WARUNKI UDZIAŁU W
PUCHARZE YZ125

1. Strony zaangażowane w Europejski Puchar FIM YZ125 bLU cRU
a) Yamaha Motor Europe N.V. (zwana dalej "YME"), w tym jej oddziały;
b) Infront Moto Racing (zwana dalej „IMR”);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (zwana dalej „FIM/FIM
Europe”).
2. Zaangażowanie stron
YME wyznacza strukturę i zasady dla Europejskiego Pucharu FIM YZ125 bLU cRU
(zwanego dalej „Pucharem”), jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie
prawami marketingowymi i promocyjnymi pucharu i interakcję między stronami
zaangażowanymi w ten projekt;
b) Oddziały YME są odpowiedzialne za lokalną komunikację i bezpośredni kontakt z
zawodnikami, dostarczenie im pakietu powitalnego bLU cRU i zestawu naklejek w
imieniu YME;
c) IMR zarządza prawami telewizyjnymi do SuperFinale i jest organizatorem imprezy
YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale odbywającej się podczas corocznych
zawodów MXGP / Motocross of Nations “MXoN. IMR jest partnerem, który
nawiązuje bezpośredni kontakt z FIM/FIM Europe w sprawie SuperFinale;
d) YME jest organizatorem imprezy YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale podczas
rundy MXGP / MXoN.
e) Licencja na SuperFinale podlega przepisom sportowym i technicznym FIM (zezwala
się wyłącznie na licencje w ramach wydarzenia Continental One lub corocznych
zawodów europejskich klasy 125) i każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić się o nią
do swojej federacji narodowej. Mogą one pochodzić z extranetu FIM.
f) Wszelkie odniesienia do „zawodnika” lub „zawodników” zawarte w tych Warunkach
oznaczają: zawodnika i jego przedstawiciela prawnego.
a)

3. Struktura Pucharu
a) Rejestracja
Internetowa rejestracja uczestnictwa w Pucharze jest możliwa od 27 września 2022 r. do
28 lutego 2023 r.
b) Mistrzostwa krajowe
Puchar jest integralną częścią mistrzostw krajowych, w których zawodnicy Yamahy mają
własny ranking. Zostanie on zamknięty 1 sierpnia 2023 r. w celu dokonania wyboru
zawodników dopuszczonych do SuperFinale;
c) SuperFinale
Najlepsi zawodnicy mistrzostw krajowych (Punkt 6 – grupy A, B, C) będą ścigać się w
SuperFinale, który odbędzie się w dniach TBC i będzie częścią głównego wydarzenia,
czyli rundy MXGP / MXoN
d) Ceremonia dekoracji po SuperFinale
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Pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji generalnej otrzyma następujące nagrody: 1
° Puchar/talerz/medal FIM Europe
2° Puchar/talerz/medal FIM Europe
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3° Puchar/talerz/medal FIM Europe

Nagroda Importera wręczana jest krajowemu importerowi, który wykaże się największą
aktywnością w zakresie: kontaktów, rejestracji, informacji sportowych, informacji
prasowych i obecności na zawodach;
Nagroda dla Najmłodszego Zawodnika
uczestniczącemu w SuperFinale.

