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YZ125 VOORWAARDEN 
 
 
1. Partijen die betrokken zijn bij de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (hierna "YME" genoemd), met inbegrip van haar filialen; 
b) Infront Moto Racing (hierna "IMR" genoemd); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (hierna "FIM"/"FIM Europe" 

genoemd). 
 
2. Betrokkenheid van de partijen 

 
a) YME bepaalt de structuur en regels voor de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (hierna 

Cup genoemd), is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
marketing- en reclamerechten van de Cup en is de entiteit die belast is met de 
interactie tussen de belanghebbenden die bij de Cup betrokken zijn; 

b) De filialen van YME zijn verantwoordelijk voor de lokale communicatie en het directe 
contact met de rijders, die namens YME worden voorzien van het bLU cRU 
welkomstpakket en stickerset; 

c) IMR beheert de televisierechten voor de SuperFinale en organiseert de YZ125 bLU 
cRU FIM Europe Cup SuperFinale binnen de jaarlijkse MXGP / Motocross of Nations 
“MXoN. IMR is de belanghebbende die rechtstreeks contact onderhoudt met FIM/FIM 
Europe over de SuperFinale; 

d) YME is verantwoordelijk voor de organisatie van de YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
SuperFinale als onderdeel van de MXGP /MXoN ronde. 

e) De licentie voor het SuperFinale-evenement geschiedt volgens FIM sportieve en 
technische voorschriften (alleen één continentaal evenement of een jaarlijkse 
Europese licentie voor het 125-kampioenschap is toegestaan) en is een 
verantwoordelijkheid van de rijder om deze bij de nationale federatie aan te vragen. 
Deze kunnen worden gevonden via het FIM extranet. 

f) Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar "rijder" of "rijders", wordt, waar 
nodig, uitdrukkelijk bedoeld: de rijder en zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 
3. Structuur van de Cup 

 
a) Inschrijving 

Online inschrijving voor deelname aan de Cup is mogelijk tussen 27 september 2022 en 
28 februari 2023. 

 
b) SuperFinale 

De beste rijders van elk nationaal kampioenschap (Punt 6 – groepen A, B, C) zullen 
deelnemen aan een SuperFinale op TBC die deel zal uitmaken van het hoofdevenement 
MXGP/ MXoN 

 
c) Prijsuitreiking SuperFinale 

De eerste drie rijders in het algemeen klassement krijgen de volgende prijzen: 1° 
Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
2° Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
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3° Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
 
 

Een distributeursprijs zal worden uitgereikt aan die nationale distributeur die de meest 
proactieve houding aan de dag legt wat betreft: contact, inschrijvingen, sportieve info, 
media-info en aanwezigheid op het veld; 

 
De Prijs voor de Jongste Rijder wordt toegekend aan de jongste rijder aan de start van de 
SuperFinale. 

 
 
d) bLU cRU Masterclass 

De rijders in de top 3 van de SuperFinale op de MXoN, plus 2 door een YME racecommissie 
gekozen rijders met een wildcard nemen dan deel aan het bLU cRU Masterclass 
evenement (oktober/november 2023) met bLU cRU ambassadeurs; 

e) EMX 125 2024 rit 
De beste rijder van de Masterclass, die wordt gekozen door de YME racecommissie en de 
bLU cRU ambassadeurs, wordt lid van een Yamaha MX bLU cRU Team als een officiële 
Yamaha rijder voor het seizoen 2024.  

