YZ125 HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. YZ125 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'na dahil olan taraflar
Şubeleri de dahil olmak üzere Yamaha Motor Europe N.V. (bundan böyle YME olarak
anılacaktır);
b) Infront Moto Racing (bundan böyle IMR olarak anılacaktır);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (bundan böyle FIM/FIM Europe
olarak anılacaktır).
a)

2. Tarafların katılımı
YME, YZ125 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'nın (bundan böyle "Kupa" olarak anılacaktır)
yapısını ve kurallarını belirler, Kupa'nın pazarlama ve tanıtım haklarını yönetmekten
ve bu projeye dahil olan paydaşlar arasındaki etkileşimden sorumlu olan kuruluştur;
b) YME'nin şubeleri, sürücülerle yerel iletişim ve doğrudan temaslardan sorumlu olup
sürücülere YME adına bLU cRU hoş geldiniz paketini ve çıkartma kitini sağlayacaktır;
c) IMR, Süper Final ile ilgili televizyon haklarını yönetir ve YZ125 bLU cRU FIM Avrupa
Kupası Süper Finali'nin yıllık MXGP/Motocross of Nations “MXoN içinde
organizasyonundan sorumludur. IMR, Süper Final ile ilgili olarak FIM/FIM Europe ile
doğrudan temas kuran paydaştır;
d) YME, MXGP/MXoN turu kapsamında YZ bLU cRU FIM Avrupa Kupası Süper Finali'nin
organizasyonundan sorumludur.
e) Süper Final etkinliği ile ilgili lisanslar FIM sportif ve teknik yönetmelikleri
kapsamındadır (yalnızca kıtasal bir etkinliğe veya yıllık Avrupa 125 şampiyonası
lisansına izin verilir) ve ulusal federasyon üzerinden talepte bulunmak sürücünün
sorumluluğundadır. Bunlar FIM dış ağından sağlanabilir.
f) Bu Hüküm ve Koşullarda, gerektiğinde "sürücü" veya "sürücüler"e yapılan atıf açıkça
şu anlama gelir: sürücü ve yasal temsilcisi.
a)

3. Kupanın Yapısı
a) Katılım
Kupa'ya katılım için internet üzerinden kayıt, 27 Eylül 2022 ile 28 Şubat 2023 tarihleri
arasında mümkün olacaktır;
b) Ulusal Şampiyona
Bu Kupa, Yamaha sürücülerinin kendi sıralamasının olacağı ve Süper Final'e katılacak
sürücülerin seçimi için 01 Ağustos 2023 tarihine kadar kilitlenecek olan ulusal
şampiyonaların ayrılmaz bir parçası olacaktır;
c) Süper Final
Her ulusal şampiyonanın en iyi sürücüleri (6. Ayak – A, B, C grupları) MXGP/MXoN ana
etkinliği kapsamında TBC'de gerçekleşecek Süper Final'e katılacaktır.
d) Süper Final Podyum töreni
Genel sıralamada ilk 3 sıradaki sürücüler aşağıdaki ödüllerle ödüllendirilecektir: 1.
Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
2. Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
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3. Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası

Şu alanlarda en fazla yenilikçilik göstermiş olan ulusal Distribütöre bir Distribütör Ödülü
verilecektir: iletişim, kayıtlar, sportif bilgiler, medya bilgileri ve sahadaki varlık;
En Genç Sürücü ödülü, Süper Final başlangıç çizgisindeki en genç sürücüye verilecektir.

