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 YXZ1000Rהצדדים המעורבים בארגון גביע  .1

  

A. Yamaha Motor Europe N.V.,  להלן(YME), )המפיצים והיבואנים שלה  ,לרבות הסניפים )הארציים

 )להלן 'המפיצים(.

B. הארציות. התאחדויות הרכב או האופנועים 

 

 YXZ1000Rגביע  .2

 

A.  גביעYXZ1000R  הוא פרויקט אירופי רשמי שנועד לתמוך בנהגי ימאהה בעלי תשוקה למירוצים )להלן

כלי הרכב  עם רישיון התאחדות ארצית רשאים להשתתף. 18'הגביע'(. נהגים ונהגי משנה מעל גיל 

הנהגים  .SSVעם הילוכים ידניים והילוכי ספורט  YXZ1000Rהעומדים בדרישות הגביע הם ימאהה 

-יזכו בכניסה חופשית ל ,שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר )כהגדרתו להלן( המתחרים בכל גביע ארצי

SuperFinale  של גביעYXZ1000R להלן ה 2019בסוף אוקטובר  ,פורטוגל ,בבאחה פורטלגרה(-

SuperFinale.) 

B. הגביע וה- SuperFinale ת הקטגוריות כוללים אSTOCK ו- OPEN.  נהגים המעוניינים להשתתף בגביע

חייבים למלא טופס רישום. ההשתתפות בכל מדינה תהיה תקפה אם אושרה על ידי המפיץ הארצי. נהגים 

את התקנות המשלימות של המפיץ  ,YMEשהשתתפותם אושרה צריכים לכבד את התקנות הכלליות של 

 הארצי ואת תקנות הפדרציה הארצית והתקנות של כל מירוץ.

C.  דמי הכניסה בגביעYXZ1000R  תלויים בתקנות של המפיץ המקומי. בכל גביעYXZ1000R  ארצי צריכים

 מירוצים לכל הפחות.  3להיות 

D. דמי ההשתתפות המתאימים עבור יש לשלם את  ,אם צוות אחד מעוניין להשתתף ביותר מגביע ארצי אחד

 כל מדינה בה הוא משתתף בגביע.

E. מירוצי הגביעים הארציים המזכים בנקודות ל-SuperFinale  במרס ו 15צריכים להתקיים בין התאריכים-

. כל המירוצים בגביעים הארציים שאינם נערכים בין תאריכים אלה לא יזכו בנקודות 2019באוקטובר  10

 לגביע הבינלאומי.

F. נועים של כלי הרכב המשתתפים בקטגוריית המSTOCK  חייבים להתאים במדויק למפרט הסטדנרטי של

ללא שינויים או שיפורים. ניתן לשנות ברכבים מסוג זה את הצנרת של יציאת הפליטות ואת תוכנת  ,היצרן

 .(ECU)ניהול המנוע 

 

 מעורבות הצדדים .3

 

A. YME לשיווקו ולזכויות הקידום  ,היא הגוף האחראי לניהול הגביע ,קובעת את המבנה וההנחיות לגביע

 והיא הגוף האחראי לקשר בין בעלי העניין המעורבים בגביע. ,שלו

B. ועליהם לספק להם את ה ,המפיצים הם האחראים לתקשורת המקומית ולקשר הישיר עם הרוכבים-

Paddock Blue  הממותג של ימאהה ואת ערכת ההשתתפותYamalube. 

C. YME יא האחראית על ארגון הה-SuperFinale  של גביעYXZ1000R בין  ,פורטוגל ,בבאחה פורטלגרה

 . 2019באוקטובר  24-26התאריכים 

D. הרישוי לאירוע ה-SuperFinale ובאחריות  ,הוא על פי תקנות הספורט והתקנות הטכניות של פורטוגל

 ,הרוכבים לבקש אותו דרך ההתאחדות הארצית הרלוונטית באמצעות ארגון באחה פורטלגרה

www.bajaportalegre500.com 
 
 

 דרישות ההשתתפות .4

 

A. .ההשתתפות בגביע מוגבלת למירוצים ארציים במדינות המשתתפות בגביע 



    
B. לפעול על פי הכללים  ,על המשתתפים להיות בעלי רישיון מלא בהתאחדות הארצית שלהם

)הילוכים ידניים או  YXZ1000Rהטכניים/הספורטיביים של הגביע הארצי ועליהם להתחרות על ימאהה 