 
4. Vereisten voor deelname 

 
a) Deelname aan de Cup is voorbehouden aan rijders in de nationale kampioenschappen in 

Europa; 
b) De rijder moet volledig gelicentieerd zijn binnen zijn/haar nationale federatie, heeft zich 

gehouden aan de technische/sportieve regels van de nationale Cup en racet met een 
Yamaha YZ125 voor een kampioenschap in een Europees land; 

c) Om aan de Cup te mogen deelnemen, moet de rijder tussen 13 en 16 jaar oud zijn; 
De minimumleeftijd van 13 moet bereikt zijn op het ogenblik van de eerste technische 
controle van het evenement, die normaal gesproken de vrijdag van het evenement 
plaatsvindt. 
De maximumleeftijd wordt bereikt aan het einde van het kalenderjaar waarin de rijder 
16 wordt. 

d) Rijders die deelnemen aan de Cup, moeten gedurende het seizoen van het nationale 
kampioenschap, tijdens de SuperFinale en tijdens de Masterclass, verplicht 
gebruikmaken van de door de nationale filialen van YME verstrekte YZ125 bLU cRU FIM 
Europe Cup sticker en van de Paddock Blue-set, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 
5. Verzekering 
a) De verzekering voor de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup is de verantwoordelijkheid van 

elke nationale federatie en, specifiek met betrekking tot de SuperFinale, van FIM; 
b) De clausules voor schadeloosstelling en aansprakelijkheid zijn vastgelegd in de 

verzekeringspolis die inbegrepen is bij de licenties van de FIM en de nationale federatie; 
c) De rijder erkent en aanvaardt de risico's en gevaren die voortvloeien uit deelname aan 

de Cup. YME en/of haar filialen zijn uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid in 
geval van een ongeval met letsel, blijvende invaliditeit of de dood als gevolg. 
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6. Aanwezigheid op de evenementen 
a) De rijder moet racen in zijn/haar nationale kampioenschap met een Yamaha YZ125 en 

moet aanwezig zijn op minimaal 50% van de wedstrijden in dit kampioenschap om te 
kunnen deelnemen aan de SuperFinale; 

b) YME is verantwoordelijk voor het toewijzen van het aantal rijders per land en de selectie 
van de rijders voor de SuperFinale; 

 
c) Het totale aantal van 40 rijders wordt ingevuld volgens criteria per regio: 

 
Groep A. Spanje / Italië / Frankrijk / Verenigd Koninkrijk / Duitsland / Nederland – TTL 
14 rijders; 

 
Groep B. Zweden / Noorwegen / Denemarken / Finland / België / Oostenrijk / Zwitserland 
– in totaal 18 rijders; 

 
Groep C. Griekenland / Portugal / Polen / Turkije / Oekraïne / Letland / Estland / Kroatië 
– in totaal 8 rijders; 

 
Na de inschrijving zal de YME racecommissie het aantal specifieke rijders per land 
bepalen. Dit aantal zal worden bepaald op basis van het aantal inschrijvingen waarbij de 
rijders binnen elke groep een even grote kans zullen krijgen om de SuperFinale te halen. 

d) De rijder die erin slaagt om de volgende ronde van de Cup te halen, moet verplicht 
aanwezig zijn, tenzij hij/zij wordt verhinderd door overmacht (letsel of ernstig 
gezondheidsprobleem). In dat geval wordt de rijder vervangen door een reserve-rijder. 

 

7. Kosten 
 
a) Alle kosten voor deelname aan de Cup (met betrekking tot nationale kampioenschappen, 

SuperFinale en de bLU cRU Masterclass) zijn de verantwoordelijkheid van de rijder/het 
team met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transport & logistiek, aankoop en gebruik 
van de motor, onderdelen, mechanica & assistentie, licenties voor het nationaal 
kampioenschap en de SuperFinale; 

b) Er zijn geen inschrijvingskosten voor deze Cup, inclusief de SuperFinale, Masterclass en 
EMX125 rit (met uitzondering van de Nationale Cup-regels, nationale 
kampioenschapslicenties en deelnamekosten die zijn bepaald door de nationale 
federatie/organisator); 

c) De nationale YME filialen zullen zorgen voor een bLU cRU welkomstpakket. 

8. Instructies voor inschrijving 
 
a) Om te kunnen deelnemen aan de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, moet de rijder 

verplicht alle stappen in de online inschrijvingsprocedure volgen; 
b) De nationale bLU cRU coördinator neemt binnen 14 dagen contact op met elke rijder om 

de inschrijving te bevestigen; 
c) Alle door de rijder verstrekte informatie moet correct zijn. De nationale distributeurs 

zullen deze informatie controleren. 
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9. Annulering van evenementen 

 
YME behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande 
kennisgeving, en naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de voorwaarden 
en/of de Cup geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren. YME is niet aansprakelijk 
voor eventuele kosten van de rijder als gevolg van deze annulering. 