e) bLU cRU Masterclass
Bir YME yarış komitesi tarafından MXoN'daki Süper Final'den seçilen en iyi 3 sürücü ve 2
joker, daha sonra bLU cRU Elçileri ile bLU cRU Masterclass etkinliğine (Ekim/Kasım 2023)
katılacaktır;
f) EMX 125 2024 sürüşü
YME yarış komitesi ve bLU cRU Elçileri tarafından seçilen en iyi Masterclass sürücüsü,
2024 sezonunun resmi Yamaha sürücüsü olarak Yamaha MX bLU cRU Resmi Takımı'na
katılacaktır.
4. Katılım İçin Gerekenler
a) Kupa'ya katılım, Avrupa'daki ulusal şampiyonalarla sınırlıdır;
b) Sürücüler, kendi ulusal federasyonunda tam lisans sahibi, Ulusal Kupa Teknik/Sportif
kurallarıyla uyumlu ve bir Avrupa ülkesindeki şampiyona için Yamaha YZ125 ile yarışmış
olmalıdır;
c) Sürücünün Kupa'ya katılabilmesi için 13-16 yaş aralığında olması gerekir;
Normalde Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğin ilk teknik doğrulamaları yapılırken
sürücünün minimum 13 yaşını doldurması gerekir.
Maksimum yaş sürücünün 16 yaşını doldurduğu takvim yılının sonudur.
d) Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Kupa'ya katılan sürücülerin ulusal şampiyona
sezonu, Süper Final ve Masterclass sırasında YME Ulusal Şubeleri tarafından sağlanan
YZ125 bLU cRU FIM Avrupa Kupası çıkartmasını ve Paddock Blue kiti kullanması
zorunludur.
5. Sigorta
a) YZ125 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'nın sigortası, her bir ulusal federasyonun
sorumluluğundadır ve özellikle FIM'in Süper Final etkinliğiyle ilgili olarak;
b) Tazminat ve sorumluluk maddeleri, FIM ve ulusal federasyon lisanslarına dahil edilen
sigorta tarafından belirlenir;
c) Sürücü, Kupa'ya katılımdan kaynaklanan riskleri ve tehlikeleri onaylar ve kabul eder. Her
türlü yaralanma, kalıcı sakatlık veya ölüme yol açan herhangi bir kaza durumunda, YME
ve/veya şubeleri her türlü sorumluluk dışında kalır.
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6. Etkinliklerdeki katılım
a) Sürücü, kendi ulusal şampiyonalarında Yamaha YZ125 ile yarışıyor olmalıdır ve Süper
Final'e katılabilmek için bu şampiyondaki yarışların en az %50'sine katılması zorunludur;
b) YME, her ülke için sürücü kotasını ve Süper Final için sürücülerin seçimini tanımlamaktan
sorumludur;
c)

Toplam 40 sürücü aşağıdaki bölge kriterlerine uygun şekilde tamamlanacaktır:
A Grubu. İspanya / İtalya / Fransa / Birleşik Krallık / Almanya / Hollanda – TTL 14
sürücü;
B Grubu. İsveç / Norveç / Danimarka / Finlandiya / Belçika / Avusturya / İsviçre – TTL
18 sürücü;
C Grubu. Yunanistan / Portekiz / Polonya / Türkiye / Ukrayna / Letonya / Estonya /
Hırvatistan – TTL 8 sürücü;

