyben való részvételhez kötelező az online
regisztrációs folyamat összes lépését elvégezni. >;
b) A bLU cRU koordinátora a regisztrációt követően 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a
versenyzővel a regisztráció megerősítése érdekében
c) A versenyző köteles pontos információkat megadni, az információk hitelességét az
országos disztribútor ellenőrizni fogja.
9. A rendezvények törlése
Az YME fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból, bármikor, előzetes értesítés nélkül,
saját hatáskörében módosítsa vagy törölje a Verseny vagy a Részvételi Feltételek egyes
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részeit vagy teljes egészét. A rendezvény elmaradása esetén az YME nem vállal
felelősséget a versenyzők költségeiért.
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10. EMX85 2024 – Részvételi feltételek
a) A bLU cRU Masterclass során legjobbnak bizonyuló versenyző részt vehet a 2024-es
EMX85 bajnokságban;
b) A versenyzőt a Yamaha hivatalosan támogatja, amelynek pontos feltételeit az YME
vállalattal kötött éves versenyzői szerződés rögzíti, és többek közt az alábbiakat
tartalmazza;
a. N° 1 YZ85 (csak használatra) – 1 db GYTR készlet – 1 szabvány alkatrészek
(max. 3000 €=)
c) Az EMX85 bajnokságban részt vevő versenyző köteles betartani az YME és a csapat
szabályait, a kapott utasításokat, és a szponzori szerződések előírásait.
11. Képmáshoz kapcsolódó jogok
A versenyző 2023. december 31-ig érvényes, valamint a 2023. december 31. előtt készült
anyagok esetében időbeli korlátozás nélküli, díjmentes, időbeli és térbeli korlátozás
nélküli, kizárólagos jogot biztosít az YME vállalatnak a versenyző nevének, a versenyző
versenyen használt számához kapcsolódó dizájn, a versenyző aláírása, monogramja,
képmása (ideértve a fényképeket, filmeket, videókat, CD-ket/DVD-ket és más
felvételeket), a versenyző által elektronikus módon rögzített megjegyzések és
vélemények hirdetésekben, promóciós tevékenységekben és motorkerékpárok és más,
az YME által gyártott és/vagy forgalmazott termékek értékesítése során történő
felhasználásához.
12. Érvényesség
Jelen szerződés a regisztráció pillanatában lép hatályba, és 2023. december 31-én
automatikusan, az YME és a versenyző általi értesítés nélkül is megszűnik.
13. Alkalmazandó jog
a) Jelen Részvételi Feltételek a regisztráció szerves részét képezik. A Versenyre való
regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával a versenyző elfogadja jelen
Részvételi Feltételeket;
b) A versenyző tudomásul veszi, hogy a Versennyel (vagy az azon való részvétellel),
valamint a versenyző által az YME részére megadott információkkal kapcsolatos
jogvitákra a holland törvények vonatkoznak, és ezen ügyekben Amszterdam város
illetékes bíróságai jogosultak ítélkezni.
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YZ65 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. Az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup versenyben érintett felek
a) Yamaha Motor Europe N.V. (a továbbiakban „YME”), és annak leányvállalatai;
b) IMR Moto Racing (a továbbiakban „IMR”);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (a továbbiakban „FIM/Europe”).
2. A felek szerepe
Az YME dolgozza ki az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (a továbbiakban: a „Verseny”)
szerkezetét és szabályait, és ez a szervezet felelős a Verseny marketing- és promóciós
jogainak kezeléséért, valamint a projektben részt vevő érdekelt felek közötti
kommunikáció biztosításáért;
b) Az YME leányvállalatai felelősek a helyi kommunikációért, valamint a versenyzőkkel
való közvetlen kapcsolattartásért, a bLU cRU üdvözlőcsomag és matricacsomag
biztosításáért az YME nevében;
c) Az IMR kezeli a SuperFinale televíziós jogait, és felel az YZ65 bLU cRU FIM Europe
Cup SuperFinale szervezéséért az MXGP / Motocross of Nations „MXoN keretében.
Az IMR feladata a közvetlen kapcsolattartás a FIM/FIM Europe féllel a SuperFinale
versennyel kapcsolatban;
d) Az YME felel az YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale szervezéséért az MXGP/MXoN
forduló részeként.
e) A SuperFinale versenyre az FIM Europe sport- és műszaki szabályai szerint lehet
nevezni (csak Continental One-eseményre vagy éves European 65 bajnokságra
érvényes licenc elfogadott), és ezt a versenyzőnek saját országos szövetségén
keresztül kell igényelnie. Ezek az FIM extranet hálózatán keresztül szerezhetők be.
f) Jelen Részvételi Feltételekben a „versenyző” vagy „versenyzők” kifejezés szükség
szerint közösen jelenti az: adott versenyzőt és annak törvényes gondviselőjét.
a)