 
10. Voorwaarden voor deelname aan EMX125 2024 

 
a) De beste rijder die in de YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup uit de Masterclass wordt 

gekozen, zal in 2024 voor een Yamaha MX bLU cRU Team deelnemen aan het EMX125 
kampioenschap; 

b) De rijder zal een Officiële Yamaha-rijder zijn onder voorwaarden die in het kader van 
een jaarcontract met YME moeten worden overeengekomen; 

c) De rijder die deelneemt aan EMX125, zal zich moeten houden aan de regels en 
instructies van YME en van het Team, met inbegrip van sponsorovereenkomsten. 

 
11. Beeldrechten 

 
Door zich in te schrijven voor de Cup en door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, 
verleent of verschaft de rijder aan YME, kosteloos tot 31 december 2023 en zonder 
beperking in tijd, voor historische doeleinden voor materialen die zijn gemaakt vóór 31 
december 2023 en zonder beperking in tijd of regio, het exclusieve recht op het gebruik 
van de naam van de rijder en van zijn/haar persoonlijke racenummerontwerp(en), 
handtekening, initialen, gelijkenis, met inbegrip van gefotografeerde portretten, film, 
video, cd-/dvd-rom en om het even welk ander beeldmateriaal of reacties via 
elektronische middelen van de rijder, en opmerkingen en meningen, in verband met 
advertenties, reclameactiviteiten en de verkoop van motorfietsen en andere producten 
die door YME worden gemaakt en/of verkocht. 

 
12. Termijn 

 
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van de inschrijving en verloopt 
automatisch op 31 december 2023 zonder dat een kennisgeving van YME of de rijder 
vereist is. 

 

13. Toepasselijk recht 
 

a) Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de inschrijving. Door zich in 
te schrijven voor de Cup en het inschrijvingsformulier te ondertekenen, gaat de rijder 
akkoord met deze voorwaarden; 

b) De rijder gaat ermee akkoord dat alle geschillen in verband met (deelname aan) de 
Cup, met inbegrip van het gebruik van de door de rijder aan YME gegeven informatie, 
onder de Nederlandse wetgeving vallen en worden opgelost door de bevoegde 
rechtbank in Amsterdam, Nederland. 
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YZ85 VOORWAARDEN 
 

 
1. Partijen die betrokken zijn bij de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (hierna "YME" genoemd), met inbegrip van haar filialen; 
b) Infront Moto Racing (hierna "IMR" genoemd); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (hierna "FIM"/"FIM Europe" 

genoemd). 
 
2. Betrokkenheid van de partijen 

 
a) YME bepaalt de structuur en regels voor de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (hierna 

Cup genoemd), is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
marketing- en reclamerechten van de Cup en is de entiteit die belast is met de 
interactie tussen de belanghebbenden die bij de Cup betrokken zijn; 

b) De filialen van YME zijn verantwoordelijk voor de lokale communicatie en het directe 
contact met de rijders, die namens YME worden voorzien van het bLU cRU 
welkomstpakket en stickerset; 

c) IMR beheert de televisierechten voor de SuperFinale en organiseert de YZ85 bLU cRU 
FIM Europe Cup SuperFinale binnen de jaarlijkse MXGP / Motocross of Nations 
“MXoN. IMR is de belanghebbende die rechtstreeks contact onderhoudt met FIM/FIM 
Europe over de SuperFinale; 

d) YME is verantwoordelijk voor de organisatie van de YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
SuperFinale als onderdeel van de MXGP/MXoN ronde. 