wręczana

jest

najmłodszemu

zawodnikowi

e) bLU cRU Masterclass
Trzech najlepszych zawodników oraz dwóch zawodników z dziką kartą wybranych przez
komitet wyścigowy YME podczas SuperFinale w trakcie MXoN weźmie udział w imprezie
bLU cRU Masterclass (październik/listopad 2023) wraz z Ambasadorami bLU cRU;
f) Wyścigi EMX 125 2024
Najlepszy zawodnik Masterclass, wybrany przez komitet wyścigowy YME oraz
Ambasadorów bLU cRU, dołączy do oficjalnego zespołu Yamaha MX bLU cRU jako oficjalny
zawodnik Yamahy w sezonie 2024.
4. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnictwo w Pucharze ogranicza się do mistrzostw krajowych w Europie.
b) Zawodnicy muszą być w pełni licencjonowani przez swoją Federację Narodową, zgodnie
z zasadami technicznymi i sportowymi Pucharu Krajowego i zasadami dotyczącymi
występowania w wyścigach w zespole Yamaha YZ125 na mistrzostwach w europejskim
kraju;
c) Aby wziąć udział w Pucharze, zawodnik musi mieć od 13 do 16 lat;
Minimalny wiek 13 lat musi zostać osiągnięty w momencie pierwszej weryfikacji
technicznej podczas wydarzenia, która zazwyczaj odbywa się w piątek.
Maksymalny dopuszczalny wiek kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w
którym zawodnik osiąga 16 lat.
d) Zawodnicy biorący udział w Pucharze mają obowiązek używać podczas startów w
mistrzostwach krajowych, SuperFinale i Masterclass naklejek Europejskiego Pucharu FIM
YZ125 bLU cRU oraz zestawu Paddock Blue otrzymanych od krajowych oddziałów YME,
chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.
5. Ubezpieczenie
a) Ubezpieczenie w Europejskim Finale FIM YZ125 bLU cRU jest obowiązkiem każdej
federacji narodowej i, odnośnie SuperFinale, FIM ;
b) Klauzule dotyczące odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności określone są w
ubezpieczeniu zawartym w FIM i krajowych licencjach federacyjnych;
c) Zawodnik przyjmuje i akceptuje ryzyko oraz zagrożenia wynikające z uczestnictwa w
Pucharze. YME i/lub oddziały organizacji nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki
powodujące szkody, trwałe inwalidztwo lub śmierć.
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6. Uczestnictwo w wydarzeniach
a) Aby wziąć udział w SuperFinale, zawodnik ma obowiązek ścigać się w mistrzostwach
krajowych na motocyklu Yamaha YZ125 i uczestniczyć w minimum 50% wyścigów tych
mistrzostw;
b) YME jest odpowiedzialna za zdefiniowanie przydziału zawodnika do danego kraju oraz
wybór zawodników do SuperFinale;
c)

Łączna liczba 40 zawodników zostanie określona według kryteriów terytorialnych:
Grupa A. Hiszpania/ Włochy/ Francja/ Wielka Brytania/ Niemcy/ Holandia – łącznie 14
zawodników;
Grupa B. Szwecja/ Norwegia/ Dania/ Finlandia/ Belgia/ Austria/ Szwajcaria – łącznie 18
zawodników;
Grupa C. Grecja/ Portugalia/ Polska/ Turcja/ Ukraina/ Łotwa/ Estonia/ Chorwacja –
łącznie 8 zawodników;

