YZ125 VILKÅR OG
BETINGELSER

1. Parter involvert i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
Yamaha Motor Europe N.V., (heretter referert til som YME), inkludert dets
datterselskaper;
b) Infront Moto Racing (heretter kalt IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (heretter referert til som
FIM/FIM Europe).
a)

2. Partenes involvering
YME fastsetter strukturen og reglene til YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (heretter
referert til som “Cup”), er ansvarlige for administrasjon av og salgsfremmende
rettigheter for Cupen og innehar også ansvaret for samspillet mellom interessentene
involvert i prosjektet;
b) Filialene til YME har ansvaret for den lokale kommunikasjonen og direkte kontakten
med førerne, og for å gi dem en bLU cRU velkomstpakke og klistremerke-pakke på
vegne av YME;
c) IMR administrerer tv-rettighetene til SuperFinale og leder organiseringen av er YZ125
bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale innenfor den årlige MXGP / Motocross of
Nations "MXoN. IMR er interessenten i direkte kontakt med FIM / FIM Europe
angående SuperFinale;
d) YME er ansvarlig for organiseringen av YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale som
en del av MXGP/MXoN-runden.
e) Lisensiering for SuperFinale-eventet faller under FIMs sportslige og tekniske regelverk
(det er bare tillatt med ett kontinentalt event eller en årlig European 125
mesterskapslisens) og det er førerens ansvar å be om å få det gjennom sitt nasjonale
forbund. Disse får man tilgang til gjennom FIM ekstranettet.
f) Der det i disse vilkårene er referert til "fører" eller "førere", der det er nødvendig, er
det eksplisitt ment: føreren og dennes juridiske representant.
a)

3. Cup-struktur
a) Abonnement
Online registrering for deltakelse i Cup-en er åpen mellom 27. september 2022 til 28.
februar 2023.
b) Nasjonalt mesterskap
Denne Cup-en er en integrert del av de nasjonale mesterskapene, hvor Yamaha-førere
får sin egen rangering, og blir låst 01. august 2023 for valg av førere som skal delta i
SuperFinale.
c) SuperFinale
De beste førerne i hvert nasjonale mesterskap (Punkt 6 – gruppe A, B, C) skal kjøre i en
SuperFinale som skjer på TBC og er en del av hovedeventet MXGP/MXoN
d) SuperFinale Podium-seremoni
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De første 3 førerne i de samlede resultatene vil motta følgende priser: 1°
Cup/Plate/FIM-Europe Medal
2° Cup/Plate/FIM-Europe Medal
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3° Cup/Plate/FIM-Europe Medal

Distributor Award blir gitt basert på den nasjonale distributøren som har vært mest proaktiv
med hensyn til: kontakter, registreringer, sportinformasjon, mediainformasjon og
tilstedeværelse på banen;
Youngest Rider-prisen deles ut til den yngste føreren på startstreken i Superfinalen.

e) bLU cRU Masterclass
Førerne på de tre første plassene pluss to wild cards som er utvalgt av YME racingkomite
fra SuperFinale-deltakerne på MXoN, skal delta videre på bLU cRU Masterclass-eventet
(oktober/november 2023) med bLU cRU-ambassadører.
f) EMX 125 2024 fører
Den beste føreren i Masterclass, utvalgt av YMEs racingkomite og bLU cRU-ambassadører,
skal delta i et Yamaha MX bLU cRU Team som en av de offisielle Yamaha-førerne i
sesongen 2024.
4. Deltakelseskrav
a) Deltakelse i Cupen er begrenset til de nasjonale mesterskapene i Europa;
b) Førerne må ha full lisens fra sitt nasjonale forbund, etterleve reglene til National Cup
Tech./Sportive og delta med en Yamaha YZ125 i et mesterskap i et europeisk land.
c) For å delta i cupen må føreren være mellom 13 og 16 år.
Minimumsalderen på 13 år må nås ved første tekniske verifikasjon av eventet som
normalt er fredagen for eventet.
Maksalder avsluttes ved slutten av det kalenderåret føreren fyller 16 år.
d) Det er obligatorisk for førere som deltar i cupen, å bruke både YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup-klistremerke og Paddock Blue-sett levert av nasjonale YME-filialer under den
nasjonale mesterskapssesongen, SuperFinale og Masterclass, med mindre annet er avtalt
skriftlig.
5. Forsikring
a) Forsikringen for YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup er ansvaret til ethvert nasjonale forbund
og spesielt FIM, når det gjelder SuperFinale;
b) Klausulene om erstatning og ansvar er fastsatt av forsikringen inkludert i lisensene
utstedt av FIM og de nasjonale forbundene;
c) Føreren godtar risikoen og farene ved Cup-deltakelse. YME og/eller dets filialer er fritatt
alt ansvar i tilfelle ulykker som forårsaker noen form for skade, varig uførhet eller død.
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6. Eventdeltakelse
a) Førerne må delta i sine respektive nasjonale mesterskap på en Yamaha YZ125 og er
forpliktet å delta i minst 50 % av løpene i dette mesterskap for å kunne delta i
SuperFinale.
b) YME er ansvarlig for å bestemme tildelingen av fører til land og utvelgelse av førerne til
SuperFinale;
c)