3. A Verseny felépítése
a) Nevezés
A versenyre 2022. szeptember 27. és 2023. február 28. között lehet online regisztrálni;
b) Országos bajnokság
A Verseny az országos bajnokság szerves részét képezi, amelynek keretében a Yamaha
versenyzői külön rangsort kapnak, amit 2023. augusztus 1-jén zárunk le a SuperFinale
versenyen résztvevő versenyzők kiválasztása érdekében;

c) SuperFinale
Az országos bajnokságokban legjobban teljesítő versenyzők meghívót kapnak a
SuperFinale versenyre, amelyre KÉSŐBB MEGADOTT NAPON kerül sor, az MXGP/
MXoN főesemény részeként;
Superfinale ünnepélyes eredményhirdetés
Az összesített első három helyezettje a következő díjakat nyerheti meg: 1°
kupa/plakett/FIM-Europe medálja
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2° kupa/plakett/FIM-Europe medálja
3° kupa/plakett/FIM-Europe medálja
Az YME a „Legjobb disztribútor” díjjal jutalmazza azt az országos disztribútort, aki a
legnagyobb aktivitást tanúsította a következők terén: kapcsolattartás, regisztrációk száma,
sporttal kapcsolatos tájékoztatás, média tájékoztatása, jelenlét a pályán;
A „Legfiatalabb versenyző” díjat a Superfinale versenyen induló legfiatalabb versenyző kapja
meg.

d) bLU cRU Masterclass
A Monster Energy FIM Motocross of Nations keretében megrendezett SuperFinale verseny
első három helyezettje, valamint az YME versenybizottsága által kiválasztott két további
versenyző részt vehet egy háromnapos Masterclass rendezvényen (2023.
október/november) a bLU cRU nagykövetekkel;
e) EMX 65 Zone és a 2024-es versenyzés
A Masterclass legjobb versenyzőjét (akit az YME versenybizottsága és a bLU cRU
nagykövetek közösen választanak ki) a Yamaha a 10-es pontban foglalt feltételek mellett
támogatja a 2024-es szezonban.
4. Részvételi követelmények
a) A Versenyben kizárólag az európai országos bajnokságok szerepelnek;
b) A versenyzőnek meg kell szereznie az országos szövetség engedélyét, be kell tartania az
országos bajnokság műszaki és sportszabályzatát, és Yamaha YZ65 típusú motorral kell
versenyeznie egy európai ország bajnokságában;
c) A Versenyen 8 és 11 év közötti versenyzők vehetnek részt;
A 8 éves alsó korhatárt az esemény első technikai ellenőrzésének időpontjáig kell
betölteni, erre általában az esemény pénteki napján kerül sor.
A maximális életkor annak a naptári évnek a végén jár le, amelyben a versenyző betölti
a 11. életévét.
d) A Versenyben részt vevő versenyzők kötelesek az országos bajnokság futamain,
valamint a SuperFinale és a Masterclass rendezvényeken az YME adott országban működő
leányvállalatától kapott YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup matricát és a Paddock Blue
készletet használni.
5. Biztosítás
a) Az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup biztosítása az egyes országos szövetségek felelőssége,
a SuperFinale biztosítása pedig az FIM felelőssége;
b) A kármentesítésre és kártérítésre vonatkozó feltételeket az FIM és az országos szövetség
licencének biztosítása határozza meg;
c) A versenyzők tudomásul veszik és elfogadják a Versenyben való részvétellel járó
veszélyeket és kockázatokat. Az YME és/vagy leányvállalatai nem vállalnak felelősséget
a személyi sérüléssel, végleges bénulással vagy halállal járó balesetekért.
6. A rendezvényeken való részvétel
a) Azok a versenyzők vehetnek részt a SuperFinale versenyen, akik Yamaha YZ65 motoron
aktívan versenyeznek az országos bajnokságban, és annak futamainak legalább 50%-án
részt vesznek;
b) Az YME felelőssége az egyes országok számára biztosított helyek kiosztása, valamint a
SuperFinale versenyen részt vevő versenyzők kiválasztása;
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c)

Összesen 40 versenyzőt választunk ki a következő területi eloszlás szerint:
A. csoport Spanyolország / Olaszország / Franciaország / Egyesült Királyság /
Németország / Hollandia – összesen 14 versenyző;
B. csoport Svédország / Norvégia / Dánia / Finnország / Belgium / Ausztria / Svájc –
összesen 18 versenyző;
C. csoport Görögország / Portugália / Lengyelország / Törökország / Ukrajna /
Lettország / Észtország / Horvátország – összesen 8 versenyző;
A versenyzők országonkénti végleges számát a regisztráció befejezése után határozzuk
meg, hogy minden csoporton belül hasonló esélyeket biztosítsunk a SuperFinale
versenyen való részvételhez.