Po zakończeniu rejestracji komitet wyścigowy YME Racing określi konkretny przydział
zawodników na każdy kraj. Dokona tego na podstawie liczby rejestracji, tak aby
zawodnicy każdej grupy mieli zapewnione wyrównane szanse na rywalizację w
SuperFinale.
d) Zawodnik, który dotrze do następnego etapu w Pucharze, jest zobowiązany do udziału w
nim, chyba że jest to niemożliwe w wyniku działania siły wyższej (kontuzji lub innego
poważnego problemu zdrowotnego). W takim przypadku zawodnik zostanie zastąpiony
przez zawodnika rezerwowego.
7. Koszty
a) Wszystkie koszty uczestnictwa w tym Pucharze (w odniesieniu do mistrzostw krajowych,
SuperFinale i bLU cRU Masterclass) ponoszone są przez zawodnika/zespół i nie
ograniczają się do transportu i logistyki, zakupu i użytkowania motocykla, części,
elementów mechanicznych i wsparcia, uzyskiwania licencji do mistrzostw krajowych i
SuperFinale;
b) Rejestracja w Pucharze, SuperFinale, Masterclass i wyścigach EMX125 (z wyłączeniem
przepisów licencjonowania i opłat za uczestnictwo w pucharze krajowym, mistrzostwach
krajowych zdefiniowanych przez narodową federację/organizatora) jest bezpłatna;
c) Oddziały krajowe YME dostarczą pakiet powitalny bLU cRU: 2/T-shirt Paddock Blue,
1/Bluza z kapturem Paddock Blue, 1/Parasol, 1/Czapka, 1/Plecak oraz 1/specjalny zestaw
naklejek na motocykl;
Jeśli zawodnik chce nabyć więcej produktów z pakietu powitalnego czy zestawy naklejek
na motocykl, powinien zgłosić wniosek do koordynatora bLU cRU z krajowego oddziału
YME. Produkty te zostaną dostarczone w promocyjnych cenach.
8. Instrukcje dotyczące rejestracji
a) Aby wziąć udział w Europejskim Pucharze FIM YZ125 bLU cRU, należy wykonać
wszystkie kroki w procesie rejestracji online;
b) W ciągu 14 dni krajowy koordynator bLU cRU skontaktuje się z każdym zapisanym
zawodnikiem w celu potwierdzenia rejestracji;
c) Wszystkie informacje dostarczone przez zawodnika muszą być rzetelne i prawdziwe,
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ponieważ zostaną zweryfikowane przez krajowych dystrybutorów.
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9. Odwołanie wydarzeń
YME zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości Warunków i/lub
imprez w ramach Pucharu według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.
YME nie refunduje żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika w związku z takim
odwołaniem.
10. EMX125 2024 — warunki uczestnictwa
a) Najlepszy zawodnik wybrany w pucharze YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup w zawodach
Masterclass weźmie udział w mistrzostwach EMX125 w 2024 r. w barwach zespołu
Yamaha MX bLU cRU;
b) Zawodnik będzie występował jako oficjalny zawodnik Yamaha w oparciu o warunki,
które zostaną uzgodnione w ramach rocznej umowy zawodnika z YME;
c) Zawodnik uczestniczący w EMX125 będzie zobowiązany przestrzegać zasad i instrukcji
YME i zespołu, w tym umów sponsoringowych.
11. Prawa do wizerunku
Rejestrując się na zawody Pucharu i podpisując formularz rejestracyjny, zawodnik
przyznaje nieodpłatnie na rzecz YME do 31 grudnia 2020 oraz bez ograniczeń czasowych
dotyczących materiałów historycznych zebranych przed 31. grudnia 2020 r., jak również
bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo do imienia i nazwiska zawodnika,
projektu/-ów osobistego/-ych numeru zawodnika, podpisu, inicjałów, wizerunku, w tym
fotografii twarzy, filmów, wideo, materiałów CD/DVD i wszelkich materiałów filmowych
lub komentarzy w formie elektronicznej dotyczących zawodnika, jak również komentarzy
i opinii związanych z reklamami, działaniami promocyjnymi i sprzedażą motocykli i innych
produktów wytworzonych i/lub sprzedawanych przez YME.
12. Okres obowiązywania
Niniejsza umowa wchodziw życie w momencie rejestracji i wygasa automatycznie w dniu
31 grudnia 2023 r. bez powiadomienia o tym fakcie YME i zawodnika.
13. Prawo mające zastosowanie
a) Niniejsze Warunki stanowią integralną część rejestracji. Rejestracja w Pucharze i
podpisanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę zawodnika na Warunki;
b) Zawodnik wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z udziałem w
Pucharze, w tym wykorzystania informacji dostarczonych zawodnikowi przez YME,
zgodnie z prawem holenderskim przez właściwy sąd dla Amsterdamu, Holandia.
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WARUNKI UDZIAŁU W
PUCHARZE YZ85

1. Strony zaangażowane w Europejski Puchar FIM YZ85 bLU cRU
a) Yamaha Motor Europe N.V. (zwana dalej "YME"), w tym jej oddziały;
b) Infront Moto Racing (zwana dalej „IMR”);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (zwana dalej „FIM/FIM
Europe”).
2. Zaangażowanie stron
YME wyznacza strukturę i zasady dla Europejskiego Pucharu FIM YZ85 bLU cRU
(zwanego dalej „Pucharem”), jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie
prawami marketingowymi i promocyjnymi pucharu i interakcję między stronami
zaangażowanymi w ten projekt;
b) Oddziały YME są odpowiedzialne za lokalną komunikację i bezpośredni kontakt z
zawodnikami, dostarczenie im pakietu powitalnego bLU cRU i zestawu naklejek w
imieniu YME;
c) IMR zarządza prawami telewizyjnymi do SuperFinale i jest organizatorem imprezy
YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale odbywającej się podczas corocznych
zawodów MXGP / Motocross of Nations “MXoN. IMR jest partnerem, który
nawiązuje bezpośredni kontakt z FIM/FIM Europe w sprawie SuperFinale;
d) YME jest organizatorem imprezy YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale podczas
rundy MXGP / MXoN.
e) Licencja na SuperFinale podlega przepisom sportowym i technicznym FIM Europe
(zezwala się wyłącznie na licencje w ramach wydarzenia Continental One lub
corocznych zawodów europejskich klasy 85) i każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić
się o nią do swojej federacji narodowej. Mogą one pochodzić z extranetu FIM.
f) Wszelkie odniesienia do „zawodnika” lub „zawodników” zawarte w tych Warunkach
oznaczają: zawodnika i jego przedstawiciela prawnego.
a)