Det totale antallet 40 førere velges ut i hvert område basert på følgende kriterier:
Gruppe A. Spania / Italia / Frankrike / Stor-Britannia / Tyskland / Nederland – TTL 14
førere;
Gruppe B. Sverige / Norge / Danmark / Finland / Belgia / Østerrike / Sveits – TTL 18
førere.
Gruppe C. Hellas / Portugal / Polen / Tyrkia / Ukraina / Latvia / Estland / Kroatia – TTL
8 førere;

Etter registrering bestemmer YME Racing-komiteen den spesifikke førertildelingen per
land. Dette blir definert i henhold til antall registreringer med formål å tilby lik mulighet
til å utfordre SuperFinale i hver gruppe.
d) Førere som når neste nivå i Cupen er påbudt å delta i den, med mindre de er forhindret
av en større hindring (skade, større helseproblem). Hvis så er tilfellet, skal føreren
erstattes med en reservefører.
7. Kostnader
a) Alle deltakelseskostnader for denne Cupen (det vil si nasjonale mesterskap, SuperFinale
og bLU cRU Masterclass) er førerens/ teamets ansvar, inkludert, men ikke forbeholdt
transport og logistikk, anskaffelse av motorsykkel og bruk av den, tilgang til deler,
mekanisk og assistanse, lisensiering av nasjonale mesterskap og SuperFinale;
b) Det er ingen deltakelsesavgift for denne Cupen, inkludert for SuperFinale, Masterclass og
EMX125-førere (men ekskludert reglene for National Cup, lisensiering for nasjonale
mesterskap og deltakelsesavgifter fastsatt av det nasjonale forbundet/arrangørene);
c) YME National-filialer sørger for en bLU cRU-velkomstpakke: 2/Paddock Blue T-skjorte,
1/Paddock Blue hettegenser, 1/paraply, 1/caps, 1/ryggsekk og 1/eksklusivt
klistremerkesett til sykkelen
I tilfelle føreren ønsker flere ting i velkomstpakken og klistremerkesett til sykkelen, skal
henvendelsen om dette skje til YMEs nasjonale filialer, gjennom bLU cRU-koordinatoren,
og disse kan da anskaffes til kampanjekostnad.
8. Registreringsinstruksjoner
a) For å bli deltaker på YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup, er det obligatorisk å følge alle
skrittene i den nettbaserte registreringsprosessen.
b) Hver fører skal kontaktes av den nasjonale bLU cRU-koordinatoren innen 14 dager for å
bekrefte registreringen.
c) Føreren er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, da dette kontrolleres gjennom de
nasjonale distributørene.
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9. Avlysning av eventet
Uansett grunn, og uten forvarsel, forbeholder YME seg retten til å etter eget skjønn og
når som helst endre eller kansellere, helt eller delvis, vilkårene og/eller cupen. YME er
ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper føreren på grunn av kanselleringen.
10. EMX125 2024 Vilkår for deltakelse
a) Den beste føreren valgt i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup fra Masterclass deltar i
EMX125-mesterskapet i 2024 for et Yamaha MX bLU cRU-team.
b) Føreren blir en Official Yamaha-fører under vilkår som skal fastsettes innen en årlig
førerkontrakt med YME;
c) Føreren som deltar i EMX125 må følge reglene og instruksjonene til YME og teamet,
inkludert sponsoravtaler.
11. Bilderettigheter
Føreren gir eller skaffer tillatelse til YME på de eksklusive rettighetene til å bruke førerens
navn, førerens personlige racingnummerdesign, signatur, initialer, bilde, inkl.
fotoportretter, film, video, CD-/DVD-ROM og andre opptak eller kommentarer tatt opp
elektronisk av føreren, så vel som kommentarer og ytringer i forbindelse med reklame,
promoaktiviteter og salg av motorsykler og andre produkter produsert og/eller solgt av
YME, som skal overgis kostnadsfritt innen 31. desember 2023 uten tidsbegrensninger for
bruk av materialer til historiske formål, laget før 31. desember 2023 og uten begrensning
på tid og sted.
12. Vilkår
Denne avtalen trer i kraft fra registreringsøyeblikket og går automatisk ut 31. desember
2023 uten at varsel fra YME eller føreren er påkrevd.
13. Gjeldende lover
a) Disse vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av registreringen. Føreren
godtar Vilkår og betingelser ved å registrere seg for Cupen og signere
registreringsskjemaet.
b) Føreren godtar at alle konflikter i forbindelse med (deltakelse i) Cupen, inkl. bruk av
informasjonen føreren har oppgitt til YME, er underlagt nederlandsk lov og skal løses
av en kompetent domstol i Amsterdam, Nederland.