e) De licentiëring voor het SuperFinale evenement valt onder het sportieve en technische 
reglement van FIM Europe (alleen een continentale één-evenementlicentie of een 
jaarlijkse licentie voor het Europees Kampioenschap 85 is toegestaan) en de rijder 
moet ze zelf aanvragen via de nationale federatie. Deze kunnen worden gevonden via 
het FIM extranet. 

f) Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar "rijder" of "rijders", wordt, waar 
nodig, uitdrukkelijk bedoeld: de rijder en zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 
3. Structuur van de Cup 

 
a) Inschrijving 

Online inschrijving voor deelname aan de Cup is mogelijk tussen 27 september 2022 en 
28 februari 2023. 

 
b) SuperFinale 

De beste rijders van elk nationaal kampioenschap zullen deelnemen aan een 
SuperFinale op TBC die deel zal uitmaken van het hoofdevenement MXGP/ MXoN: 

 
Prijsuitreiking SuperFinale 
De eerste drie rijders in het algemeen klassement krijgen de volgende prijzen: 1° 
Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
2° Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
3° Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 

 
Een YME-distributeursprijs zal worden uitgereikt aan die nationale distributeur die de meest 



6 

 

 

proactieve houding aan de dag legt wat betreft: contact, inschrijvingen, sportieve info, 
media-info en aanwezigheid op het veld; 

 
Een Prijs voor de Jongste Rijder wordt toegekend aan de jongste rijder aan de start van de 
SuperFinale. 

 
 
c) bLU cRU Masterclass 

De rijders in de top 3 van de SuperFinale op de MXGP, plus 2 door een YME racecommissie 
uitgekozen rijders met een wildcard nemen dan deel aan een driedaagse 
(oktober/november 2023) Masterclass met bLU cRU ambassadeurs; 

d) EMX 85 Zone en laatste race 2024 
De beste rijder van de Masterclass, die wordt gekozen door de YME racecommissie en de 
bLU cRU ambassadeurs, zal worden ondersteund door Yamaha tegen de voorwaarden die 
worden vastgelegd in het punt: 10 in het seizoen 2024. 

 
4. Vereisten voor deelname 

 
a) Deelname aan de Cup is voorbehouden aan rijders in de nationale kampioenschappen in 

Europa; 
b) De rijder moet volledig gelicentieerd zijn binnen zijn/haar nationale federatie, heeft zich 

gehouden aan de technische/sportieve regels van de nationale Cup en racet met een 
Yamaha YZ85 voor een kampioenschap in een Europees land; 

c) Om aan de Cup te mogen deelnemen, moet de rijder tussen 11 en 13 jaar oud zijn; 
De minimumleeftijd van 11 moet bereikt zijn op het ogenblik van de eerste technische 
controle van het evenement, die normaal gesproken de vrijdag van het evenement 
plaatsvindt. 
De maximumleeftijd wordt bereikt aan het einde van het kalenderjaar waarin de rijder 
13 wordt. 

 
d) De rijders die deelnemen aan de Cup, moeten gedurende het seizoen van het nationale 

kampioenschap, tijdens de SuperFinale en tijdens de Masterclass, verplicht 
gebruikmaken van de door de nationale filialen van YME verstrekte YZ85 bLU cRU FIM 
Europe Cup sticker en van de Paddock Blue-set. 

 
5. Verzekering 
a) De verzekering voor de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup is de verantwoordelijkheid van 

elke nationale federatie en, specifiek met betrekking tot de SuperFinale, van FIM; 
b) De clausules voor schadeloosstelling en aansprakelijkheid zijn vastgelegd in de 

verzekeringspolis die inbegrepen is bij de licenties van de FIM en de nationale federatie; 
c) De rijder erkent en aanvaardt de risico's en gevaren die voortvloeien uit deelname aan 

de Cup. YME en/of haar filialen zijn uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid in 
geval van een ongeval met letsel, blijvende invaliditeit of de dood als gevolg. 

