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TERMOS E CONDIÇOES 
 

1. Partes envolvidas na Yamaha R3 bLU cRU European Championship 2023 
 

a) Yamaha Motor Europe N.V.,(descrito abaixo como YME) 
 

b) Fédération Internationale de Motocyclisme Europe (descrito abaixo como "FIM E"); 
 

c) Dorna Sports, S.L.(descrito abaixo como "Dorna"); 
 

d) Organização JiR (descrito abaixo como "JiR"). 
 
 

2. Envolvimento das partes 
 

a) A YME estabelece a estrutura e as regras para “Yamaha bLU cRU European Championship” 
(abaixo referida como "Campeonato") e é o órgão responsável pela gestão dos direitos de 
comercialização e promoção do mesmo e da interação entre as partes interessadas envolvidas 
no projeto; 

 
b) A FIM E representa a Federação Europeia de Motociclismo e determina as regras para a licença 

dos condutores e as regras esportivas e técnicas aplicadas ao Campeonato. Os pilotos devem 
solicitar uma licença para participar ao Campeonato em sua Federação Nacional de 
Motociclismo; 

 
c) Dorna é a organizadora do Campeonato Mundial de Superbike, administra os direitos de 

televisão do Campeonato. Dorna é a parte interessada que estabelece um contato direto com 
a FIM E em relação ao Campeonato Mundial de Superbike; 

 
d) JiR tem um acordo com YME e FIM E para gerenciar a série de YME e FIM E. 

 
 

3. Estrutura do Campeonato 
 

a) O Campeonato será uma série totalmente suportada, com a especificação técnica do 
Campeonato R3 atribuída aos pilotos oficiais registados, incluindo pneus Pirelli, 
combustível, treinamento e um pacote completo de equipamento de pilotagem. 

 
b) Campeonato Mundial de SBK; 

 
O Campeonato fará parte de 6 provas (12 corridas) do Campeonato Mundial FIM de 
Superbike. Programa provisório*, sujeito a novas atualizações da organização Dorna : 
Sexta-feira èN.1 Sessão de Treinos Livres 30 min. N.1 sessão oficial de treinos de 30 
min.- Sábado è Corrida 1 (60Km max – 10/11 voltas) e Corrida 2 (60Km max – 10/11 
voltas); 

c) Será criado um espaço dedicado pela JiR; 

d) JiR prestará assistência aos pilotos com seu staff durante o final de semana de corrida, fornecerá 
um mínimo de um técnico para cada três pilotos; 

e) O piloto deve ter uma pessoa que o apoie operacionalmente durante todo o Campeonato, ou um 
mecânico pessoal ou um guardião legal; 
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f) Um dia de teste será organizado antes do início da temporada; 

g) Os pilotos que farão parte do Campeonato terão incentivos da YME e farão parte do programa 
juvenil chamado "bLU cRU". Os incentivos dos pilotos participantes do Campeonato estão 
descritos    no seguinte parágrafo 6. 

 
 

4. Requisitos de participação 
 

a) A participação na "Campeonato" é restrita a um total de 30 (trinta) pilotos nascidos entre 2009 
(14 ) e 2003 (20 anos);  
 

b) A inscrição dos pilotos no Campeonato será confirmada pelo Comitê de Corridas da YME; 
 

c) O piloto deve possuir a licença internacional emitida pela FIM Europe (CCR Continental 
Championship) e participará com a Yamaha YZF-R3 gerenciada pela JiR no Campeonato. O 
piloto deve solicitar uma licença de sua Federação Nacional de Motociclismo de acordo com a 
faixa etária definida nos regulamentos esportivos. O limite de idade é de a partir de 14 anos 
completados em 2009 e termina na idade máxima de 20 anos permitida com o término do ano.; 

 
d) O piloto participante do Campeonato deve obrigatoriamente utilizar a moto e o material 

esportivo fornecido pela organização na coloração dedicada retratada nos Anexos 1 e 2; 
 

e) O piloto selecionado é obrigado a participar do Campeonato, exceto por grandes 
impedimentos de forças maiores, como (lesões ou problemas de saúde) 

 
 

5. Instruções de inscrição 
 

a) Para se inscrever no Campeonato o piloto deve preencher o formulário de inscrição de forma 
legível e enviá-lo para o seguinte endereço de e-mail: R3cup.Europe@yamaha-racing.com 

 

b) A inscrição para ser aceita deve ser assinada tanto pelo piloto quanto pelos pais ou 
responsáveis legais relacionados no caso de menor de idade; 

 
c) O piloto receberá um e-mail da R3Cup.Europe@yamaha-racing.com de confirmação da YME-JiR 

de que a inscrição foi aceita. Até que o piloto receba a confirmação por e-mail da YME-JiR, a 
inscrição não deve ser considerada confirmada; 

 
d) Todas as informações enviadas pelo piloto devem ser confiáveis em seus formulários e serão 

verificadas pela YME. A YME reserva a opção de excluir o piloto do Campeonato a qualquer 
momento se as informações fornecidas forem incompletas e/ou incorretas. 