5

YZ85 VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter involvert i YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
Yamaha Motor Europe N.V., (heretter referert til som YME), inkludert dets
datterselskaper;
b) Infront Moto Racing (heretter kalt IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (heretter referert til som
FIM/FIM Europe).
a)

2. Partenes involvering
YME fastsetter strukturen og reglene til YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (heretter
referert til som “Cup”), er ansvarlige for administrasjon av og salgsfremmende
rettigheter for Cupen og innehar også ansvaret for samspillet mellom interessentene
involvert i prosjektet;
b) Filialene til YME har ansvaret for den lokale kommunikasjonen og direkte kontakten
med førerne, og for å gi dem en bLU cRU velkomstpakke og klistremerke-pakke på
vegne av YME;
c) IMR administrerer tv-rettighetene til SuperFinale og leder organiseringen av er YZ85
bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale innenfor den årlige MXGP / Motocross of
Nations "MXoN. IMR er interessenten i direkte kontakt med FIM / FIM Europe
angående SuperFinale;
d) YME er ansvarlig for organiseringen av YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinal som
en del av MXGP/MXoN-runden.
e) Lisensiering for SuperFinale-eventet faller under FIM Europas sportslige og tekniske
regelverk (det er bare tillatt med ett kontinentalt event eller en årlig European 85mesterskapslisens) og det er førerens ansvar å be om å få det gjennom sitt nasjonale
forbund. Disse får man tilgang til gjennom FIM ekstranettet.
f) Der det i disse vilkårene er referert til "fører" eller "førere", der det er nødvendig, er
det eksplisitt ment: føreren og dennes juridiske representant.
a)

3. Cup-struktur
a) Abonnement
Online registrering for deltakelse i Cup-en er åpen mellom 27. september 2022 til 28.
februar 2023.
b) Nasjonalt mesterskap
Denne Cup-en er en integrert del av de nasjonale mesterskapene, hvor Yamaha-førere
får sin egen rangering, og blir låst 01. august 2023 for valg av førere som skal delta i
SuperFinale.
c) SuperFinale
De beste førerne i hvert nasjonale mesterskap kjører i en SuperFinale som arrangeres
på TBC og er en del av hovedeventet MXGP/MXoN:
SuperFinale Podium-seremoni
De første 3 førerne i de samlede resultatene vil motta følgende priser: 1°
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Cup/Plate/FIM-Europe Medal
2° Cup/Plate/FIM-Europe Medal
3° Cup/Plate/FIM-Europe Medal
En YME Distributor Award vil overgis den nasjonale distributøren som har vært mest proaktiv
med hensyn til: kontakter, registreringer, sportinformasjon, mediainformasjon og
tilstedeværelse på banen;
Youngest Rider-prisen deles ut til den yngste føreren på startstreken i Superfinalen.

