YZ125 VILLKOR

1. Parter i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V. (nedan kallat YME), inklusive dess filialer.
b) Infront Moto Racing (kallas nedan IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (nedan kallat FIM/FIM Europe).
2. Parternas ansvarsområden
YME fastställer strukturen och reglerna för YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup (nedan
kallad "cupen"), är den part som har cupens marknadsföringsrättigheter och är den
part som ansvarar för samverkan mellan de aktörer som är involverade i projektet.
b) YME:s filialer ansvarar för lokal kommunikation och direkta kontakter med förarna
och förser dem med bLU cRU välkomstpaket och dekalkit på uppdrag av YME;
c) IMR handhar televisionsrättigheterna för superfinalen och ansvarar för organiserandet
av YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale som ingår i MXGP / Motocross of
Nations “MXoN. IMR är den intressent som etablerar direktkontakt med FIM/FIM
Europa angående superfinalen;
d) YME ansvarar för organisationen av YZ bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale som en
del av MXGP/MXoN-omgången.
e) Licensieringen för SuperFinale-evenemanget regleras av FIM:s idrottsliga och
tekniska bestämmelser (endast en licens för ett kontinentalt evenemang eller ett
årligt europeiskt 125-mästerskap är tillåtet) och det är förarens ansvar att begära en
sådan licens via det nationella förbundet. Licenser kan sedan hämtas på FIM extranet.
f) Där det i dessa villkor hänvisas till "förare" där så är nödvändigt, menas uttryckligen:
föraren och dess vårdnadshavare.
a)

3. Cupens struktur
a) Registrering
Registrering för deltagande i cupen kan göras via internet mellan 27 september 2022
och 28 februari 2023;
b) Nationella mästerskap
Cupen kommer att vara en integrerad del av de nationella mästerskapen, där Yamahaåkarna kommer att ha sin egen ranking, som kommer att låsas senast 01 augusti 2023
för urvalet av förare som går in i
c) SuperFinale
De bästa förarna i varje nationellt mästerskap (punkt 6 – grupperna A, B, C) kommer att
tävla i en superfinal som kommer att ske på TBC och kommer att vara en del av
huvudevenemanget MXGP/MXoN
d) Superfinalens prisutdelningsceremoni
De tre bästa förarna i den totala poängställningen kommer att belönas med
följande priser: Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för första plats
Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för andra plats
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Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för tredje plats

YME Distributor Award kommer att delas ut baserat på den nationella återförsäljaren som
varit
mest
aktiv
beträffande:
kontakt,
registreringar,
idrottslig
information,
medieinformation och närvaro ute på fältet.
Priset Youngest Rider delas ut till den yngsta föraren i superfinalens startfält.

e) bLU cRU Masterclass
De tre bästa förarna plus två wild cards utvalda av en YME-racingkommitté från
superfinalen på MXoN får sedan delta i bLU cRU Masterclass-evenemanget
(oktober/november 2023) med bLU cRU ambassadörer;
f) EMX 125 2024 förare
Den bästa föraren i Masterclass, vald av YME:s racingkommitté och bLU cRUambassadörerna, kommer att ingå i ett Yamaha MX bLU cRU-lag som officiell Yamahaåkare för säsongen 2024.
4. Deltagandekrav
a) Deltagandet i cupen är begränsat till de nationella mästerskapen i Europa.
b) Förarna måste vara fullständigt licensierade i sitt nationella förbund, följa National Cup
Tech./Sportiva regler och tävla med en Yamaha YZ125 i ett mästerskap i ett europeiskt
land;
c) För att få delta i cupen måste föraren vara mellan 13 och 16 år gammal;
Minimiåldern 13 år måste uppnås vid första tekniska besiktningen för arrangemanget,
som normalt sker på fredagen.
Maximala åldern räknas vid slutet av det år då föraren fyller 16 år.
d) Det är obligatoriskt för förarna som deltar i cupen att under de nationella
mästerskapssäsongen, superfinalen och Masterclass bära både YZ125 bLU cRU FIM
Europe Cup-dekalen och Paddock Blue kläderna som tillhandahålls av den nationella YMEfilialen, om inte annat överenskommits skriftligen.
5. Försäkring
a) Försäkringar under YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup är varje nationellt förbunds och,
särskilt när det gäller SuperFinale, FIM:s ansvar.
b) Klausulerna om ersättning och ansvar fastställs av den försäkring som ingår i FIMlicenserna och de nationella förbundens licenser.
c) Föraren erkänner och accepterar de risker och faror som deltagandet i cupen innebär.
YME och/eller dess filialer är undantagna från allt ansvar i händelse av en olycka som
orsakar skada, bestående funktionsnedsättning eller dödsfall.
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6. Deltagande i evenemangen
a) Föraren måste tävla i sitt nationella mästerskap på en Yamaha YZ125 och är skyldig att
delta i minst hälften av tävlingarna i mästerskapet för att få delta i superfinalen;
b) YME ansvarar för att fastställa förarfördelningen per land och välja vilka förare som ska
delta i SuperFinale.
c)