3. Struktura Pucharu
a) Rejestracja
Internetowa rejestracja uczestnictwa w Pucharze jest możliwa od 27 września 2022 r. do
28 lutego 2023 r.
b) Mistrzostwa krajowe
Puchar jest integralną częścią mistrzostw krajowych, w których zawodnicy Yamahy mają
własny ranking. Zostanie on zamknięty 1 sierpnia 2023 r. w celu dokonania wyboru
zawodników dopuszczonych do SuperFinale;
c) SuperFinale
Najlepsi zawodnicy mistrzostw krajowych będą ścigać się w SuperFinale, który odbędzie
się w dniach TBC i będzie częścią głównego wydarzenia, czyli rundy MXGP / MXoN:
Ceremonia dekoracji po SuperFinale
Pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji generalnej otrzyma następujące nagrody: 1
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° Puchar/talerz/medal FIM Europe
2° Puchar/talerz/medal FIM Europe
3° Puchar/talerz/medal FIM Europe
Nagroda Importera YME wręczana jest krajowemu importerowi, który wykaże się największą
aktywnością w zakresie: kontaktów, rejestracji, informacji sportowych, informacji
prasowych i obecności na zawodach;
Nagroda dla Najmłodszego Zawodnika
uczestniczącemu w SuperFinale.

wręczana

jest

najmłodszemu

zawodnikowi

d) bLU cRU Masterclass
Trzech najlepszych zawodników oraz dwóch zawodników z dziką kartą wybranych przez
komitet wyścigowy YME podczas SuperFinale MXGP weźmie udział w 3-dniowej imprezie
Masterclass (w październiku/listopadzie 2023 r.) wraz z Ambasadorami bLU cRU ;
e) Strefa EMX 85 i ostatni wyścig w 2024 roku
Najlepszy zawodnik Masterclass, wybrany przez komitet wyścigowy YME oraz
Ambasadorów bLU cRU, otrzyma wsparcie Yamahy na warunkach opisanych w punkcie:
10 przez cały sezon 2024.
4. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnictwo w Pucharze ogranicza się do mistrzostw krajowych w Europie.
b) Zawodnik musi być w pełni licencjonowany przez swoją Federację Narodową, zgodnie z
zasadami technicznymi i sportowymi Pucharu Krajowego i zasadami dotyczącymi
występowania w wyścigach w zespole Yamaha YZ85 na mistrzostwach w europejskim
kraju;
c) Aby wziąć udział w Pucharze, zawodnik musi mieć od 11 do 13 lat;
Minimalny wiek 11 lat musi zostać osiągnięty w momencie pierwszej weryfikacji
technicznej podczas wydarzenia, która zazwyczaj odbywa się w piątek.
Maksymalny dopuszczalny wiek kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w
którym zawodnik osiąga 13 lat.
d) Zawodnicy biorący udział w Pucharze mają obowiązek używać podczas startów w
mistrzostwach krajowych, SuperFinale i Masterclass naklejek Europejskiego Pucharu FIM
YZ85 bLU cRU oraz zestawu Paddock Blue otrzymanych od krajowych oddziałów YME.
5. Ubezpieczenie
a) Ubezpieczenie w Europejskim Finale FIM YZ85 bLU cRU jest obowiązkiem każdej federacji
narodowej i, odnośnie SuperFinale, FIM ;
b) Klauzule dotyczące odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności określone są w
ubezpieczeniu zawartym w FIM i krajowych licencjach federacyjnych;
c) Zawodnik przyjmuje i akceptuje ryzyko oraz zagrożenia wynikające z uczestnictwa w
Pucharze. YME i/lub oddziały organizacji nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki
powodujące szkody, trwałe inwalidztwo lub śmierć.
6. Uczestnictwo w wydarzeniach
a) Aby wziąć udział w SuperFinale, zawodnicy mają obowiązek ścigać się w mistrzostwach
krajowych na motocyklach Yamaha YZ85 i uczestniczyć w minimum 50% wyścigów tych
mistrzostw;
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b) YME jest odpowiedzialna za zdefiniowanie przydziału zawodnika do danego kraju oraz
wybór zawodników do SuperFinale;
c)