Kayıttan sonra YME Yarış komitesi, her ülkenin sürücü tahsisini belirleyecektir. Bu, her
Grubun içindeki Süper Final mücadelesi için benzer bir olasılık sunma hedefiyle kayıt
rakamlarına göre tanımlanacaktır.
d) Kupa'da aşağıdaki adıma ulaşmayı başaran sürücü, yaralanma ya da ciddi sağlık sorunu
gibi bir mücbir sebep olmadıkça Kupa'ya katılmaya mecburdur. Mücbir sebep olması
durumda, sürücü bir yedek sürücü ile değiştirilecektir.
7. Maliyetler
a) Bu kupanın tüm katılım masrafları (ulusal şampiyonalar, Süper Final ve bLU cRU
Masterclass ile ilgili olanlar), ulaştırma ve lojistik, motosiklet satın alma ve kullanma,
parçalar, mekanik ve yardım, ulusal şampiyona ve Süper Final lisansı dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere sürücü/takım sorumluluğunda olacaktır.
b) Süper Final, Masterclass ve EMX125 sürüşü dahil (Ulusal Kupa kuralları, ulusal şampiyona
lisansı ve ulusal federasyon/organizatör tarafından tanımlanan katılım ücretleri hariç)
olmak üzere bu Kupa için herhangi bir katılım ücreti yoktur;
c) YME Ulusal şubeleri bLU cRU hoş geldiniz paketi sağlayacaktır: 2/Paddock Blue Tişört,
1/Paddock Blue Kapüşonlu Üst, 1/Şemsiye, 1/Şapka, 1/Sırt çantası ve 1/motosiklet için
özel çıkartma kiti;
Sürücünün daha fazla hoş geldiniz paketi ürünü ve motosiklet çıkartma kiti almasının
gerekmesi durumunda, bunlar bLU cRU koordinatörü aracılığıyla YME Ulusal
şubelerinden talep edilmelidir ve promosyon fiyatıyla sağlanacaktır.
8. Kayıt Talimatları
a) YZ125 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'na katılmak için internet üzerinden kayıt işleminin
tüm adımlarının tamamlanması zorunludur;
b) Ulusal bLU cRU koordinatörü, kaydın onaylanmasından itibaren 14 gün içinde her
sürücüyle iletişime geçecektir;
c) Sürücü tarafından sağlanan tüm bilgiler, ulusal distribütörler tarafından kontrol
edileceğinden doğru bir şekilde gönderilmelidir.
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9. Etkinliklerin iptali
YME, herhangi bir nedenle ve önceden haber vermeksizin, kendi takdirine bağlı olarak ve
herhangi bir zamanda Hüküm ve Koşullar'ı ve/veya Kupa'yı tamamen veya kısmen
değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. YME, iptal nedeniyle sürücünün maruz
kaldığı hiçbir masraftan sorumlu değildir.
10. EMX125 2024 Katılım Koşulları
a) YZ125 bLU cRU FIM Avrupa Kupası Masterclass etkinliğinde seçilen en iyi sürücüler,
2024'te Yamaha MX bLU cRU Takımı ile EMX125 şampiyonasına katılacaktır;
b) Sürücü, YME ile yıllık sürücü sözleşmesi dahilinde mutabık kalınacak koşullar
kapsamında bir Resmi Yamaha sürücüsü olacaktır;
c) EMX125'e katılan sürücünün, sponsorluk anlaşmaları da dahil olmak üzere, YME ve
Takımın kurallarını ve talimatlarını takip etmesi gerekecektir.
11. İmaj hakları
Sürücü Kupa için kayıt yaptırarak ve kayıt formunu imzalayarak sürücünün fotoğraflanan
portreleri, film, video, CD/DVD-ROM ve elektronik yollarla elde edilmiş diğer çekimleri
veya yorumları dahil olmak üzere, sürücünün adını, sürücünün kişisel yarış numarası
tasarımlarını, imzasını, adının baş harflerini, resimlerini, yorum ve düşüncelerini
reklamlar, promosyon aktiviteleri ve YME tarafından üretilen ve/veya satılan
motosikletlerin ve diğer ürünlerin satışı ile bağlantılı olarak kullanılmasıyla ilgili özel hakkı
YME'ye 31 Aralık 2023'e kadar ve 31 Aralık 2023'ten önce oluşturulmuş materyallerin
geçmişe dönük çalışmalarda kullanılması amacıyla herhangi bir zaman veya bölge
sınırlaması olmaksızın gerekli izni ücretsiz olarak verecek veya temin edecektir.
12. Süre
Bu sözleşme, kayıt anında yürürlüğe girecek ve YME veya sürücünün bildirimde
bulunmasına gerek kalmadan 31 Aralık 2023'te otomatik olarak sona erecektir.
13. Geçerli yasa
a) Bu Hüküm ve Koşullar, kaydın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kupa'ya kaydolarak ve
kayıt formunu imzalayarak, sürücü Hüküm ve Koşullar'ı kabul etmiş olur;
b) Sürücü, sürücünün YME'ye sağladığı bilgilerin kullanımı da dahil olmak üzere, Kupa
(katılım) ile bağlantılı herhangi bir anlaşmazlığın Hollanda yasalarına tabi olduğunu ve
Hollanda Amsterdam'daki yetkili mahkeme tarafından çözüleceğini kabul eder.
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YZ85 HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. YZ85 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'na dahil olan taraflar
Şubeleri de dahil olmak üzere Yamaha Motor Europe N.V. (bundan böyle YME olarak
anılacaktır);
b) Infront Moto Racing (bundan böyle IMR olarak anılacaktır);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (bundan böyle FIM/FIM Europe
olarak anılacaktır).
a)

2. Tarafların katılımı
YME, YZ85 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'nın (bundan böyle "Kupa" olarak anılacaktır)
yapısını ve kurallarını belirler, Kupa'nın pazarlama ve tanıtım haklarını yönetmekten
ve bu projeye dahil olan paydaşlar arasındaki etkileşimden sorumlu olan kuruluştur;
b) YME'nin şubeleri, sürücülerle yerel iletişim ve doğrudan temaslardan sorumlu olup
sürücülere YME adına bLU cRU hoş geldiniz paketini ve çıkartma kitini sağlayacaktır;
c) IMR, Süper Final ile ilgili televizyon haklarını yönetir ve YZ85 bLU cRU FIM Avrupa
Kupası Süper Finali'nin yıllık MXGP/Motocross of Nations “MXoN içinde
organizasyonundan sorumludur. IMR, Süper Final ile ilgili olarak FIM/FIM Europe ile
doğrudan temas kuran paydaştır;
d) YME, MXGP/MXoN turu kapsamında YZ bLU cRU FIM Avrupa Kupası Süper Finali'nin
organizasyonundan sorumludur.
e) Süper Final etkinliği ile ilgili lisanslar FIM Avrupa sportif ve teknik yönetmelikleri
kapsamındadır (yalnızca kıtasal bir etkinliğe veya yıllık Avrupa 85 şampiyonası
lisansına izin verilir) ve ulusal federasyon üzerinden talepte bulunmak sürücünün
sorumluluğundadır. Bunlar FIM dış ağından sağlanabilir.
f) Bu Hüküm ve Koşullarda, gerektiğinde "sürücü" veya "sürücüler"e yapılan atıf açıkça
şu anlama gelir: sürücü ve yasal temsilcisi.
a)