d) bLU cRU Masterclass
De 3 beste førerne pluss 2 wild cards valgt av en YME-racingkomité, fra SuperFinale på
MXGP deltar deretter på en tredagers (oktober/november 2023) Masterclass med bLU
cRU-ambassadører.
e) EMX 85 Zone og siste 2024-kjøring
Den beste føreren i Masterclass, valgt av YME-racingkomiteen og bLU cRU-ambassadører,
vil støttes av Yamaha under forholdene som er angitt til: 10 i 2024-sesongen.
4. Deltakelseskrav
a) Deltakelse i Cupen er begrenset til de nasjonale mesterskapene i Europa;
b) Føreren må ha full lisens fra sitt nasjonale forbund, ha fulgt reglene til National Cup Tech.
/ Sportive og delta med en Yamaha YZ85 i et mesterskap i et europeisk land.
c) For å delta i cupen må føreren være mellom 11 og 13 år.
Minimumsalderen på 11 år må nås ved første tekniske verifikasjon av eventet som
normalt er fredagen for eventet.
Maksalder avsluttes ved slutten av det kalenderåret føreren fyller 13 år.
d) Det er obligatorisk for førerne som deltar i Cupen å bruke de YZ85 bLU cRU FIM Europe
Cup klistremerkene og Paddock Blue-utstyret som YME National Branches sørger for,
under hele sesongen for nasjonale mesterskap, SuperFinale og Masterclass.
5. Forsikring
a) Forsikringen for YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup er ansvaret til ethvert nasjonale forbund
og spesiellt FIM, når det gjelder SuperFinale;
b) Klausulene om erstatning og ansvar er fastsatt av forsikringen inkludert i lisensene
utstedt av FIM og de nasjonale forbundene;
c) Føreren godtar risikoen og farene ved Cup-deltakelse. YME og/eller dets filialer er fritatt
alt ansvar i tilfelle ulykker som forårsaker noen form for skade, varig uførhet eller død.
6. Eventdeltakelse
a) Førerne må delta i sine respektive nasjonale mesterskap på en Yamaha YZ85 og er påbudt
å delta i minst 50 % av løpene i nevnte mesterskap for å kunne delta i SuperFinale.
b) YME er ansvarlig for å bestemme tildelingen av fører til land og utvelgelse av førerne til
SuperFinale;
c)