Łączna liczba 40 zawodników zostanie określona według kryteriów terytorialnych:
Grupa A. Hiszpania/ Włochy/ Francja/ Wielka Brytania/ Niemcy/ Holandia – łącznie 14
zawodników;
Grupa B. Szwecja/ Norwegia/ Dania/ Finlandia/ Belgia/ Austria/ Szwajcaria – łącznie 18
zawodników;
Grupa C. Grecja/ Portugalia/ Polska/ Turcja/ Ukraina/ Łotwa/ Estonia/ Chorwacja –
łącznie 8 zawodników;
Po dokonaniu rejestracji przydział zawodników na dany kraj zostanie określony na
podstawie liczby rejestracji, tak aby zawodnicy każdej grupy mieli zapewnione
wyrównane szanse na rywalizację w SuperFinale.

d) Zawodnicy, którzy dotrą do następnego etapu w Pucharze, są zobowiązani do udziału w
nim, chyba że jest to niemożliwe w wyniku działania siły wyższej (kontuzji lub innego
poważnego problemu zdrowotnego). W takim przypadku zawodnik zostanie zastąpiony
przez zawodnika rezerwowego.
7. Koszty
a) Wszystkie koszty uczestnictwa w tym Pucharze (w odniesieniu do mistrzostw krajowych,
SuperFinale i bLU cRU Masterclass) ponoszone są przez zawodnika/zespół i nie
ograniczają się do transportu i logistyki, zakupu i użytkowania motocykla, części,
elementów mechanicznych i wsparcia, uzyskiwania licencji do mistrzostw krajowych i
SuperFinale;
b) Rejestracja w Pucharze, SuperFinale, Masterclass i wyścigach EMX85 (z wyłączeniem
przepisów licencjonowania i opłat za uczestnictwo w pucharze krajowym, mistrzostwach
krajowych zdefiniowanych przez narodową federację/organizatora) jest bezpłatna;
c) Oddziały krajowe YME dotarczą bezpłatny pakiet powitalny bLU cRU (2/T-shirt, 1/Bluza z
kapturem, 1/Parasol, 1/Czapka, /Plecak) i jeden specjalny zestaw naklejek na motocykl;
Jeśli zawodnik chce nabyć więcej produktów z pakietu powitalnego czy zestawy naklejek
na motocykl, powinien zgłosić wniosek do koordynatora bLU cRU z krajowego oddziału
YME. Produkty te zostaną dostarczone w promocyjnych cenach.
8. Instrukcje dotyczące rejestracji
a) Aby wziąć udział w Europejskim Pucharze FIM YZ85 bLU cRU , należy wykonać
wszystkie kroki w procesie rejestracji online. >;
b) W ciągu 14 dni krajowy koordynator bLU cRU skontaktuje się z zapisanym zawodnikiem
w celu potwierdzenia rejestracji
c) Wszystkie informacje dostarczone przez zawodnika muszą być rzetelne i prawdziwe,
ponieważ zostaną zweryfikowane przez krajowych dystrybutorów.
9. Odwołanie wydarzeń
YME zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości Warunków i/lub
imprez w ramach Pucharu według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.
YME nie refunduje żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika w związku z takim
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odwołaniem.
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10. EMX85 2024 — warunki uczestnictwa
a) Najlepszy zawodnik wybrany z bLU cRU Masterclass weźmie udział w mistrzostwach
EMX85 w 2024 roku;
b) Zawodnik otrzyma wsparcie od Yamahy na warunkach, które zostaną uzgodnione w
ramach rocznej umowy zawodnika z YME, uzyskując następujące korzyści;
a. Nr 1 YZ85 (wypożyczenie) – 1 zestaw GYTR – 1 standardowy komplet części
zamiennych (maks. wartość 3000 euro)
c) Zawodnik uczestniczący w EMX85 będzie zobowiązany przestrzegać zasad i instrukcji
YME i zespołu, w tym umów sponsoringowych.
11. Prawa do wizerunku
Zawodnik przyznaje nieodpłatnie na rzecz YME do 31. grudnia 2020 oraz bez ograniczeń
czasowych dotyczących materiałów historycznych zebranych przed 31. grudnia 2020 r.,
jak również bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo do imienia i nazwiska
zawodnika, projektu/-ów osobistego/-ych numeru zawodnika, podpisu, inicjałów,
wizerunku, w tym fotografii twarzy, filmów, wideo, materiałów CD/DVD i wszelkich
materiałów filmowych lub komentarzy w formie elektronicznej dotyczących zawodnika,
jak również komentarzy i opinii związanych z reklamami, działaniami promocyjnymi i
sprzedażą motocykli i innych produktów wytworzonych i/lub sprzedawanych przez YME.
12. Okres obowiązywania
Niniejsza umowa wchodziw życie w momencie rejestracji i wygasa automatycznie w dniu
31 grudnia 2023 r. bez powiadomienia o tym fakcie YME i zawodnika.
13. Prawo mające zastosowanie
a) Niniejsze Warunki stanowią integralną część rejestracji. Rejestracja w Pucharze i
podpisanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę zawodnika na Warunki;
b) Zawodnik wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z udziałem w
Pucharze, w tym wykorzystania informacji dostarczonych zawodnikowi przez YME,
zgodnie z prawem holenderskim przez właściwy sąd dla Amsterdamu, Holandia.
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WARUNKI UDZIAŁU W
PUCHARZE YZ65