3. Kupanın Yapısı
a) Katılım
Kupa'ya katılım için internet üzerinden kayıt, 27 Eylül 2022 ile 28 Şubat 2023 tarihleri
arasında mümkün olacaktır;
b) Ulusal Şampiyona
Bu Kupa, Yamaha sürücülerinin kendi sıralamasının olacağı ve Süper Final'e katılacak
sürücülerin seçimi için 01 Ağustos 2023 tarihine kadar kilitlenecek olan ulusal
şampiyonaların ayrılmaz bir parçası olacaktır;
c) Süper Final
Her ulusal şampiyonanın en iyi sürücüleri MXGP/MXoN ana etkinliği kapsamında TBC'de
gerçekleşecek Süper Final'e katılacaktır:
Süper Final Podyum töreni
Genel sıralamada ilk 3 sıradaki sürücüler aşağıdaki ödüllerle ödüllendirilecektir: 1.
Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
2. Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
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3. Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
Şu alanlarda en fazla yenilikçilik göstermiş olan ulusal Distribütöre bir YME Distribütör Ödülü
verilecektir: iletişim, kayıtlar, sportif bilgiler, medya bilgileri ve sahadaki varlık;
En Genç Sürücü ödülü, Süper Final başlangıç çizgisindeki en genç sürücüye verilecektir.

d) bLU cRU Masterclass
Bir YME yarış komitesi tarafından MXGP'deki Süper Final'den seçilen en iyi 3 sürücü ve 2
joker, daha sonra bLU cRU Elçileri ile 3 günlük (Ekim/Kasım 2023) Masterclass etkinliğine
katılacaktır;
e) EMX 85 Bölgesi ve 2024 final sürüşü
YME yarış komitesi ve bLU cRU Elçileri tarafından seçilen en iyi Masterclass sürücüsü,
aşağıda belirtilen ayağa kadar Yamaha tarafından desteklenecektir: 2024 sezonu 10. ayak
4. Katılım İçin Gerekenler
a) Kupa'ya katılım, Avrupa'daki ulusal şampiyonalarla sınırlıdır;
b) Sürücü, kendi ulusal federasyonunda tam lisans sahibi, Ulusal Kupa Teknik/Sportif
kurallarıyla uyumlu ve bir Avrupa ülkesindeki bir şampiyona için Yamaha YZ85 ile yarışmış
olmalıdır;
c) Sürücünün Kupa'ya katılabilmesi için 11-13 yaş aralığında olması gerekir;
Normalde Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğin ilk teknik doğrulamaları yapılırken
sürücünün minimum 11 yaşını doldurması gerekir.
Maksimum yaş sürücünün 13 yaşını doldurduğu takvim yılının sonudur.
d) Kupa'ya katılan sürücülerin ulusal şampiyona sezonu, Süper Final ve Masterclass sırasında
YME Ulusal Şubeleri tarafından sağlanan YZ85 bLU cRU FIM Avrupa Kupası çıkartmasını
ve Paddock Blue kiti kullanması zorunludur.
5. Sigorta
a) YZ85 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'nın sigortası, her bir ulusal federasyonun
sorumluluğundadır ve özellikle FIM'in Süper Final etkinliğiyle ilgili olarak;
b) Tazminat ve sorumluluk maddeleri, FIM ve ulusal federasyon lisanslarına dahil edilen
sigorta tarafından belirlenir;
c) Sürücü, Kupa'ya katılımdan kaynaklanan riskleri ve tehlikeleri onaylar ve kabul eder. Her
türlü yaralanma, kalıcı sakatlık veya ölüme yol açan herhangi bir kaza durumunda, YME
ve/veya şubeleri her türlü sorumluluk dışında kalır.
6. Etkinliklerdeki katılım
a) Sürücüler, Yamaha YZ85 ile kendi ulusal şampiyonalarında yarışıyor olmalıdır ve Süper
Final'e katılabilmek için bu şampiyondaki yarışların en az %50'sine katılmaları zorunludur;
b) YME, her ülke için sürücü kotasını ve Süper Final için sürücülerin seçimini tanımlamaktan
sorumludur;
c)