Det totale antallet 40 førere velges ut i hvert område basert på følgende kriterier:
Gruppe A. Spania / Italia / Frankrike / Stor-Britannia / Tyskland / Nederland – TTL 14
førere;
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Gruppe B. Sverige / Norge / Danmark / Finland / Belgia / Østerrike / Sveits – TTL 18
førere.
Gruppe C. Hellas / Portugal / Polen / Tyrkia / Ukraina / Latvia / Estland / Kroatia – TTL
8 førere;
Etter registrering tildeles hver spesifikke fører etter land i henhold til antall registrerte for
å tilby like muligheter til hver Gruppe for deltakelse i SuperFinale.
d) Førerne som når neste nivå i Cupen er påbudt å delta i den, med mindre de er forhindret
av en større hindring (skade, større helseproblem). Hvis så er tilfellet, skal føreren
erstattes med en reservefører.
7. Kostnader
a) Alle deltakelseskostnader for denne Cupen (det vil si nasjonale mesterskap, SuperFinale
og bLU cRU Masterclass) er førerens/ teamets ansvar, inkludert, men ikke forbeholdt
transport og logistikk, anskaffelse av motorsykkel og bruk av den, tilgang til deler,
mekanisk og assistanse, lisensiering av nasjonale mesterskap og SuperFinale;
b) Det er ingen deltakelsesavgift for denne Cupen, inkludert for SuperFinale, Masterclass og
EMX85-førere (men ekskludert reglene for National Cup, lisensiering for nasjonale
mesterskap og deltakelsesavgifter fastsatt av det nasjonale forbundet/arrangørene);
c) YME Nationals filialer gir en kostnadsfri bLU cRU velkomstpakke (2/T-skjorte,
1/hettegenser, 1/paraply, 1/caps, / ryggsekk) og ett eksklusivt klistremerkesett for
sykkelen.
I tilfelle føreren ønsker flere ting i velkomstpakken og klistremerkesett til sykkelen, skal
henvendelsen om dette skje til YMEs nasjonale filialer, gjennom bLU cRU-koordinatoren,
og disse kan da anskaffes til kampanjekostnad.
8. Registreringsinstruksjoner
a) For å bli deltaker på YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup, er det pålagt å følge alle skrittene i
registreringsprosessen på nettet. >;
b) Føreren skal kontaktes av den nasjonale bLU cRU koordinatoren innen 14 dager for å
bekrefte registreringen.
c) Føreren er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, da dette kontrolleres gjennom de
nasjonale distributørene.
9. Avlysning av eventet
Uansett grunn, og uten forvarsel, forbeholder YME seg retten til å etter eget skjønn og
når som helst endre eller kansellere, helt eller delvis, vilkårene og/eller cupen. YME er
ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper føreren på grunn av kanselleringen.
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10. EMX85 2024 Vilkår for deltakelse
a) Den beste føreren valgt fra bLU cRU Masterclass deltar i EMX85-mesterskapet i 2024.
b) Føreren blir en støttet Yamaha-fører under vilkår som skal fastsettes innen en årlig
førerkontrakt med YME med fordeler.
a. N° 1 YZ85 (lån til bruk) – 1 GYTR-sett – 1 std. reservedeler (maks. verdi €
3000=)
c) Føreren som deltar i EMX85 må følge reglene og instruksjonene til YME og teamet,
inkludert sponsoravtaler.
11. Bilderettigheter
Føreren gir eller skaffer tillatelse til YME på de eksklusive rettighetene til å bruke førerens
navn, førerens personlige racingnummerdesign, signatur, initialer, bilde, inkl.
fotoportretter, film, video, CD-/DVD-ROM og andre opptak eller kommentarer tatt opp
elektronisk av føreren, så vel som kommentarer og ytringer i forbindelse med reklame,
promoaktiviteter og salg av motorsykler og andre produkter produsert og/eller solgt av
YME, som skal overgis kostnadsfritt innen 31. desember 2023 uten tidsbegrensninger for
bruk av materiell til historiske formål, laget før 31. desember 2023 og uten begrensning
på tid og sted.
12. Vilkår
Denne avtalen trer i kraft fra registreringsøyeblikket og går automatisk ut 31. desember
2023 uten at varsel fra YME eller føreren er påkrevd.
13. Gjeldende lover
a) Disse vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av registreringen. Føreren
godtar Vilkår og betingelser ved å registrere seg for Cupen og signere
registreringsskjemaet.
b) Føreren godtar at alle konflikter i forbindelse med (deltakelse i) Cupen, inkl. bruk av
informasjonen føreren har oppgitt til YME, er underlagt nederlandsk lov og skal løses
av en kompetent domstol i Amsterdam, Nederland.
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YZ65 VILKÅR OG BETINGELSER

1. Parter involvert i YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
Yamaha Motor Europe N.V., (heretter referert til som YME), inkludert dets
datterselskaper;
b) IMR Moto Racing (heretter kalt IMR)
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (heretter referert til som
FIM/FIM Europe).
a)

2. Partenes involvering
YME fastsetter strukturen og reglene til YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (heretter
referert til som “Cup”), er ansvarlige for administrasjon av og salgsfremmende
rettigheter for Cupen og innehar også ansvaret for samspillet mellom interessentene
involvert i prosjektet;
b) Filialene til YME har ansvaret for den lokale kommunikasjonen og direkte kontakten
med førerne, og for å gi dem en bLU cRU velkomstpakke og klistremerke-pakke på
vegne av YME;
c) IMR administrerer TV-rettighetene til SuperFinale og leder organiseringen av er YZ65
bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale innenfor MXGP / Motocross of Nations
"MXoN. IMR er interessenten i direkte kontakt med FIM / FIM Europe angående
SuperFinale;
d) YME er ansvarlig for organiseringen av YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinal som
en del av MXGP/MXoN-runden.
e) Lisensiering for SuperFinale-eventet faller under FIM Europas sportslige og tekniske
regelverk (det er bare tillatt med ett kontinentalt event eller en årlig European 65mesterskapslisens) og det er førerens ansvar å be om å få det gjennom sitt nasjonale
forbund. Disse får man tilgang til gjennom FIM ekstranettet.
f) Der det i disse vilkårene er referert til "fører" eller "førere", der det er nødvendig, er
det eksplisitt ment: føreren og dennes juridiske representant.
a)