Totala antalet 40 förare tas ut enligt följande kriterier:
Grupp A. Spanien/Italien/Frankrike/Storbritannien/Tyskland/Nederländerna – totalt 14
förare.
Grupp B. Sverige/Norge/Danmark/Finland/Belgien/Österrike/Schweiz – totalt 18
förare;
Grupp C. Grekland/Portugal/Polen/Turkiet/Ukraina/Lettland/Estland/Kroatien – totalt 8
förare.

Efter registrering kommer YME Racing-kommittén att fastställa de specifika förarna per
land. Detta kommer att definieras utifrån antalet registreringar med syfte att erbjuda
liknande möjligheter inom varje grupp att nå superfinalen.
d) Den förare som lyckas nå nästa steg i cupen är skyldig att delta, såvida det inte han eller
hon är förhindrad på grund av skada eller allvarliga hälsoproblem. Föraren ersätts i
sådana fall av en reservförare.
7. Kostnader
a) Alla deltagarkostnader för cupen (för nationella mästerskap, SuperFinale och bLU cRU
Masterclass) inklusive, men inte begränsat till, transport och logistik, inköp och
användning av motorcyklar, reservdelar, mekaniker och assistans, licenser för nationella
mästerskap och SuperFinale, står föraren/dennes team för.
b) Ingen registreringsavgift tas ut för den här cupen, inklusive superfinalen, Masterclass och
EMX125-laget (förutom nationella cupregler, nationella mästerskapslicenser och
deltagaravgifter som bestäms av det nationella förbundet/arrangören).
c) YME: nationella filialer tillhandahåller ett bLU cRU välkomstpaket: 2/Paddock Blue t- shirt,
1/Paddock Blue huvtröja, 1/paraply, 1/keps, 1/ryggsäck och 1/exklusivt dekalkit till
crosscykeln;
Om föraren behöver fler välkomstpaket och dekaler, kan de fås från YMEs nationella
filialer via bLU cRU-koordinatorn och tillhandahålls mot en kostnad.
8. Registreringsanvisningar
a) För att delta i YZ125 bLU cRU FIM Europacup är det obligatoriskt att gå igenom alla
steg i registreringen via internet;
b) Alla förare kontaktas inom 14 dagar av den nationelle bLU cRU-koordinatorn som
bekräftar registreringen;
c) All information som tillhandahålls av föraren måste vara korrekt, eftersom den
kontrolleras av den nationella distributören.