 
 

6. Suporte para pilotos do Campeonato 
 

a) O piloto participante do Campeonato receberá um kit de corrida em uso fornecido pela JiR e 
inclui: 

• YZF-R3 na configuração prevista para o Campeonato 
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o (Ohlins shocker – cartucho de suspensão dianteira e amortecedor traseiro, 
embreagem deslizante, escapamento Akrapovich, ECU com mapa dedicado,módulo 
de aquisição de dados2D, Pirelli(slick – 3 pares de pneus), Gasolina ) 

• 1 Jaqueta Yamaha, 2 Moletons Yamaha, 4 Camisetas Yamaha, 1 Mochila Yamaha, 1 
Garrafa de Água Yamaha;  

• 1 Capacete homologado FIM, 1 Macacão de corrida, 1 par de Luvas de corrida, 1 Par de 
Botas, 1 Protetor de tórax; 

• Para o sistema do airbag, consulte o ponto 8 letra f); 
• O piloto pode usar capacete diferente do fornecido, desde que seja aprovado pela FIM e 

sob sua responsabilidade. 
 

b) Informações durante o fim de semana de corrida 
O piloto receberá informações sobre: análise do circuito, setup da moto, instruções esportivas; 

c) O Campeonato da Yamaha oferecerá um serviço de suporte completo para as corridas que 
inclui: uma YZF-R3 pronta para corrida no modo previsto para o Campeonato, um kit para o 
piloto que inclui além da moto os pneus Pirelli, gasolina, assistência técnica e suporte 
esportivo; 

d) Diretrizes de imagem 
A YME fornecerá todas as informações relacionadas à imagem, conforme mostrado nos anexos 

(1, 2, 3, 4), no que diz respeito o macacão de corrida, o logo das quais o piloto é obrigado a 
usar; 

e) Hospitality Yamaha 

Uma área dedicada o Campeonato em todas as corridas estará disponível (com 
horário fixo) para o piloto e fornecerá um serviço de alimentação e bebida 

f) Premiação Campeonato 

a) Por Corrida – classificação geral 

Patrocinador / Pole position 
Patrocinador / Corrida 1 e Corrida 2 - Pódio Top 3 geral 
Patrocinador / Menor de 16 – Pódio Top 3 
Patrocinador / Maior – Pódio Top 3 
Patrocinador / Feminino Pódio Top 3 
Patrocinador / Equipe – Pódio Top 1 
Yamalube Nações / Distribuidores Yamaha Ranking – Pódio Top 3 
Patrocinador / Melhor Técnico – Pódio Top 1 

 
b) Classificação Final Campeonato 

 
1° pos. Uma vaga na WSSP 300 em 2024* 
2° pos. 50% de  desconto para inscrição na R3 bLU cRU European Championship 2024 
3° pos. 25% de         desconto para inscrição na R3 bLU cRU European Championship 2024 

 

*O vencedor terá um lugar em uma equipe bLU cRU na WSSP300 com suporte da YME para 
participar do Campeonato Mundial na WSSP300 na temporada 2024. A idade mínima para 
a vaga está sujeita às regras esportivas FIM. 
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Caso o vencedor do Campeonato por qualquer motivo não possa participar do 
campeonato  WSSP300, YME terá o poder de selecionar ou não um outro piloto do 
Campeonato. 

Caso o vencedor do Campeonato esteja abaixo da idade mínima exigida para entrar 
no WorldSSP 300 para a temporada 2024, YME terá o direito de selecionar ou não 
outro piloto do Campeonato. Neste caso, o vencedor receberá um lugar gratuito no 
Campeonato de 2024. 

Caso o vencedor aceite o lugar concedido na equipe WSSP300 bLU cRU para o 
campeonato mundial de 2024, o vencedor concorda automaticamente em não 
participar de atividades de  esportes de motorsport que não sejam YME e JiR no ano 
de 2024 (e em qualquer caso sem aprovação prévia por escrito), e além disso, não 
competir, promover e/ou anunciar qualquer marca e/ou empresa de motocicletas que 
não seja a Yamaha (e em qualquer caso sem o consentimento prévio por escrito da 
JiR e / ou Yamaha). 