Toplam 40 sürücü aşağıdaki bölge kriterlerine uygun şekilde tamamlanacaktır:
A Grubu. İspanya / İtalya / Fransa / Birleşik Krallık / Almanya / Hollanda – TTL 14
sürücü;
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B Grubu. İsveç / Norveç / Danimarka / Finlandiya / Belçika / Avusturya / İsviçre – TTL
18 sürücü;
C Grubu. Yunanistan / Portekiz / Polonya / Türkiye / Ukrayna / Letonya / Estonya /
Hırvatistan – TTL 8 sürücü;
Kayıt tamamlandıktan sonra, her ülkenin belirli sürücü tahsisi, her Grubun içindeki Süper
Final mücadelesi için benzer bir olasılık sunma amacıyla kayıt rakamlarına göre
tanımlanacaktır.
d) Kupa'da aşağıdaki adıma ulaşmayı başaran sürücüler, yaralanma ya da ciddi sağlık sorunu
gibi bir mücbir sebep olmadıkça Kupa'ya katılmaya mecburdur. Mücbir sebep olması
durumda, sürücü bir yedek sürücü ile değiştirilecektir.
7. Maliyetler
a) Bu kupanın tüm katılım masrafları (ulusal şampiyonalar, Süper Final ve bLU cRU
Masterclass ile ilgili olanlar), ulaştırma ve lojistik, motosiklet satın alma ve kullanma,
parçalar, mekanik ve yardım, ulusal şampiyona ve Süper Final lisansı dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere sürücü/takım sorumluluğunda olacaktır.
b) Süper Final, Masterclass ve EMX85 sürüşü dahil (Ulusal Kupa kuralları, ulusal şampiyona
lisansı ve ulusal federasyon/organizatör tarafından tanımlanan katılım ücretleri hariç)
olmak üzere bu Kupa için herhangi bir katılım ücreti yoktur;
c) YME Ulusal şubeleri ücretsiz bir bLU cRU hoş geldiniz paketi (2/Tişört, 1/Kapüşonlu Üst,
1/Şemsiye, 1/Şapka, /Sırt çantası) ve motosiklet için özel bir çıkartma kiti sağlayacaktır;
Sürücünün daha fazla hoş geldiniz paketi ürünü ve motosiklet çıkartma kiti almasının
gerekmesi durumunda, bunlar bLU cRU koordinatörü aracılığıyla YME Ulusal
şubelerinden talep edilmelidir ve promosyon fiyatıyla sağlanacaktır.
8. Kayıt Talimatları
a) YZ85 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'na katılmak için internet üzerinden kayıt işleminin
tüm adımlarının tamamlanması zorunludur. >;
b) Ulusal bLU cRU koordinatörü, kaydın onaylanmasından itibaren 14 gün içinde sürücüyle
iletişime geçecektir
c) Sürücü tarafından sağlanan tüm bilgiler, ulusal distribütörler tarafından kontrol
edileceğinden doğru bir şekilde gönderilmelidir.
9. Etkinliklerin iptali
YME, herhangi bir nedenle ve önceden haber vermeksizin, kendi takdirine bağlı olarak ve
herhangi bir zamanda Hüküm ve Koşullar'ı ve/veya Kupa'yı tamamen veya kısmen
değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. YME, iptal nedeniyle sürücünün maruz
kaldığı hiçbir masraftan sorumlu değildir.
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10. EMX85 2024 Katılım Koşulları
a) bLU cRU Masterclass etkinliğinde seçilen en iyi sürücü 2024'te EMX85 şampiyonasına
katılacaktır;
b) Sürücü, YME ile yıllık sürücü sözleşmesi dahilinde mutabık kalınacak koşullar
kapsamında şu avantajlarla desteklenen Yamaha sürücüsü olacaktır;
a. N° 1 YZ85 (avans kullanımı) – 1 GYTR kiti – 1 standart yedek parça (maksimum
değer 3.000 €=)
c) EMX85'e katılan sürücünün, sponsorluk anlaşmaları da dahil olmak üzere, YME ve
takımın kurallarını ve talimatlarını takip etmesi gerekecektir.
11. İmaj hakları
Sürücü; fotoğraflanan portreleri, film, video, CD/DVD-ROM ve elektronik yollarla elde
edilmiş diğer çekimleri veya yorumları dahil olmak üzere, sürücünün adını, sürücünün
kişisel yarış numarası tasarımlarını, imzasını, adının baş harflerini, resimlerini, yorum ve
düşüncelerini reklamlar, promosyon aktiviteleri ve YME tarafından üretilen ve/veya satılan
motosikletlerin ve diğer ürünlerin satışı ile bağlantılı olarak kullanılmasıyla ilgili özel hakkı
YME'ye 31 Aralık 2023'e kadar ve 31 Aralık 2023'ten önce oluşturulmuş materyallerin
geçmişe dönük çalışmalarda kullanılması amacıyla herhangi bir zaman veya bölge
sınırlaması olmaksızın gerekli izni ücretsiz olarak verecek veya temin edecektir.
12. Süre
Bu sözleşme, kayıt anında yürürlüğe girecek ve YME veya sürücünün bildirimde
bulunmasına gerek kalmadan 31 Aralık 2023'te otomatik olarak sona erecektir.
13. Geçerli yasa
a) Bu Hüküm ve Koşullar, kaydın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kupa'ya kaydolarak ve
kayıt formunu imzalayarak, sürücü Hüküm ve Koşullar'ı kabul etmiş olur;
b) Sürücü, sürücünün YME'ye sağladığı bilgilerin kullanımı da dahil olmak üzere, Kupa
(katılım) ile bağlantılı herhangi bir anlaşmazlığın Hollanda yasalarına tabi olduğunu ve
Hollanda Amsterdam'daki yetkili mahkeme tarafından çözüleceğini kabul eder.
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YZ65 HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. YZ65 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'na dahil olan taraflar
Şubeleri de dahil olmak üzere Yamaha Motor Europe N.V. (bundan böyle YME olarak
anılacaktır);
b) IMR Moto Racing (bundan böyle IMR olarak anılacaktır);
c) Fédération Internationale de Motocyclisme – Europe (bundan böyle FIM/FIM Europe
olarak anılacaktır).
a)