 
6. Aanwezigheid op de evenementen 
a) De rijder moet racen in zijn/haar nationale kampioenschap met een Yamaha YZ85 en 

moet aanwezig zijn op minimaal 50% van de wedstrijden in dit kampioenschap om te 
kunnen deelnemen aan de SuperFinale; 

 
b) YME is verantwoordelijk voor het toewijzen van het aantal rijders per land en de selectie 

van de rijders voor de SuperFinale; 
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c) Het totale aantal van 40 rijders wordt ingevuld volgens criteria per regio: 
 

Groep A. Spanje / Italië / Frankrijk / Verenigd Koninkrijk / Duitsland / Nederland – TTL 
14 rijders; 

 
Groep B. Zweden / Noorwegen / Denemarken / Finland / België / Oostenrijk / Zwitserland 
– in totaal 18 rijders; 

 
Groep C. Griekenland / Portugal / Polen / Turkije / Oekraïne / Letland / Estland / Kroatië 
– in totaal 8 rijders; 

 
Na het sluiten van de inschrijvingen wordt de specifieke toewijzing van startplaatsen aan 
rijders per land bepaald op basis van het aantal inschrijvingen met als doel elke groep 
een even grote kans te geven om de SuperFinale te halen. 

 
d) De rijders die erin slagen de volgende stap in de Cup te bereiken, zijn verplicht deze bij 

te wonen, tenzij dit wordt verhinderd door overmacht (blessure, ernstig 
gezondheidsprobleem). In dat geval wordt de rijder vervangen door een reserve-rijder. 

 

7. Kosten 
 
a) Alle kosten voor deelname aan de Cup (met betrekking tot nationale kampioenschappen, 

SuperFinale en de bLU cRU Masterclass) zijn de verantwoordelijkheid van de rijder/het 
team met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transport & logistiek, aankoop en gebruik 
van de motor, onderdelen, mechanica & assistentie, licenties voor het nationaal 
kampioenschap en de SuperFinale; 

b) Er zijn geen inschrijvingskosten voor deze Cup, inclusief de SuperFinale, Masterclass en 
EMX85 rit (met uitzondering van de Nationale Cup-regels, nationale 
kampioenschapslicenties en deelnamekosten die zijn bepaald door de nationale 
federatie/organisator); 

c) De nationale YME filialen zullen zorgen voor een gratis bLU cRU welkomstpakket. 

8. Instructies voor inschrijving 
 
a) Om te kunnen deelnemen aan de YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, moet de rijder 

verplicht alle stappen in de online inschrijvingsprocedure volgen. >; 
b) De nationale bLU cRU-coördinator zal binnen 14 dagen contact opnemen met de rijder 

om de registratie te bevestigen 
c) Alle door de rijder verstrekte informatie moet correct zijn. De nationale distributeurs 

zullen deze informatie controleren. 
 

9. Annulering van evenementen 
 

YME behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande 
kennisgeving, en naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de voorwaarden 
en/of de Cup geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren. YME is niet aansprakelijk 
voor eventuele kosten van de rijder als gevolg van deze annulering. 
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10. Voorwaarden voor deelname aan EMX85 2024 

 
a) De beste rijder die in de bLU cRU Masterclass wordt gekozen, zal in 2024 deelnemen 

aan het EMX85 kampioenschap; 
b) De rijder zal een ondersteunde Yamaha rijder zijn volgens de voorwaarden van een met 

YME overeen te komen jaarcontract voor rijders dat de volgende voordelen biedt; 
a. Nr. 1 YZ85 (bruikleen voor gebruik) – 1 GYTR kit – 1 std onderdelen (max waarde 
€ 3.000=) 

c) De rijder die deelneemt aan de EMX85, zal zich moeten houden aan de regels en 
instructies van YME en het team, inclusief sponsorovereenkomsten. 