3. Cup-struktur
a) Abonnement
Online registrering for deltakelse i Cup-en er åpen fra 27. september 2022 til 28. februar
2023.
b) Nasjonalt mesterskap
Denne Cup-en er en integrert del av de nasjonale mesterskapene, hvor Yamaha-førere
får sin egen rangering, og blir låst 01. august 2023 for valg av førere som skal delta i
SuperFinale.

c) SuperFinale

De beste førerne i hvert nasjonale mesterskap kjører i en SuperFinale som arrangeres
på TBC og er en del av hovedeventet MXGP/MXoN.
SuperFinale Podium-seremoni
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De første 3 førerne i de samlede resultatene vil motta følgende priser: 1°
Cup/Plate/FIM-Europe Medal
2° Cup/Plate/FIM-Europe Medal
3° Cup/Plate/FIM-Europe Medal
En YME Distributor Award vil overgis den nasjonale distributøren som har vært mest proaktiv
med hensyn til: kontakter, registreringer, sportinformasjon, mediainformasjon og
tilstedeværelse på banen;
Youngest Rider-prisen deles ut til den yngste føreren på startstreken i Superfinalen.

d) bLU cRU Masterclass
De 3 beste førerne pluss 2 wild cards valgt av en YME-racingkomité, fra SuperFinale på
Monster Energy FIM Motocross of Nations deltar deretter på en tredagers
(oktober/november 2023) Masterclass med bLU cRU-ambassadører.
e) EMX 65 Zone og siste 2024-kjøring
Den beste føreren i Masterclass, valgt av YME-racingkomiteen og bLU cRU-ambassadører,
vil støttes av Yamaha under forholdene som er angitt til: 10 i 2024-sesongen.
4. Deltakelseskrav
a) Deltakelse i Cupen er begrenset til de nasjonale mesterskapene i Europa;
b) Føreren må ha full lisens fra sitt nasjonale forbund, ha fulgt reglene til National Cup Tech.
/ Sportive og delta med en Yamaha YZ65 i et mesterskap i et europeisk land.
c) For å delta i cupen må føreren være mellom 8 og 11 år.
Minimumsalderen på 8 år må nås ved første tekniske verifikasjon av eventet som normalt
er fredagen for eventet.
Maksalder avsluttes ved slutten av det kalenderåret føreren fyller 11 år.
d) Det er obligatorisk for førerne som deltar i Cupen å bruke de YZ65 bLU cRU FIM Europe
Cup klistremerkene og Paddock Blue-utstyret som YME National Branches sørger for,
under hele sesongen for nasjonale mesterskap, SuperFinale og Masterclass.
5. Forsikring
a) Forsikringen for YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup er ansvaret til ethvert nasjonale forbund
og spesiellt FIM, når det gjelder SuperFinale;
b) Klausulene om erstatning og ansvar er fastsatt av forsikringen inkludert i lisensene
utstedt av FIM og de nasjonale forbundene;
c) Føreren godtar risikoen og farene ved Cup-deltakelse. YME og/eller dets filialer er fritatt
alt ansvar i tilfelle ulykker som forårsaker noen form for skade, varig uførhet eller død.
6. Eventdeltakelse
a) Førerne må delta i sine respektive nasjonale mesterskap på en Yamaha YZ65 og er påbudt
å delta i minst 50 % av løpene i nevnte mesterskap for å kunne delta i SuperFinale.
b) YME er ansvarlig for å bestemme tildelingen av fører til land og utvelgelse av førerne til
SuperFinale.

c)