2. Tarafların katılımı
YME, YZ65 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'nın (bundan böyle "Kupa" olarak anılacaktır)
yapısını ve kurallarını belirler, Kupa'nın pazarlama ve tanıtım haklarını yönetmekten
ve bu projeye dahil olan paydaşlar arasındaki etkileşimden sorumlu olan kuruluştur;
b) YME'nin şubeleri, sürücülerle yerel iletişim ve doğrudan temaslardan sorumlu olup
sürücülere YME adına bLU cRU hoş geldiniz paketini ve çıkartma kitini sağlayacaktır;
c) IMR, Süper Final ile ilgili televizyon haklarını yönetir ve YZ65 bLU cRU FIM Avrupa
Kupası
Süper
Finali'nin
MXGP/Motocross
of Nations “MXoN içinde
organizasyonundan sorumludur. IMR, Süper Final ile ilgili olarak FIM/FIM Europe ile
doğrudan temas kuran paydaştır;
d) YME, MXGP/MXoN turu kapsamında YZ bLU cRU FIM Avrupa Kupası Süper Finali'nin
organizasyonundan sorumludur.
e) Süper Final etkinliği ile ilgili lisanslar FIM Avrupa sportif ve teknik yönetmelikleri
kapsamındadır (yalnızca kıtasal bir etkinliğe veya yıllık Avrupa 65 şampiyonası
lisansına izin verilir) ve ulusal federasyon üzerinden talepte bulunmak sürücünün
sorumluluğundadır. Bunlar FIM dış ağından sağlanabilir.
f) Bu Hüküm ve Koşullarda, gerektiğinde "sürücü" veya "sürücüler"e yapılan atıf açıkça
şu anlama gelir: sürücü ve yasal temsilcisi.
a)

3. Kupanın Yapısı
a) Katılım
Kupa'ya katılım için internet üzerinden kayıt, 27 Eylül 2022 - 28 Şubat 2023 tarihleri
arasında mümkün olacaktır;
b) Ulusal Şampiyona
Bu Kupa, Yamaha sürücülerinin kendi sıralamasının olacağı ve Süper Final'e katılacak
sürücülerin seçimi için 01 Ağustos 2023 tarihine kadar kilitlenecek olan ulusal
şampiyonaların ayrılmaz bir parçası olacaktır;

c) Süper Final
Her ulusal şampiyonanın en iyi sürücüleri MXGP/MXoN ana etkinliği kapsamında TBC'de
gerçekleşecek Süper Final'e katılacaktır;
Süper Final Podyum töreni
Genel sıralamada ilk 3 sıradaki sürücüler aşağıdaki ödüllerle ödüllendirilecektir: 1.
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Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
2. Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
3. Kupa/Plaket/FIM-Europe Madalyası
Şu alanlarda en fazla yenilikçilik göstermiş olan ulusal Distribütöre bir YME Distribütör Ödülü
verilecektir: iletişim, kayıtlar, sportif bilgiler, medya bilgileri ve sahadaki varlık;
En Genç Sürücü ödülü, Süper Final başlangıç çizgisindeki en genç sürücüye verilecektir.