 
11. Beeldrechten 

 
De rijder verleent of verschaft aan YME, kosteloos tot 31 december 2023 en zonder 
beperking in tijd voor historische doeleinden voor materialen die zijn gemaakt vóór 31 
december 2023 en zonder beperking in tijd of regio, het exclusieve recht op het gebruik 
van de naam van de rijder en van zijn/haar persoonlijke racenummerontwerp(en), 
handtekening, initialen, gelijkenis, met inbegrip van gefotografeerde portretten, film, 
video, cd-/dvd-rom en om het even welk ander beeldmateriaal of reacties via 
elektronische middelen van de rijder, en op opmerkingen en meningen, in verband met 
advertenties, reclameactiviteiten en de verkoop van motorfietsen en andere producten 
die door YME worden gemaakt en/of verkocht. 

 
12. Termijn 

 
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van de inschrijving en verloopt 
automatisch op 31 december 2023 zonder dat een kennisgeving van YME of de rijder 
vereist is. 

 

13. Toepasselijk recht 
 

a) Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de inschrijving. Door zich in 
te schrijven voor de Cup en het inschrijvingsformulier te ondertekenen, gaat de rijder 
akkoord met deze voorwaarden; 

b) De rijder gaat ermee akkoord dat alle geschillen in verband met (deelname aan) de 
Cup, met inbegrip van het gebruik van de door de rijder aan YME gegeven informatie, 
onder de Nederlandse wetgeving vallen en worden opgelost door de bevoegde 
rechtbank in Amsterdam, Nederland. 
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YZ65 VOORWAARDEN 
 
 
1. Partijen die betrokken zijn bij de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup 

 
a) Yamaha Motor Europe N.V. (hierna "YME" genoemd), met inbegrip van haar filialen; 
b) IMR Moto Racing (hierna "IMR" genoemd); 
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (hierna "FIM"/"FIM Europe" 

genoemd). 
 
2. Betrokkenheid van de partijen 

 
a) YME bepaalt de structuur en regels voor de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (hierna 

Cup genoemd), is de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
marketing- en reclamerechten van de Cup en is de entiteit die belast is met de 
interactie tussen de belanghebbenden die bij de Cup betrokken zijn; 

b) De filialen van YME zijn verantwoordelijk voor de lokale communicatie en het directe 
contact met de rijders, die namens YME worden voorzien van het bLU cRU 
welkomstpakket en stickerset; 

c) IMR beheert de televisierechten voor de SuperFinale en organiseert YZ65 bLU cRU 
FIM Europe Cup SuperFinale binnen de jaarlijkse MXGP / Motocross of Nations 
“MXoN. IMR is de belanghebbende die rechtstreeks contact onderhoudt met FIM/FIM 
Europe over de SuperFinale; 

d) YME is verantwoordelijk voor de organisatie van de YZ bLU cRU FIM Europe Cup 
SuperFinale als onderdeel van de MXGP/MXoN ronde. 

e) De licentiëring voor het SuperFinale evenement valt onder het sportieve en technische 
reglement van FIM Europe (alleen een continentale één-evenementlicentie of een 
jaarlijkse licentie voor het Europees Kampioenschap 65 is toegestaan) en de rijder 
moet ze zelf aanvragen via de nationale federatie. Deze kunnen worden gevonden via 
het FIM extranet. 

f) Waar in deze voorwaarden wordt verwezen naar "rijder" of "rijders", wordt, waar 
nodig, uitdrukkelijk bedoeld: de rijder en zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

 
 
3. Structuur van de Cup 

 
a) Inschrijving 

Online inschrijving voor deelname aan de Cup is mogelijk tussen 27 september 2022 en 
28 februari 2023; 

 
b) SuperFinale 

De beste rijders van elk nationaal kampioenschap zullen deelnemen aan een 
SuperFinale op TBC die deel zal uitmaken van het hoofdevenement MXGP/ MXoN; 

 
Prijsuitreiking SuperFinale 
De eerste drie rijders in het algemeen klassement krijgen de volgende prijzen: 1° 
Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
2° Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
3° Beker/Schaal/FIM-Europe medaille 
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Een YME-distributeursprijs zal worden uitgereikt aan die nationale distributeur die de meest 
proactieve houding aan de dag legt wat betreft: contact, inschrijvingen, sportieve info, 
media-info en aanwezigheid op het veld; 

 
Een Prijs voor de Jongste Rijder wordt toegekend aan de jongste rijder aan de start van de 
SuperFinale. 