1. Strony zaangażowane w Europejski Puchar FIM YZ65 bLU cRU
a) Yamaha Motor Europe N.V. (zwana dalej "YME"), w tym jej oddziały;
b) IMR Moto Racing (zwana dalej „IMR”);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (zwana dalej „FIM/FIM
Europe”).
2. Zaangażowanie stron
YME wyznacza strukturę i zasady dla Europejskiego Pucharu FIM YZ65 bLU cRU
(zwanego dalej „Pucharem”), jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie
prawami marketingowymi i promocyjnymi pucharu i interakcję między stronami
zaangażowanymi w ten projekt;
b) Oddziały YME są odpowiedzialne za lokalną komunikację i bezpośredni kontakt z
zawodnikami, dostarczenie im pakietu powitalnego bLU cRU i zestawu naklejek w
imieniu YME;
c) IMR zarządza prawami telewizyjnymi do SuperFinale i jest organizatorem imprezy
YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale odbywającej się podczas zawodów MXGP
/ Motocross of Nations “MXoN. IMR jest partnerem, który nawiązuje bezpośredni
kontakt z FIM/FIM Europe w sprawie SuperFinale;
d) YME jest organizatorem imprezy YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale podczas
rundy MXGP / MXoN.
e) Licencja na SuperFinale podlega przepisom sportowym i technicznym FIM Europe
(zezwala się wyłącznie na licencje w ramach wydarzenia Continental One lub
corocznych zawodów europejskich klasy 65) i każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić
się o nią do swojej federacji narodowej. Mogą one pochodzić z extranetu FIM.
f) Wszelkie odniesienia do „zawodnika” lub „zawodników” zawarte w tych Warunkach
oznaczają: zawodnika i jego przedstawiciela prawnego.
a)

3. Struktura Pucharu
a) Rejestracja
Internetowa rejestracja uczestnictwa w Pucharze jest możliwa od 27 września 2022 r. do
28 lutego 2023 r.
b) Mistrzostwa krajowe
Puchar jest integralną częścią mistrzostw krajowych, w których zawodnicy Yamahy mają
własny ranking. Zostanie on zamknięty 1 sierpnia 2023 r. w celu dokonania wyboru
zawodników dopuszczonych do SuperFinale;

c) SuperFinale
Najlepsi zawodnicy mistrzostw krajowych będą ścigać się w SuperFinale, który odbędzie
się w dniach TBC i będzie częścią głównego wydarzenia, czyli rundy MXGP / MXoN;
Ceremonia dekoracji po SuperFinale
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Pierwszych 3 zawodników w klasyfikacji generalnej otrzyma następujące nagrody: 1
° Puchar/talerz/medal FIM Europe
2° Puchar/talerz/medal FIM Europe
3° Puchar/talerz/medal FIM Europe
Nagroda Importera YME wręczana jest krajowemu importerowi, który wykaże się największą
aktywnością w zakresie: kontaktów, rejestracji, informacji sportowych, informacji
prasowych i obecności na zawodach;
Nagroda dla Najmłodszego Zawodnika
uczestniczącemu w SuperFinale.