d) bLU cRU Masterclass
Bir YME yarış komitesi tarafından Monster Energy FIM Motocross of Nations'ta Süper
Final'den seçilen en iyi 3 sürücü ve 2 joker, daha sonra bLU cRU Elçileri ile 3 günlük
(Ekim/Kasım 2023) Masterclass etkinliğine katılacaktır;
e) EMX 65 Bölgesi ve 2024 final sürüşü
YME yarış komitesi ve bLU cRU Elçileri tarafından seçilen en iyi Masterclass sürücüsü,
aşağıda belirtilen ayağa kadar Yamaha tarafından desteklenecektir: 2024 sezonu 10. ayak
4. Katılım İçin Gerekenler
a) Kupa'ya katılım, Avrupa'daki ulusal şampiyonalarla sınırlıdır;
b) Sürücü, kendi ulusal federasyonunda tam lisans sahibi, Ulusal Kupa Teknik/Sportif
kurallarıyla uyumlu ve bir Avrupa ülkesindeki bir şampiyona için Yamaha YZ65 ile yarışmış
olmalıdır;
c) Sürücünün Kupa'ya katılabilmesi için 8-11 yaş aralığında olması gerekir;
Normalde Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğin ilk teknik doğrulamaları yapılırken
sürücünün minimum 8 yaşını doldurması gerekir.
Maksimum yaş sürücünün 11 yaşını doldurduğu takvim yılının sonudur.
d) Kupa'ya katılan sürücülerin ulusal şampiyona sezonu, Süper Final ve Masterclass sırasında
YME Ulusal Şubeleri tarafından sağlanan YZ65 bLU cRU FIM Avrupa Kupası çıkartmasını
ve Paddock Blue kiti kullanması zorunludur.
5. Sigorta
a) YZ65 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'nın sigortası, her bir ulusal federasyonun
sorumluluğundadır ve özellikle FIM'in Süper Final etkinliğiyle ilgili olarak;
b) Tazminat ve sorumluluk maddeleri, FIM ve ulusal federasyon lisanslarına dahil edilen
sigorta tarafından belirlenir;
c) Sürücü, Kupa'ya katılımdan kaynaklanan riskleri ve tehlikeleri onaylar ve kabul eder. Her
türlü yaralanma, kalıcı sakatlık veya ölüme yol açan herhangi bir kaza durumunda, YME
ve/veya şubeleri her türlü sorumluluk dışında kalır.
6. Etkinliklerdeki katılım
a) Sürücüler, Yamaha YZ65 ile kendi ulusal şampiyonalarında yarışıyor olmalıdır ve Süper
Final'e katılabilmek için bu şampiyondaki yarışların en az %50'sine katılmaları zorunludur;
b) YME, her ülke için sürücü kotasını ve Süper Final için sürücülerin seçimini belirlemekten
sorumludur;

c)