 
 

7. Condições para participação no Campeonato 2023 
 

a) O piloto que participará do Campeonato terá que seguir as indicações/instruções e regras da 
YME e FIM E através da organização JiR que vai gerenciar a operação na pista. Se o piloto / pais 
/ responsáveis / acompanhantes não respeitarem as regras de comportamento do Campeonato 
e não man tiverem o respeito mútuo durante o evento (pista e Paddock), a JiR reserva-se o 
direito de proibir a participação na corrida e a entrada no village. 

 
 

8. Custos  
 

a) Todos os custos de participação no Campeonato inerentes à participação de um piloto no 
Campeonato, serão arcados pelo piloto, incluindo, mas não se limitando aos custos: taxa de 
inscrição Euro #30.500# (trinta mil e quinhentos euros) mais um deposito de euros 
#3.050# (três mil e cinquenta euros) necessária para o pagamento de danos na moto; 
seguro, taxa de licenciamento FIM E, viagens, acomodações e o custo para consertar a 
motocicleta em caso de queda, as roupas do piloto também devem ser substituídas no caso 
de estarem danificadas e não estarem em conformidade com a regra de segurança 
aprovada pela FIME; também é responsabilidade do motociclista substituir o vestuário 
danificado. 

 
b) Cada piloto deve ter um número de IVA VIES VAT válido. Para os pilotos de países não 

europeus, é necessária uma certificação de empresa. Em todos os outros casos será aplicado 
o IVA (correspondente a 20%), incluindo a pessoa / empresa residente na França. 

 
c) A taxa de inscrição é devida ao valor total, mesmo em caso de retirada antecipada e / ou 

rescisão deste contrato por parte do piloto. Caso o piloto decida não participar de uma ou 
mais corridas do Campeonato, ele terá o direito de nomear um novo piloto como 
substituto, sujeito à aprovação do YME e do JiR. 

 
d) A Taxa de Inscrição é em Euro #30.500# (trinta mil e quinhentos euros) mais um depósito de 

euros #3.050# (três mil e cinquenta euros) necessário para pagar por danos à motocicleta 
referente  a quedas do piloto, será paga conforme o seguinte cronograma:  

 
1ª Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 30 de novembro de 2022),   
2º Liquidação depósito  Euro #3.355# (em ou antes de 20 de dezembro de 2022), 
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 3º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de janeiro de 2023), 
4º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de fevereiro de 2023), 
 5º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de março de 2023), 
6º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de abril de 2023),  
7º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de maio de 2023),  
8º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de junho de 2023),  
9º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de julho de 2023), 
10º Liquidação    Euro #3.355# (em ou antes de 20 de agosto de 2023). 

 
e) Para o piloto que efetuar a inscrição após 30 de novembro de 2022, a taxa de inscrição é fixada 

em Euro #32.025# (trinta e dois mil zero vinte e cinco/euro) mais um depósito de Euro 
#3.050# (três mil e cinquenta/ euros), com Liquidação até ao dia 20 de cada mês e dividido 
igualmente até ao dia 20 de agosto. 

 
f) O sistema de airbag aprovado pela FIM E deve ser adquirido e acionado pelo piloto, somente 

airbags aprovados são admitidos. A comunicação sobre o nível de airbag que o Campeonato 
adotará será dada assim que a FIM deliberar. 

 
g) Por razões de segurança o piloto deve adquirir pelo menos um macacão de couro adicional, de 

modo a ter dois macacões prontos para cada fim de semana de corrida. É de responsabilidade 
do piloto adquirir o equipamento de reposição, assim que o equipamento inicial fornecido 
estiver danificado. 

 
h) O Piloto e seus responsáveis legais declaram doravante ter recolhido o valor integral pela 

participação na competição. 
 