wręczana

jest

najmłodszemu

zawodnikowi

d) bLU cRU Masterclass
Trzech najlepszych zawodników oraz dwóch zawodników z dziką kartą wybranych przez
komitet wyścigowy YME podczas SuperFinale na zawodach Monster Energy FIM Motocross
of Nations weźmie udział w 3-dniowej imprezie Masterclass (w październiku/listopadzie
2023 r.) wraz z Ambasadorami bLU cRU ;
e) Strefa EMX 65 i ostatni wyścig w 2024 roku
Najlepszy zawodnik Masterclass, wybrany przez komitet wyścigowy YME oraz
Ambasadorów bLU cRU, otrzyma wsparcie Yamahy na warunkach opisanych w punkcie:
10 przez cały sezon 2024.
4. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnictwo w Pucharze ogranicza się do mistrzostw krajowych w Europie.
b) Zawodnik musi być w pełni licencjonowany przez swoją Federację Narodową, zgodnie z
zasadami technicznymi i sportowymi Pucharu Krajowego i zasadami dotyczącymi
występowania w wyścigach w zespole Yamaha YZ65 na mistrzostwach w europejskim
kraju;
c) Aby wziąć udział w Pucharze, zawodnik musi mieć od 8 do 11 lat;
Minimalny wiek 8
lat musi zostać osiągnięty w momencie pierwszej weryfikacji
technicznej podczas wydarzenia, która zazwyczaj odbywa się w piątek.
Maksymalny dopuszczalny wiek kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w
którym zawodnik osiąga 11 lat.
d) Zawodnicy biorący udział w Pucharze mają obowiązek używać podczas startów w
mistrzostwach krajowych, SuperFinale i Masterclass naklejek Europejskiego Pucharu FIM
YZ65 bLU cRU oraz zestawu Paddock Blue otrzymanych od krajowych oddziałów YME.
5. Ubezpieczenie
a) Ubezpieczenie w Europejskim Finale FIM YZ65 bLU cRU jest obowiązkiem każdej federacji
narodowej i, odnośnie SuperFinale, FIM ;
b) Klauzule dotyczące odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności określone są w
ubezpieczeniu zawartym w FIM i krajowych licencjach federacyjnych;
c) Zawodnik przyjmuje i akceptuje ryzyko oraz zagrożenia wynikające z uczestnictwa w
Pucharze. YME i/lub oddziały organizacji nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki
powodujące szkody, trwałe inwalidztwo lub śmierć.
6. Uczestnictwo w wydarzeniach
a) Aby wziąć udział w SuperFinale, zawodnicy mają obowiązek ścigać się w mistrzostwach
krajowych na motocyklach Yamaha YZ65 i uczestniczyć w minimum 50% wyścigów tych
mistrzostw;
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b) YME jest odpowiedzialna za ustalenie przydziału zawodnika do danego kraju oraz wybór
zawodników do SuperFinale;

c)

Łączna liczba 40 zawodników zostanie określona według kryteriów terytorialnych:
Grupa A. Hiszpania/ Włochy/ Francja/ Wielka Brytania/ Niemcy/ Holandia – łącznie 14
zawodników;
Grupa B. Szwecja/ Norwegia/ Dania/ Finlandia/ Belgia/ Austria/ Szwajcaria – łącznie 18
zawodników;
Grupa C. Grecja/ Portugalia/ Polska/ Turcja/ Ukraina/ Łotwa/ Estonia/ Chorwacja –
łącznie 8 zawodników;
Po dokonaniu rejestracji przydział zawodników na dany kraj zostanie ustalony na
podstawie liczby rejestracji, tak aby zawodnicy każdej grupy mieli zapewnione
wyrównane szanse na rywalizację w SuperFinale.