d) Azok a versenyzők, akik bejutnak a Verseny következő szakaszába, kötelesek részt venni
azon, kivéve, ha ebben valamilyen vis maior helyzet (például sérülés, súlyos egészségügyi
probléma) akadályozza őket. Ebben az esetben a versenyző helyébe egy tartalék
versenyző lép.
7. Költségek
a) A Versenyben (az országos bajnokságot, a SuperFinale és a bLU cRU Masterclass versenyt
is ideértve) való részvételhez kapcsolódó minden költséget a versenyzőnek/csapatnak
kell viselnie, korlátozás nélkül ideértve a szállítási és logisztikai költségeket, a
motorkerékpár beszerzésének, használatának, alkatrészeinek, szerelésének és
támogatásának költségeit, valamint az országos bajnokságon és a SuperFinale versenyen
való részvételhez szükséges licenc költségeit;
b) A Versenyre (valamint a SuperFinale, Masterclass és EMX65 rendezvényekre) nincs
regisztrációs díj. Ez nem vonatkozik az országos bajnokságokra, amelyek szabályait,
licenc- és részvételi díjait az országos szövetség/szervező határozza meg;
c) Az YME országos leányvállalatai ingyenesen biztosítják a bLU cRU üdvözlőcsomagot (2 db
póló, 1 db kapucnis pulcsi, 1 db ernyő, 1 db bögre, 1 db hátizsák) és egy exkluzív
matricakészletet a motorra;
Ha a versenyző a motorhoz további tételeket igényel az üdvözlőcsomagból vagy további
matricákra van szüksége, ezeket az YME országos leányvállalatától, a bLU cRU
koordinátorán keresztül kérheti. A további tételeket promóciós áron tudunk biztosítani.
8. Regisztrációs előírások
a) Az YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup versenyben való részvételhez kötelező az online
regisztrációs folyamat összes lépését elvégezni. >;
b) A bLU cRU koordinátora a regisztrációt követően 14 napon belül felveszi a kapcsolatot a
versenyzővel a regisztráció megerősítése érdekében
c) A versenyző köteles pontos információkat megadni, az információk hitelességét az
országos disztribútor ellenőrizni fogja.
9. A rendezvények törlése
Az YME fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból, bármikor, előzetes értesítés nélkül,
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saját hatáskörében módosítsa vagy törölje a Verseny vagy a Részvételi Feltételek egyes
részeit vagy teljes egészét. A rendezvény elmaradása esetén az YME nem vállal
felelősséget a versenyzők költségeiért.
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10. EMX65 2024 – Részvételi feltételek
a) A bLU cRU Masterclass során legjobbnak bizonyuló versenyző részt vehet a 2024-es
EMX65 bajnokságban;
b) A versenyzőt a Yamaha hivatalosan támogatja, amelynek pontos feltételeit az YME
vállalattal kötött éves versenyzői szerződés rögzíti, és többek közt az alábbiakat
tartalmazza;
a. N° 1 YZ65 (csak használatra) – 1 db GYTR készlet – 1 szabvány alkatrészek
(max. 3000 €=)
c) Az EMX65 bajnokságban részt vevő versenyző köteles betartani az YME és a csapat
szabályait, a kapott utasításokat, és a szponzori szerződések előírásait.
11. Képmáshoz kapcsolódó jogok
A versenyző 2023. december 31-ig érvényes, valamint a 2023. december 31. előtt készült
anyagok esetében időbeli korlátozás nélküli, díjmentes, időbeli és térbeli korlátozás
nélküli, kizárólagos jogot biztosít az YME vállalatnak a versenyző nevének, a versenyző
versenyen használt számához kapcsolódó dizájn, a versenyző aláírása, monogramja,
képmása (ideértve a fényképeket, filmeket, videókat, CD-ket/DVD-ket és más
felvételeket), a versenyző által elektronikus módon rögzített megjegyzések és
vélemények hirdetésekben, promóciós tevékenységekben és motorkerékpárok és más,
az YME által gyártott és/vagy forgalmazott termékek értékesítése során történő
felhasználásához.
12. Érvényesség
Jelen szerződés a regisztráció pillanatában lép hatályba, és 2023. december 31-én
automatikusan, az YME és a versenyző általi értesítés nélkül is megszűnik.
13. Alkalmazandó jog
a) Jelen Részvételi Feltételek a regisztráció szerves részét képezik. A Versenyre való
regisztrációval és a regisztrációs űrlap aláírásával a versenyző elfogadja jelen
Részvételi Feltételeket;
b) A versenyző tudomásul veszi, hogy a Versennyel (vagy az azon való részvétellel),
valamint a versenyző által az YME részére megadott információkkal kapcsolatos
jogvitákra a holland törvények vonatkoznak, és ezen ügyekben Amszterdam város
illetékes bíróságai jogosultak ítélkezni.
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