Toplam 40 sürücü aşağıdaki bölge kriterlerine uygun şekilde tamamlanacaktır:
A Grubu. İspanya / İtalya / Fransa / Birleşik Krallık / Almanya / Hollanda – TTL 14
sürücü;
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B Grubu. İsveç / Norveç / Danimarka / Finlandiya / Belçika / Avusturya / İsviçre – TTL
18 sürücü;
C Grubu. Yunanistan / Portekiz / Polonya / Türkiye / Ukrayna / Letonya / Estonya /
Hırvatistan – TTL 8 sürücü;
Kayıt tamamlandıktan sonra, her ülkenin belirli sürücü tahsisi, her Grubun içindeki Süper
Final mücadelesi için benzer bir olasılık sunma hedefiyle kayıt rakamlarına göre
belirlenecektir.
d) Kupa'da aşağıdaki adıma ulaşmayı başaran sürücüler, yaralanma ya da ciddi sağlık sorunu
gibi bir mücbir sebep olmadıkça Kupa'ya katılmaya mecburdur. Mücbir sebep olması
durumda, sürücü bir yedek sürücü ile değiştirilecektir.
7. Maliyetler
a) Bu kupanın tüm katılım masrafları (ulusal şampiyonalar, Süper Final ve bLU cRU
Masterclass ile ilgili olanlar), ulaştırma ve lojistik, motosiklet satın alma ve kullanma,
parçalar, mekanik ve yardım, ulusal şampiyona ve Süper Final lisansı dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere sürücü/takım sorumluluğunda olacaktır.
b) Süper Final, Masterclass ve EMX65 sürüşü dahil (Ulusal Kupa kuralları, ulusal şampiyona
lisansı ve ulusal federasyon/organizatör tarafından tanımlanan katılım ücretleri hariç)
olmak üzere bu Kupa için herhangi bir katılım ücreti yoktur;
c) YME Ulusal şubeleri ücretsiz bir bLU cRU hoş geldiniz paketi (2/Tişört, 1/Kapüşonlu Üst,
1/Şemsiye, 1/Şapka, /Sırt çantası) ve motosiklet için özel bir çıkartma kiti sağlayacaktır;
Sürücünün daha fazla motosiklet hoş geldiniz paketi ürünü ve motosiklet çıkartma kiti
almasının gerekmesi durumunda, bunlar bLU cRU koordinatörü aracılığıyla YME Ulusal
şubelerinden talep edilmelidir ve promosyon fiyatıyla sağlanacaktır.
8. Kayıt Talimatları
a) YZ65 bLU cRU FIM Avrupa Kupası'na katılmak için internet üzerinden kayıt işleminin
tüm adımlarının tamamlanması zorunludur. >;
b) Ulusal bLU cRU koordinatörü, kaydın onaylanmasından itibaren 14 gün içinde sürücüyle
iletişime geçecektir
c) Sürücü tarafından sağlanan tüm bilgiler, ulusal distribütörler tarafından kontrol
edileceğinden doğru bir şekilde gönderilmelidir.
9. Etkinliklerin iptali
YME, herhangi bir nedenle ve önceden haber vermeksizin, kendi takdirine bağlı olarak ve
herhangi bir zamanda Hüküm ve Koşullar'ı ve/veya Kupa'yı tamamen veya kısmen
değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. YME, iptal nedeniyle sürücünün maruz
kaldığı hiçbir masraftan sorumlu değildir.
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10. EMX65 2024 Katılım Koşulları
a) bLU cRU Masterclass etkinliğinde seçilen en iyi sürücü 2024'te EMX65 şampiyonasına
katılacaktır;
b) Sürücü, YME ile yıllık sürücü sözleşmesi dahilinde mutabık kalınacak koşullar
kapsamında şu avantajlarla desteklenen Yamaha sürücüsü olacaktır;
a. N° 1 YZ65 (avans kullanımı) – 1 GYTR kiti – 1 standart yedek parça (maksimum
değer 3.000 €=)
c) EMX65'e katılan sürücünün, sponsorluk anlaşmaları da dahil olmak üzere, YME ve
takımın kurallarını ve talimatlarını takip etmesi gerekecektir.
11. İmaj hakları
Sürücü; fotoğraflanan portreleri, film, video, CD/DVD-ROM ve elektronik yollarla elde
edilmiş diğer çekimleri veya yorumları dahil olmak üzere, sürücünün adını, sürücünün
kişisel yarış numarası tasarımlarını, imzasını, adının baş harflerini, resimlerini, yorum ve
düşüncelerini reklamlar, promosyon aktiviteleri ve YME tarafından üretilen ve/veya satılan
motosikletlerin ve diğer ürünlerin satışı ile bağlantılı olarak kullanılmasıyla ilgili özel hakkı
YME'ye 31 Aralık 2023'e kadar ve 31 Aralık 2023'ten önce oluşturulmuş materyallerin
geçmişe dönük çalışmalarda kullanılması amacıyla herhangi bir zaman veya bölge
sınırlaması olmaksızın gerekli izni ücretsiz olarak verecek veya temin edecektir.
12. Süre
Bu sözleşme, kayıt anında yürürlüğe girecek ve YME veya sürücünün bildirimde
bulunmasına gerek kalmadan 31 Aralık 2023'te otomatik olarak sona erecektir.
13. Geçerli yasa
a) Bu Hüküm ve Koşullar, kaydın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kupa'ya kaydolarak ve
kayıt formunu imzalayarak, sürücü Hüküm ve Koşullar'ı kabul etmiş olur;
b) Sürücü, sürücünün YME'ye sağladığı bilgilerin kullanımı da dahil olmak üzere, Kupa
(katılım) ile bağlantılı herhangi bir anlaşmazlığın Hollanda yasalarına tabi olduğunu ve
Hollanda Amsterdam'daki yetkili mahkeme tarafından çözüleceğini kabul eder.
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