3

9. Ställa in evenemang
YME förbehåller sig rätten att av vilken anledning som helst, och utan föregående
meddelande, att efter eget gottfinnande och när som helst ändra eller avbryta, helt eller
delvis, villkoren och/eller cupen. YME ansvarar inte för några kostnader som föraren ådrar
sig på grund av avbokningen.
10. Villkor för deltagande i 2024-års EMX125 2024
a) Den bäste föraren som valts ut i YZ125 bLU cRU FIM Europe Cup från Masterclass får
delta i 2024-års EMX125-mästerskap i ett Yamaha MX bLU cRU-lag;
b) Föraren kommer att vara officiell Yamahaförare enligt de villkor som bestäms i ett årligt
föraravtal med YME.
c) Föraren som deltar i EMX125 måste följa YME:s och lagets regler och instruktioner,
inklusive sponsringsavtal.
11. Bildrättigheter
Genom att registrera sig för cupen och underteckna registreringsformuläret ger föraren
YME ensamrätt att kostnadsfritt fram till 31 december 2023 och utan tidsbegränsning för
historiska ändamål för material tillverkat före 31 december 2023 och utan begränsning i
tid
eller
territorium,
att
använda
förarens
namn,
förarens
personliga
tävlingsnummerdesign(er), signatur, initialer, likheter, inklusive fotograferade porträtt,
film, video, CD-/DVD-ROM och alla andra filmer eller kommentarer via förarens
elektroniska medel och kommentarer och åsikter, i samband med annonser,
marknadsföringsaktiviteter och försäljning av motorcyklar och andra produkter
tillverkade och/eller sålda av YME.
12. Giltighetstid
Detta avtal träder i kraft vid registreringstillfället och upphör automatiskt att gälla den
31:e december 2023 utan att varken YME eller förare behöver meddelas.
13. Gällande lagstiftning
a) Villkoren är en integrerad del av registreringen. Genom att registrera sig för cupen
och underteckna registreringsformuläret godkänner föraren villkoren;
b) Föraren samtycker till att alla tvister i samband med (deltagande i) cupen, inklusive
användningen av informationen som föraren lämnat till YME, regleras av holländsk
lag och ska prövas av behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.
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YZ85 VILLKOR

1. Parter i YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V. (nedan kallat YME), inklusive dess filialer.
b) Infront Moto Racing (kallas nedan IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (nedan kallat FIM/FIM Europe).
2. Parternas ansvarsområden
YME fastställer strukturen och reglerna för YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup (nedan
kallad "cupen"), som är den part som har cupens marknadsföringsrättigheter och är
den part som ansvarar för samverkan mellan de aktörer som är involverade i
projektet.
b) YME:s filialer ansvarar för lokal kommunikation och direkta kontakter med förarna
och förser dem med bLU cRU välkomstpaket och dekalkit på uppdrag av YME;
c) IMR handhar televisionsrättigheterna för superfinalen och ansvarar för organiserandet
av YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale som ingår i MXGP / Motocross of
Nations “MXoN. IMR är den intressent som etablerar direktkontakt med FIM/FIM
Europa angående superfinalen;
d) YME ansvarar för organisationen av YZ bLU cRU FIM Europe Cup superfinal som en
del av MXGP/MXoN-omgången.
e) Licenseringen för superfinalen är enligt FIM Europas sport- och tekniska
bestämmelser (endast licens för ett enstaka kontinentalt evenemang eller årlig licens
för EM 85-mästerskapen är tillåten) och det åligger föraren att begära sådan via det
nationella förbundet. Licenser kan sedan hämtas på FIM extranet.
f) Där det i dessa villkor hänvisas till "förare" där så är nödvändigt, menas
uttryckligen: föraren och dess vårdnadshavare.
a)

3. Cupens struktur
a) Registrering
Registrering för deltagande i cupen kan göras via internet mellan 27 september 2022
och 28 februari 2023;
b) Nationella mästerskap
Cupen kommer att vara en integrerad del av de nationella mästerskapen, där Yamahaåkarna kommer att ha sin egen ranking, som kommer att låsas senast 01 augusti 2023
för urvalet av förare som går in i
c) SuperFinale
De bästa förarna i varje nationellt mästerskap (punkt 6 – grupperna A, B, C) får tävla i
en superfinal som hålls på TBC och kommer att vara en del av huvudevenemanget
MXGP/MXoN
Superfinalens prisutdelningsceremoni
De tre bästa förarna i den totala poängställningen kommer att belönas med
följande priser: Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för första plats
Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för andra plats
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Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för tredje plats
YME Distributor Award tilldelas till den nationella distributör som visar mest proaktivitet
gällande kontakt, registreringar, idrottslig information, medieinformation och närvaro ute på
fältet.
Priset Youngest Rider delas ut till den yngsta föraren i superfinalens startfält.