 
 
c) bLU cRU Masterclass 

De rijders in de top 3 van de SuperFinale op de Monster Energy FIM Motocross of Nations, 
plus 2 door een YME racecommissie uitgekozen rijders met een wildcard nemen dan deel 
aan een driedaagse (oktober/november 2023) Masterclass met bLU cRU ambassadeurs; 

d) EMX 65 Zone en laatste race 2024 
De beste rijder van de Masterclass, die wordt gekozen door de YME racecommissie en de 
bLU cRU ambassadeurs, zal worden ondersteund door Yamaha tegen de voorwaarden die 
worden vastgelegd in het punt: 10 in het seizoen 2024. 

 
4. Vereisten voor deelname 

 
a) Deelname aan de Cup is voorbehouden aan rijders in de nationale kampioenschappen in 

Europa; 
b) De rijder moet volledig gelicentieerd zijn binnen zijn/haar nationale federatie, heeft zich 

gehouden aan de technische/sportieve regels van de nationale Cup en racet met een 
Yamaha YZ65 voor een kampioenschap in een Europees land; 

c) Om aan de Cup te mogen deelnemen, moet de rijder tussen 8 en 11 jaar oud zijn; 
De minimumleeftijd van 8 moet bereikt zijn op het ogenblik van de eerste technische 
controle van het evenement, die normaal gesproken de vrijdag van het evenement 
plaatsvindt. 
De maximumleeftijd wordt bereikt aan het einde van het kalenderjaar waarin de rijder 
11 wordt. 

d) De rijders die deelnemen aan de Cup, moeten gedurende het seizoen van het nationale 
kampioenschap, tijdens de SuperFinale en tijdens de Masterclass, verplicht 
gebruikmaken van de door de nationale filialen van YME verstrekte YZ65 bLU cRU FIM 
Europe Cup sticker en van de Paddock Blue-set. 

 
5. Verzekering 
a) De verzekering voor de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup is de verantwoordelijkheid van 

elke nationale federatie en, specifiek met betrekking tot de SuperFinale, van FIM; 
b) De clausules voor schadeloosstelling en aansprakelijkheid zijn vastgelegd in de 

verzekeringspolis die inbegrepen is bij de licenties van de FIM en de nationale federatie; 
c) De rijder erkent en aanvaardt de risico's en gevaren die voortvloeien uit deelname aan 

de Cup. YME en/of haar filialen zijn uitgesloten van elke vorm van aansprakelijkheid in 
geval van een ongeval met letsel, blijvende invaliditeit of de dood als gevolg. 

 
6. Aanwezigheid op de evenementen 
a) De rijder moet racen in zijn/haar nationale kampioenschap met een Yamaha YZ65 en 

moet aanwezig zijn op minimaal 50% van de wedstrijden in dit kampioenschap om te 
kunnen deelnemen aan de SuperFinale; 

b) YME is verantwoordelijk voor het bepalen van de toewijzing van startplaatsen aan rijders 
per land en voor het selecteren van rijders voor de SuperFinale; 
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c) Het totale aantal van 40 rijders wordt ingevuld volgens criteria per regio: 
 

Groep A. Spanje / Italië / Frankrijk / Verenigd Koninkrijk / Duitsland / Nederland – TTL 
14 rijders; 

 
Groep B. Zweden / Noorwegen / Denemarken / Finland / België / Oostenrijk / 
Zwitserland – in totaal 18 rijders; 

 
Groep C. Griekenland / Portugal / Polen / Turkije / Oekraïne / Letland / Estland / 
Kroatië – in totaal 8 rijders; 

 
Na het sluiten van de inschrijvingen wordt de specifieke toewijzing van startplaatsen aan 
rijders per land bepaald op basis van het aantal inschrijvingen met als doel elke groep 
een even grote kans te geven om de SuperFinale te halen. 

 
d) De rijders die erin slagen de volgende stap in de Cup te bereiken, zijn verplicht deze bij 

te wonen, tenzij dit wordt verhinderd door overmacht (blessure, ernstig 
gezondheidsprobleem). In dat geval wordt de rijder vervangen door een reserve-rijder. 