Det totale antallet 40 førere velges ut i hvert område basert på følgende kriterier:
Gruppe A. Spania / Italia / Frankrike / Stor-Britannia / Tyskland / Nederland – TTL 14
førere;
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Gruppe B. Sverige / Norge / Danmark / Finland / Belgia / Østerrike / Sveits – TTL 18
førere.
Gruppe C. Hellas / Portugal / Polen / Tyrkia / Ukraina / Latvia / Estland / Kroatia – TTL
8 førere;
Etter registrering vil hver spesifikke fører tildeles etter land i henhold til antall
registreringer, for å tilby like muligheter til hver Gruppe for deltakelse i SuperFinale.
d) Førerne som når neste nivå i Cupen er påbudt å delta i den, med mindre de er forhindret
av en større hindring (skade, større helseproblem). Hvis så er tilfellet, skal føreren
erstattes med en reservefører.
7. Kostnader
a) Alle deltakelseskostnader for denne Cupen (det vil si nasjonale mesterskap, SuperFinale
og bLU cRU Masterclass) er førerens/ teamets ansvar, inkludert, men ikke forbeholdt
transport og logistikk, anskaffelse av motorsykkel og bruk av den, tilgang til deler,
mekanisk og assistanse, lisensiering av nasjonale mesterskap og SuperFinale;
b) Det er ingen deltakelsesavgift for denne Cupen, inkludert for SuperFinale, Masterclass og
EMX65-førere (men ekskludert reglene for National Cup, lisensiering for nasjonale
mesterskap og deltakelsesavgifter fastsatt av det nasjonale forbundet/arrangørene);
c) YME Nationals filialer gir en kostnadsfri bLU cRU velkomstpakke (2/T-skjorte,
1/hettegenser, 1/paraply, 1/caps, / ryggsekk) og ett eksklusivt klistremerkesett for
sykkelen.
I tilfelle føreren ønsker flere sykkelvelkomstpakker og klistremerkesett til sykkelen, skal
henvendelsen om dette skje til YMEs nasjonale filialer, gjennom bLU cRU-koordinatoren,
og disse kan da anskaffes til kampanjekostnad.
8. Registreringsinstruksjoner
a) For å bli deltaker på YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup, er det pålagt å følge alle skrittene i
registreringsprosessen på nettet. >;
b) Føreren skal kontaktes av den nasjonale bLU cRU koordinatoren innen 14 dager for å
bekrefte registreringen.
c) Føreren er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, da dette kontrolleres gjennom de
nasjonale distributørene.
9. Avlysning av eventet
Uansett grunn, og uten forvarsel, forbeholder YME seg retten til å etter eget skjønn og
når som helst endre eller kansellere, helt eller delvis, vilkårene og/eller cupen. YME er
ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper føreren på grunn av kanselleringen.
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10. EMX65 2024 Vilkår for deltakelse
a) Den beste føreren valgt fra bLU cRU Masterclass deltar i EMX65-mesterskapet i 2024.
b) Føreren blir en støttet Yamaha-fører under vilkår som skal fastsettes innen en årlig
førerkontrakt med YME med disse fordeler
a. N° 1 YZ65 (lån til bruk) – 1 GYTR-sett – 1 std. reservedeler (maks. verdi €
3000=)
c) Føreren som deltar i EMX65 må følge reglene og instruksjonene til YME og teamet,
inkludert sponsoravtaler.
11. Bilderettigheter
Føreren gir eller skaffer tillatelse til YME på de eksklusive rettighetene til å bruke førerens
navn, førerens personlige racingnummerdesign, signatur, initialer, bilde, inkl.
fotoportretter, film, video, CD-/DVD-ROM og andre opptak eller kommentarer tatt opp
elektronisk av føreren, så vel som kommentarer og ytringer i forbindelse med reklame,
promoaktiviteter og salg av motorsykler og andre produkter produsert og/eller solgt av
YME, som skal overgis kostnadsfritt innen 31. desember 2023 uten tidsbegrensninger for
bruk av materiell til historiske formål, laget før 31. desember 2023 og uten begrensning
på tid og sted.
12. Vilkår
Denne avtalen trer i kraft fra registreringsøyeblikket og går automatisk ut 31. desember
2023 uten at varsel fra YME eller føreren er påkrevd.
13. Gjeldende lover
a) Disse vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av registreringen. Føreren
godtar Vilkår og betingelser ved å registrere seg for Cupen og signere
registreringsskjemaet.
b) Føreren godtar at alle konflikter i forbindelse med (deltakelse i) Cupen, inkl. bruk av
informasjonen føreren har oppgitt til YME, er underlagt nederlandsk lov og skal løses
av en kompetent domstol i Amsterdam, Nederland.
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