d) bLU cRU Masterclass
De tre bästa förarna plus två wild cards utvalda av en YME-racingkommitté från
superfinalen på MXGP får sedan delta i en tredagars Masterclass (oktober/november
2023) med bLU cRU-ambassadörer;
e) EMX 85 zon och finalen år 2024
Den bästa föraren i Masterclass, vald av YME:s racingkommitté och bLU cRUambassadörerna, stöttas av Yamaha enligt villkoren i punkt: 10 under 2024-års säsong.
4. Deltagandekrav
a) Deltagandet i cupen är begränsat till de nationella mästerskapen i Europa.
b) Föraren måste vara fullständigt licensierad i sitt nationella förbund, följa National Cup
Tech./Sportiva regler och tävla med en Yamaha YZ85 i ett mästerskap i ett europeiskt
land;
c) För att få delta i cupen måste föraren vara mellan 11 och 13 år gammal;
Minimiåldern 11 år måste uppnås vid första tekniska besiktningen för arrangemanget,
som normalt sker på fredagen.
Maximala åldern räknas vid slutet av det år då föraren fyller 13 år.
d) Det är obligatoriskt för förarna som deltar i cupen att under de nationella
mästerskapssäsongen, superfinalen och Masterclass bära både YZ85 bLU cRU FIM Europe
Cup-dekalen och Paddock Blue kläderna som tillhandahålls av den nationella YME-filialen.
5. Försäkring
a) Försäkringar under YZ85 bLU cRU FIM Europe Cup är varje nationellt förbunds och,
särskilt när det gäller SuperFinale, FIM:s ansvar.
b) Klausulerna om ersättning och ansvar fastställs av den försäkring som ingår i FIMlicenserna och de nationella förbundens licenser.
c) Föraren erkänner och accepterar de risker och faror som deltagandet i cupen innebär.
YME och/eller dess filialer är undantagna från allt ansvar i händelse av en olycka som
orsakar skada, bestående funktionsnedsättning eller dödsfall.
6. Deltagande i evenemangen
a) Förarna måste tävla i sitt nationella mästerskap på en Yamaha YZ85 och är skyldiga att
delta i minst hälften av tävlingarna i mästerskapet för att få delta i superfinalen;
b) YME ansvarar för att fastställa förarfördelningen per land och välja vilka förare som ska
delta i SuperFinale.
c)