 

7. Kosten 
 
a) Alle kosten voor deelname aan de Cup (met betrekking tot nationale kampioenschappen, 

SuperFinale en de bLU cRU Masterclass) zijn de verantwoordelijkheid van de rijder/het 
team met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transport & logistiek, aankoop en gebruik 
van de motor, onderdelen, mechanica & assistentie, licenties voor het nationaal 
kampioenschap en de SuperFinale; 

b) Er zijn geen inschrijvingskosten voor deze Cup, inclusief de SuperFinale, Masterclass en 
EMX65 rit (met uitzondering van de Nationale Cup-regels, nationale 
kampioenschapslicenties en deelnamekosten die zijn bepaald door de nationale 
federatie/organisator); 

c) De nationale YME filialen zullen zorgen voor een gratis bLU cRU welkomstpakket. 

8. Instructies voor inschrijving 
 
a) Om te kunnen deelnemen aan de YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, moet de rijder 

verplicht alle stappen in de online inschrijvingsprocedure volgen. >; 
b) De nationale bLU cRU-coördinator zal binnen 14 dagen contact opnemen met de rijder 

om de registratie te bevestigen 
c) Alle door de rijder verstrekte informatie moet correct zijn. De nationale distributeurs 

zullen deze informatie controleren. 
 

9. Annulering van evenementen 
 

YME behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande 
kennisgeving, en naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de voorwaarden 
en/of de Cup geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren. YME is niet aansprakelijk 
voor eventuele kosten van de rijder als gevolg van deze annulering.
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10. Voorwaarden voor deelname aan EMX65 2024 
 
a) De beste rijder die in de bLU cRU Masterclass wordt gekozen, zal in 2024 deelnemen 

aan het EMX65 kampioenschap; 
b) De rijder zal een ondersteunde Yamaha rijder zijn volgens de voorwaarden van een met 

YME overeen te komen jaarcontract voor rijders dat de volgende voordelen biedt; 
a. Nr. 1 YZ65 (bruikleen voor gebruik) – 1 GYTR kit – 1 std onderdelen (max waarde 
€ 3.000=) 

c) De rijder die deelneemt aan de EMX65, zal zich moeten houden aan de regels en 
instructies van YME en het team, inclusief sponsorovereenkomsten. 

 
11. Beeldrechten 

 
De rijder verleent of verschaft aan YME, kosteloos tot 31 december 2023 en zonder 
beperking in tijd voor historische doeleinden voor materialen die zijn gemaakt vóór 31 
december 2023 en zonder beperking in tijd of regio, het exclusieve recht op het gebruik 
van de naam van de rijder en van zijn/haar persoonlijke racenummerontwerp(en), 
handtekening, initialen, gelijkenis, met inbegrip van gefotografeerde portretten, film, 
video, cd-/dvd-rom en om het even welk ander beeldmateriaal of reacties via 
elektronische middelen van de rijder, en op opmerkingen en meningen, in verband met 
advertenties, reclameactiviteiten en de verkoop van motorfietsen en andere producten 
die door YME worden gemaakt en/of verkocht. 

 
12. Termijn 

 
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment van de inschrijving en verloopt 
automatisch op 31 december 2023 zonder dat een kennisgeving van YME of de rijder 
vereist is. 

 

13. Toepasselijk recht 
 

a) Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de inschrijving. Door zich in 
te schrijven voor de Cup en het inschrijvingsformulier te ondertekenen, gaat de rijder 
akkoord met deze voorwaarden; 

b) De rijder gaat ermee akkoord dat alle geschillen in verband met (deelname aan) de 
Cup, met inbegrip van het gebruik van de door de rijder aan YME gegeven informatie, 
onder de Nederlandse wetgeving vallen en worden opgelost door de bevoegde 
rechtbank in Amsterdam, Nederland. 