d) Zawodnicy, którzy dotrą do następnego etapu w Pucharze, są zobowiązani do udziału w
nim, chyba że jest to niemożliwe w wyniku działania siły wyższej (kontuzji lub innego
poważnego problemu zdrowotnego). W takim przypadku zawodnik zostanie zastąpiony
przez zawodnika rezerwowego.
7. Koszty
a) Wszystkie koszty uczestnictwa w tym Pucharze (w odniesieniu do mistrzostw krajowych,
SuperFinale i bLU cRU Masterclass) ponoszone są przez zawodnika/zespół i nie
ograniczają się do transportu i logistyki, zakupu i użytkowania motocykla, części,
elementów mechanicznych i wsparcia, uzyskiwania licencji do mistrzostw krajowych i
SuperFinale;
b) Rejestracja w Pucharze, SuperFinale, Masterclass i wyścigach EMX65 (z wyłączeniem
przepisów licencjonowania i opłat za uczestnictwo w pucharze krajowym, mistrzostwach
krajowych zdefiniowanych przez narodową federację/organizatora) jest bezpłatna;
c) Oddziały krajowe YME dotarczą bezpłatny pakiet powitalny bLU cRU (2/T-shirt, 1/Bluza z
kapturem, 1/Parasol, 1/Czapka, /Plecak) i jeden specjalny zestaw naklejek na motocykl;
Jeśli zawodnik chce nabyć więcej produktów z pakietu powitalnego czy zestawy naklejek
na motocykl, powinien zgłosić wniosek do koordynatora bLU cRU z krajowego oddziału
YME. Produkty te zostaną dostarczone w promocyjnych cenach.
8. Instrukcje dotyczące rejestracji
a) Aby wziąć udział w Europejskim Pucharze FIM YZ65 bLU cRU , należy wykonać
wszystkie kroki w procesie rejestracji online. >;
b) W ciągu 14 dni krajowy koordynator bLU cRU skontaktuje się z zapisanym zawodnikiem
w celu potwierdzenia rejestracji
c) Wszystkie informacje dostarczone przez zawodnika muszą być rzetelne i prawdziwe,
ponieważ zostaną zweryfikowane przez krajowych dystrybutorów.
9. Odwołanie wydarzeń
YME zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany części lub całości Warunków i/lub
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imprez w ramach Pucharu według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.
YME nie refunduje żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika w związku z takim
odwołaniem.
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10. EMX65 2024 — warunki uczestnictwa
a) Najlepszy zawodnik wybrany z bLU cRU Masterclass weźmie udział w mistrzostwach
EMX65 w 2024 roku;
b) Zawodnik otrzyma wsparcie od Yamahy na warunkach, które zostaną uzgodnione w
ramach rocznej umowy zawodnika z YME, uzyskując następujące korzyści;
a. Nr 1 YZ65 (wypożyczenie) – 1 zestaw GYTR – 1 standardowy komplet części
zamiennych (maks. wartość 3000 euro)
c) Zawodnik uczestniczący w EMX65 będzie zobowiązany przestrzegać zasad i instrukcji
YME i zespołu, w tym umów sponsoringowych.
11. Prawa do wizerunku
Zawodnik przyznaje nieodpłatnie na rzecz YME do 31. grudnia 2020 oraz bez ograniczeń
czasowych dotyczących materiałów historycznych zebranych przed 31. grudnia 2020 r.,
jak również bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo do imienia i nazwiska
zawodnika, projektu/-ów osobistego/-ych numeru zawodnika, podpisu, inicjałów,
wizerunku, w tym fotografii twarzy, filmów, wideo, materiałów CD/DVD i wszelkich
materiałów filmowych lub komentarzy w formie elektronicznej dotyczących zawodnika,
jak również komentarzy i opinii związanych z reklamami, działaniami promocyjnymi i
sprzedażą motocykli i innych produktów wytworzonych i/lub sprzedawanych przez YME.
12. Okres obowiązywania
Niniejsza umowa wchodziw życie w momencie rejestracji i wygasa automatycznie w dniu
31 grudnia 2023 r. bez powiadomienia o tym fakcie YME i zawodnika.
13. Prawo mające zastosowanie
a) Niniejsze Warunki stanowią integralną część rejestracji. Rejestracja w Pucharze i
podpisanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę zawodnika na Warunki;
b) Zawodnik wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z udziałem w
Pucharze, w tym wykorzystania informacji dostarczonych zawodnikowi przez YME,
zgodnie z prawem holenderskim przez właściwy sąd dla Amsterdamu, Holandia.
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