Totala antalet 40 förare tas ut enligt följande kriterier:
Grupp A. Spanien/Italien/Frankrike/Storbritannien/Tyskland/Nederländerna – totalt 14
förare.
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Grupp B. Sverige/Norge/Danmark/Finland/Belgien/Österrike/Schweiz – totalt 18
förare;
Grupp C. Grekland/Portugal/Polen/Turkiet/Ukraina/Lettland/Estland/Kroatien – totalt 8
förare.
När registreringarna är avslutade kommer antalet förare per land att definieras utifrån
antalet registreringar med syfte att erbjuda liknande möjligheter inom varje grupp att nå
superfinalen.
d) De förare som lyckas nå de följande tävlingarna i cupen är skyldiga att delta i dem, om
de inte hindras på grund av godtagbara skäl (till exempel en skada eller ett allvarligt
hälsoproblem). Föraren ersätts i sådana fall av en reservförare.
7. Kostnader
a) Alla deltagarkostnader för cupen (för nationella mästerskap, SuperFinale och bLU cRU
Masterclass) inklusive, men inte begränsat till, transport och logistik, inköp och
användning av motorcyklar, reservdelar, mekaniker och assistans, licenser för nationella
mästerskap och SuperFinale, står föraren/dennes team för.
b) Ingen registreringssavgift tas ut för den här cupen, inklusive superfinalen, Masterclass
och EMX85-laget (exklusive nationella cupregler, nationella mästerskapslicenser och
deltagaravgifter som bestäms av det nationella förbundet/arrangören).
c) YME:s nationella filialer tillhandahåller kostnadsfritt ett bLU cRU välkomstpaket (2/tshirtar, 1/huvtröja, 1/paraply, 1/mössa, 1/ryggsäck) och en exklusiv dekalsats till cykeln;
Om föraren behöver fler välkomstpaket och cykeldekaler, kan de fås från YMEs
nationella filialer via bLU cRU-koordinatorn och tillhandahålls mot en kostnad.
8. Registreringsanvisningar
a) För att få delta i YZ85 bLU cRU FIM Europacup, är det obligatoriskt att gå genom alla
steg i registreringen.
b) Föraren kommer att kontaktas av den nationella bLU cRU-koordinatorn inom 14 dagar
för att bekräfta registreringen.
c) All information som tillhandahålls av föraren måste vara korrekt, eftersom den
kontrolleras av den nationella distributören.
9. Ställa in evenemang
YME förbehåller sig rätten att av vilken anledning som helst, och utan föregående
meddelande, att efter eget gottfinnande och när som helst ändra eller avbryta, helt eller
delvis, villkoren och/eller cupen. YME ansvarar inte för några kostnader som föraren ådrar
sig på grund av avbokningen.
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10. Villkor för deltagande i 2024-års EMX85
a) Den bästa föraren som valts ut i bLU cRU Masterclass får delta i 2024-års EMX85mästerskap;
b) Föraren kommer att vara en Yamaha-förare med stöd under villkor som ska
överenskommas i ett årligt förarkontrakt med YME med dessa förmåner;
a. Nr. 1 YZ85 (på lån) – 1 GYTR-sats – 1 standard reservdelar (max. värde € 3 000)
c) Föraren som deltar i EMX85 måste följa YME:s och lagets regler och instruktioner,
inklusive sponsoravtal.
11. Bildrättigheter
Genom att registrera sig för cupen och underteckna registreringsformuläret ger föraren
YME ensamrätt att kostnadsfritt fram till 31 december 2023 och utan tidsbegränsning för
historiska ändamål för material tillverkat före 31 december 2023 och utan begränsning i
tid
eller
territorium,
att
använda
förarens
namn,
förarens
personliga
tävlingsnummerdesign(er), signatur, initialer, likheter, inklusive fotograferade porträtt,
film, video, CD-/DVD-ROM och alla andra filmer eller kommentarer via förarens
elektroniska medel och kommentarer och åsikter, i samband med annonser,
marknadsföringsaktiviteter och försäljning av motorcyklar och andra produkter
tillverkade och/eller sålda av YME.
12. Giltighetstid
Detta avtal träder i kraft vid registreringstillfället och upphör automatiskt att gälla den
31:e december 2023 utan att varken YME eller förare behöver meddelas.
13. Gällande lagstiftning
a) Villkoren är en integrerad del av registreringen. Genom att registrera sig för cupen
och underteckna registreringsformuläret godkänner föraren villkoren;
b) Föraren samtycker till att alla tvister i samband med (deltagande i) cupen, inklusive
användningen av informationen som föraren lämnat till YME, regleras av holländsk
lag och ska prövas av behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.
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YZ65 VILLKOR

1. Parter i YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup
a) Yamaha Motor Europe N.V. (nedan kallat YME), inklusive dess filialer.
b) IMR Moto Racing (kallas nedan IMR);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (nedan kallat FIM/FIM Europe).
2. Parternas ansvarsområden
YME fastställer strukturen och reglerna för YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup (nedan
kallad "cupen"), som är den part som har cupens marknadsföringsrättigheter och är
den part som ansvarar för samverkan mellan de aktörer som är involverade i
projektet.
b) YME:s filialer ansvarar för den lokala kommunikationen och direktkontakten med
förarna och delar ut bLU cRU-välkomstpaketen och dekalkiten för YME:s räkning.
c) IMR handhar televisionsrättigheterna för superfinalen och ansvarar för organiserandet
av YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup SuperFinale som ingår i MXGP / Motocross of
Nations “MXoN. IMR är den intressent som etablerar direktkontakt med FIM/FIM
Europa angående superfinalen;
d) YME ansvarar för organisationen av YZ bLU cRU FIM Europe Cup superfinal som en
del av MXGP/MXoN-omgången.
e) Licenseringen för superfinalen är enligt FIM Europas sport- och tekniska
bestämmelser (endast licens för ett enstaka kontinentalt evenemang eller årlig licens
för EM 65-mästerskapen är tillåten) och det åligger föraren att begära sådan via det
nationella förbundet. Licenser kan sedan hämtas på FIM extranet.
f) Där det i dessa villkor hänvisas till "förare" där så är nödvändigt, menas
uttryckligen: föraren och dess vårdnadshavare.
a)