Informações bancárias: em cada transferência, indique o nome do piloto 
Société de Banque Monaco 
Bank code: 12098 
Agency code: 04124 
BIC: SD BM MC M2 
Swift code: NORD FR PP 
RIB: 74 
Account number: 17 300 600 200 
Domiciliation: Monte Carlo  
Name: Montiron Gianluca – JiR 
Iban: MC58 1209 8041 2417 3006 0020 074 
Currency: Euro 

 
i) O piloto e os pais assumem a obrigação legal de pagar o valor total da taxa de inscrição Euro 

#30.500#, para garantir o pagamento à JiR por custos e despesas relacionados à participação 
do piloto em eventos JiR de motocicleta. 
A ocorrência de qualquer um dos seguintes constitui um evento de inadimplência do piloto 
(ou dos pais, se o piloto for menor de idade) nos termos deste contrato: 

a. O piloto ou os pais deixarem de pagar a taxa mensal, ou quaisquer outros valores 
devidos sob este acordo à JiR, como e quando devidos e tal falha persistir por cinco (5) 
dias; 

b. O piloto ou os pais violam ou deixam de cumprir quaisquer obrigações não monetárias 
nos termos deste acordo e a violação ou falha continua por um período de quinze (15) 
dias. 

Após a ocorrência de qualquer evento de inadimplência, JiR pode executar qualquer um ou 
mais das seguintes ações: 

i. rescindir qualquer direito dos pais, piloto e empresa de gestão do piloto sob este e 
qualquer acordo relacionado, com ou sem rescisão deste acordo. A menos que JiR declare 
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especificamente que está rescindindo este acordo, o cancelamento do direito do piloto de 
participar de qualquer evento JiR não isenta o piloto/ pais de pagarem integralmente a taxa 
de inscrição; 

ii. rescindir este contrato; 
iii. qualquer outro direito ou recurso disponível para JiR sob este acordo, por lei ou em 

equidade. 
 

j) Ao assinar este acordo, o piloto e os pais devem comunicar os dados da pessoa/empresa a 
quem devem ser faturados os custos e despesas relativos à participação em eventos de moto 
JiR. Caso tal terceiro/empresa não pague a tempo as faturas, JiR reserva-se o direito de 
cancelar tais faturas, e emiti-las em nome do piloto e pais, com aplicação de IVA. Em caso de 
não comunicação as faturas serão endereçadas ao piloto ou pais, com aplicação de IVA. 

 
 

9. Seguro 
 

a) Ser assegurado no Campeonato é de responsabilidade das Federações Nacionais de 
Motociclismo e FIM E; 

 
b) A indenização e a responsabilidade são determinadas pelas cláusulas contidas na política 

prevista pela FIM E e federação nacional de motocicletas; 
 
c) O piloto reconhece e aceita os riscos e perigos de participar do Campeonato. JiR e YME/YMC 

e/ou suas filiais são excluídas de qualquer responsabilidade no caso de um acidente que resulte 
em lesão, invalidez permanente ou morte. 

 
 

10. Cancelamento dos eventos 
 

YME e JiR reserva-se o direito de alterar ou cancelar os Termos e Condições do Campeonato, por 
qualquer motivo e sem aviso prévio, a seu critério e a qualquer momento, total ou parcialmente. YME 
e JiR não se responsabiliza por quaisquer custos sofridos pelo piloto devido ao cancelamento. 

 
 

11. Direito de preferência 
 

O piloto concederá à YME o direito de preferencia para a temporada 2024 na classe WorldSSP300, 
cujo direito expirará após 15 de outubro de 2023 ou anteriormente, conforme descrito abaixo. Se o 
piloto receber uma proposta de outro fabricante ou equipe antes de 15 de outubro de 2023 pode 
encaminhá-la para a YME e a YME tem direito por 14 dias após receber esta proposta para pelo menos 
corresponder a esta proposta. Caso a YME não corresponda ou seja melhor que a outra proposta, o 
piloto tem o direito de aceitar a outra proposta. 

 
 

12. Direitos de imagem 
 

Com o registro assinado no Campeonato o piloto concede ou adquire a concessão à YME, 
gratuitamente a partir de 1 de novembro de 2022 e sem restrições de tempo para fins históricos para 
materiais feitos antes de 31 de dezembro 2023 e sem limitações de tempo ou território, do direito 
exclusivo de usar o nome do piloto, número de corrida pessoal do piloto, assinatura, iniciais, imagem, 
incluindo retratos fotografados, vídeos, CDs/DVMs e quaisquer outras imagens ou comentários 
carregados eletronicamente do piloto, bem como comentários e opiniões, em relação a anúncios, 
atividades promocionais e venda de motocicletas e outros produtos fabricados e/ou vendidos pela 
YME. 
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13. Limitação de responsabilidade 
 