3. Cupens struktur
a) Registrering
Registrering för deltagande i cupen kan göras via internet mellan 27 september 2022
och 28 februari 2023;
b) Nationella mästerskap
Cupen kommer att vara en integrerad del av de nationella mästerskapen, där Yamahaåkarna kommer att ha sin egen ranking, som kommer att låsas senast 01 augusti 2023
för urvalet av förare som går in i

c) SuperFinale

De bästa förarna i varje nationellt mästerskap (punkt 6 – grupperna A, B, C) får tävla i
en superfinal som hålls på TBC och kommer att vara en del av huvudevenemanget
MXGP/MXoN;
Superfinalens prisutdelningsceremoni
De tre bästa förarna i den totala poängställningen kommer att belönas med
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följande priser: Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för första plats
Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för andra plats
Pokal, plakett och FIM-Europe-medalj för tredje plats
YME Distributor Award tilldelas till den nationella distributör som visar mest proaktivitet
gällande kontakt, registreringar, idrottslig information, medieinformation och närvaro ute på
fältet.
Priset Youngest Rider delas ut till den yngsta föraren i superfinalens startfält.

d) bLU cRU Masterclass
De tre bästa förarna plus två wild cards utvalda av en YME-racingkommitté från
superfinalen på Monster Energy FIM Motocross of Nations får sedan delta i en tredagars
Masterclass (oktober/november 2023) med bLU cRU-ambassadörer;
e) EMX 65 zon och finalen år 2024
Den bästa föraren i Masterclass, vald av YME:s racingkommitté och bLU cRUambassadörerna, stöttas av Yamaha enligt villkoren i punkt: 10 under 2024-års säsong.
4. Deltagandekrav
a) Deltagandet i cupen är begränsat till de nationella mästerskapen i Europa.
b) Föraren måste vara fullständigt licensierad i sitt nationella förbund, följa National Cup
Tech./Sportiva regler och tävla med en Yamaha YZ65 i ett mästerskap i ett europeiskt
land;
c) För att få delta i cupen måste föraren vara mellan 8 och 11 år gammal;
Minimiåldern 8 år måste uppnås vid första tekniska besiktningen för arrangemanget, som
normalt sker på fredagen.
Maximala åldern räknas vid slutet av det år då föraren fyller 11 år.
d) Det är obligatoriskt för förarna som deltar i cupen att under de nationella
mästerskapssäsongen, superfinalen och Masterclass bära både YZ65 bLU cRU FIM Europe
Cup-dekalen och Paddock Blue-satsen som tillhandahålls av den nationella YME-filialen.
5. Försäkring
a) Försäkringar under YZ65 bLU cRU FIM Europe Cup är varje nationellt förbunds och,
särskilt när det gäller SuperFinale, FIM:s ansvar.
b) Klausulerna om ersättning och ansvar fastställs av den försäkring som ingår i FIMlicenserna och de nationella förbundens licenser.
c) Föraren erkänner och accepterar de risker och faror som deltagandet i cupen innebär.
YME och/eller dess filialer är undantagna från allt ansvar i händelse av en olycka som
orsakar skada, bestående funktionsnedsättning eller dödsfall.
6. Deltagande i evenemangen
a) Förarna måste tävla i sitt nationella mästerskap på en Yamaha YZ65 och är skyldiga att
delta i minst hälften av tävlingarna i mästerskapet för att få delta i superfinalen;
b) YME ansvarar för att fastställa förartilldelningen per land och urval av förare till
superfinalen

c)

Totala antalet 40 förare tas ut enligt följande kriterier:
Grupp A. Spanien/Italien/Frankrike/Storbritannien/Tyskland/Nederländerna – totalt 14
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förare.
Grupp B. Sverige/Norge/Danmark/Finland/Belgien/Österrike/Schweiz – totalt 18
förare;
Grupp C. Grekland/Portugal/Polen/Turkiet/Ukraina/Lettland/Estland/Kroatien – totalt 8
förare.
När registreringarna är avslutade kommer antalet förare per land att definieras utifrån
antalet registreringar med syfte att erbjuda liknande möjligheter för alla inom varje grupp
att nå superfinalen.
d) De förare som lyckas nå de följande tävlingarna i cupen är skyldiga att delta i dem, om
de inte hindras på grund av godtagbara skäl (till exempel en skada eller ett allvarligt
hälsoproblem). Föraren ersätts i sådana fall av en reservförare.
7. Kostnader
a) Alla deltagarkostnader för cupen (för nationella mästerskap, SuperFinale och bLU cRU
Masterclass) inklusive, men inte begränsat till, transport och logistik, inköp och
användning av motorcyklar, reservdelar, mekaniker och assistans, licenser för nationella
mästerskap och SuperFinale, står föraren/dennas team för.
b) Ingen registreringsavgift tas ut för den här cupen, inklusive superfinalen, Masterclass och
EMX65-laget (exklusive nationella cupregler, nationella mästerskapslicenser och
deltagaravgifter som bestäms av det nationella förbundet/arrangören).
c) YME:s nationella filialer tillhandahåller kostnadsfritt ett bLU cRU välkomstpaket (2/tshirtar, 1/huvtröja, 1/paraply, 1/mössa, 1/ryggsäck) och en exklusiv dekalkit till cykeln;
Om föraren behöver fler välkomstpaket och dekaler, kan de fås från YMEs nationella
filialer via bLU cRU-koordinatorn och tillhandahålls mot en kostnad.
8. Registreringsanvisningar
a) För att få delta i YZ65 bLU cRU FIM Europacup, är det obligatoriskt att gå genom alla
steg i registreringen.
b) Föraren kommer att kontaktas av den nationella bLU cRU-koordinatorn inom 14 dagar
för att bekräfta registreringen.
c) All information som tillhandahålls av föraren måste vara korrekt, eftersom den
kontrolleras av den nationella distributören.
9. Ställa in evenemang
YME förbehåller sig rätten att av vilken anledning som helst, och utan föregående
meddelande, att efter eget gottfinnande och när som helst ändra eller avbryta, helt eller
delvis, villkoren och/eller cupen. YME ansvarar inte för några kostnader som föraren ådrar
sig på grund av avbokningen.
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10. Villkor för deltagande i 2024-års EMX65
a) Den bästa föraren som valts ut i bLU cRU Masterclass får delta i 2024-års EMX65mästerskap;
b) Föraren kommer att vara en Yamaha-förare med stöd under villkor som ska
överenskommas i ett årligt förarkontrakt med YME med dessa förmåner;
a. Nr. 1 YZ65 (på lån) – 1 GYTR-sats – 1 standard reservdelar (max. värde € 3 000)
c) Föraren som deltar i EMX65 måste följa YME:s och lagets regler och instruktioner,
inklusive sponsoravtal.
11. Bildrättigheter
Genom att registrera sig för cupen och underteckna registreringsformuläret ger föraren
YME ensamrätt att kostnadsfritt fram till 31 december 2023 och utan tidsbegränsning för
historiska ändamål för material tillverkat före 31 december 2023 och utan begränsning i
tid
eller
territorium,
att
använda
förarens
namn,
förarens
personliga
tävlingsnummerdesign(er), signatur, initialer, likheter, inklusive fotograferade porträtt,
film, video, CD-/DVD-ROM och alla andra filmer eller kommentarer via förarens
elektroniska medel och kommentarer och åsikter, i samband med annonser,
marknadsföringsaktiviteter och försäljning av motorcyklar och andra produkter
tillverkade och/eller sålda av YME.
12. Giltighetstid
Detta avtal träder i kraft vid registreringstillfället och upphör automatiskt att gälla den
31:e december 2023 utan att varken YME eller förare behöver meddelas.
13. Gällande lagstiftning
a) Villkoren är en integrerad del av registreringen. Genom att registrera sig för cupen
och underteckna registreringsformuläret godkänner föraren villkoren;
b) Föraren samtycker till att alla tvister i samband med (deltagande i) cupen, inklusive
användningen av informationen som föraren lämnat till YME, regleras av holländsk
lag och ska prövas av behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.
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