O piloto e os pais (para pilotos menores de idade) declaram estar familiarizados, ter conhecimento e 
foram completamente apresentados por JiR e YME aos possíveis riscos e perigos envolvidos na 
participação em corridas, testes e eventos competitivos de motocicletas. 
O motociclista e os pais entendem também que existem perigos e riscos previsíveis, imprevisíveis e 
inerentes e riscos de danos envolvidos no motociclismo e nas atividades, que tais atividades podem 
ser física e mentalmente intensas e que o risco de lesões decorrentes das mesmas atividades é 
significativo, incluindo o potencial para deficiência parcial ou total, paralisia e morte. 
Os pais também reconhecem e aceitam que a empresa de gestão do piloto e / ou pessoas instruídas 
por tal empresa, que não sejam técnicos oficiais da JiR, podem realizar ajustes técnicos na motocicleta 
do Piloto. 
Portanto, o piloto e os pais assumem integralmente todas e quaisquer responsabilidades por tais 
riscos e ajustes de motocicletas, incluindo, mas não se limitando a, andar ou dirigir as motocicletas ou 
qualquer tipo de motocicleta ou outros veículos na prática, em competição, durante o teste e 
procedimentos, enquanto nos boxes ou área de trabalho, no campo interno, ou qualquer outro lugar 
sobre, dentro ou sobre as várias pistas de corrida onde os referidos veículos irão ser disputado, ou 
durante o transporte dos referidos veículos de ou para os referidos autódromos, independentemente 
das suas causas. 
Nesta medida, o piloto e os pais declaram sua vontade de liberar e isentar de responsabilidade JiR de 
e contra todas e quaisquer reivindicações, responsabilidades e / ou causas de ação ocasionadas por 
decorrentes ou incidentais à participação do piloto nas atividades de motocicleta e esportes em geral, 
sejam ou não resultantes ou causados por negligência de, e / ou por parte da JiR. 
O piloto e os pais devem, além disso, defender, indenizar e isentar de responsabilidade JiR e YME de 
todas e quaisquer reclamações, ações, processos, procedimentos, custos, despesas, danos e 
responsabilidades, incluindo honorários advocatícios, trazidos como resultado da participação do 
piloto e para reembolsar JiR por quaisquer despesas incorridas. 

 
 

14. Termos 
 

Este Acordo entrará em vigor em 1 de novembro de 2022 e expira automaticamente em 31 
de  dezembro de 2023 sem a necessidade de notificação por YME e JiR ou pelo piloto. 

 
 

15. Lei em vigor 
 

a) A lei aplicável é a lei italiana. 
 

b) Ao se inscrever para o Campeonato e assinar o formulário relacionado, o piloto aceita os 
Termos e Condições; 

 
c) Todos os outros tópicos não incluídos nos Termos e Condições são regidos pelo regulamento 

esportivo Yamaha bLU cRU European Championship; 
 

d) O piloto aceita que qualquer controvérsia relacionada à participação do Campeonato, 
incluindo o uso das informações fornecidas pelo piloto à YME, será resolvida pelo tribunal 
competente em de Milão, Itália. 
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16. Aviso 

 
Qualquer notificação a ser dada ao piloto e aos pais de acordo com este contrato deve 
ser feita por escrito e endereçada a: 
_________________________________________________________________________________.   
 
O endereço fornecido também servirá como endereço registrado para citação. O piloto e 
os pais comprometem-se, portanto, a notificar oficialmente a YME e a JiR qualquer 
alteração posterior dos endereços. 
Este Acordo é composto por 12 páginas, das quais 5 Anexos, todas as páginas deverão ser 
rubricadas e abaixo assinadas página 12. 
 
Data: Localização: 

 
 

Nome e assinatura do Piloto: 
 
 
 

1) Nome e assinatura do Pai / Responsável Legal: 
 
 
 
 

2) Nome e assinatura do Pai / Responsável Legal: 
 
 
 
 

Cópia do documento de Identidade do Piloto 
1) do Pai/Responsável Legal 
2) do Pai/Responsável Legal 
devem ser anexadas ao documento de inscrição. 
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ANEXO 1 – LAYOUT DA MOTOCICLETA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: O layout da moto pode ser atualizado pela organização 
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ANEXO 2 – LAYOUT DO MACACAO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota: O layout do macacão pode ser atualizado pela organização 
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ANEXO 3 – CAPACETE E BOTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Os produtos ilustrados podem ser atualizados pela organização 

Sponsor  R3 C
up
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ANEXO 4 – VESTUÁRIO PADDOCK BLU 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nota: Os produtos ilustrados podem ser atualizados pela organização 