 (.SSVהילוכים ספורטיביים 

C. שנים או יותר.  18על הרוכב להיות בן  ,על מנת להשתתף בגביע 

D. על הרוכבים המשתתפים בגביע להשתמש בבגדי  חובהPaddock Blue חובה ומדבקות החובה עם מיתוג ה

 .SuperFinale-במהלך הגביע הארצי וה YMEעבור כלי הרכב המסופקים על ידי 

E. .התאריך האחרון לרישום בכל גביע ארצי הוא המירוץ הלפני אחרון של כל גביע ארצי 

F. הרישום ל-SuperFinale  שצברו את הניקוד הגבוה ביותר יתקבלו  משתתפיםהוא תהליך רישום נפרד ורק

 )בהתאם לקריטריוני הבחירה המפורטים להלן(.  SuperFinale-ל

G. ה-SuperFinale  .בבאחה פורטלגרה אינו חלק מגביע ארצי כלשהו 

 

 הנחיות הרשמה .5

 

A.  על מנת להשתתף בגביעYXZ1000R חובה למלא את טופס ההשתתפות המלא. ,של ימאהה 

B.  הצוותים יקבלו אישור מהארגון של גביעYXZ1000R .של ימאהה המאשר את ההרשמה 

C. ויאומת על ידי המפיץ הארצי. ,כל המידע שנמסר על ידי הצוותים הוא באחריותם 

 
 

 מבנה הגביע .6

 

  רישום:

. התהליך כפוף לתקנות ארציות נוספות של 2019במרס  1-ההרשמה להשתתפות בגביע נפתחת ב •

 המפיץ.

 

  מירוצים ארציים

 מירוצים 6ספרד:  •
 מירוצים 5פורטוגל:  •

 מירוצים 5הולנד:  -פולין  -גרמניה  •

 מירוצים 3איטליה:  •

 מירוצים 3בריטניה:  •

 מירוצים 3ישראל:  •

 מירוצים 3צרפת:  •

 

או ממירוץ יחיד  ,הגביע יהיה חלק בלתי נפרד מאליפויות או תחרויות גביע רכב או אופנועים ארציות

ארצי כלשהו שאושרו על ידי ההתאחדות הארצית הרלוונטית ומוסכמים על ידי המפיץ. הרוכבים של 

 המשתתפיםלצורך בחירת  2019 באוקטובר 7שיוסכם וייקבע עד  ,ימאהה יקבלו דירוג משלהם

 .SuperFinale-המצטרפים ל

 
 

 שיוך הנקודות בגביע .7

A. על בסיס המיקום הסופי במירוץ.  ,מקבל נקודות עבור אותו מירוץ כל צוות שמשתתף במירוץ ארצי מזכה

יש דירוג נפרד. שיוך הנקודות מיושם בהתאם לטבלה  YXZ1000Rשל גביע  Open-ו Stockלקטגוריות 

 הבאה.



    

 

 
 
 
 

B. על מנת להיות זכאי להשתתף ב-SuperFinale  של גביעYXZ1000R,  הנקודות שנצברו על ידי משתתף

במירוצי הגביע הארצי תתווספנה לניקוד הכולל שלו. תוצאה זו צריכה להיות תואמת למספר הכולל של 

כל  ,בניכוי התוצאה הגרועה ביותר של המתחרה ,אירועים המזכים בניקוד עבור התחרויות של גביע זה

קבל כתוצאה מכך את מספר הנקודות הגבוה עוד המתחרה עומד בכל ההוראות של תקנה זו. המתחרה שמ

 ,בבאחה פורטלגרה SuperFinale-ביותר במדינה יהיה הזוכה בגביע הארצי ויזכה להרשמה בחינם ל

אם שתי הקטגוריות  ,Openוזוכה יחיד בקטגוריית  Stockפורטוגל. בכל מדינה יהיה זוכה יחיד בקטגוריית 

 רלוונטיות.

 

C. של הסיווג הסופי של גביע  במקרה של שוויון במיקום כלשהוYXZ1000R,  ההנחיות של 'ההוראות

 הגביעים והפרסים של ההתאחדויות הארציות.  ,יחולו על תחרויות (Common Prescriptions)המשותפות' 

 

 פרסים בגביע ארצי .8

 

A. השני והשלישי בכל קטגוריה בכל מירוץ גביע ארצי יקבלו פרסים. ,המקום הראשון 

 

B.  כל צוות המשתתף בגביעYXZ1000R יקבל שובר אחד בעל ערך  ,שהשתתפותו אושרה בתחילת המירוץ

ביגוד של  ,)כולל מע"מ(. ניתן להשתמש בשובר לרכישת חלפים מקוריים של ימאהה €150מינימלי של 

אצל מפיץ רשמי של ימאהה. שובר זה אינו תקף לרכישת  YAMALUBEימאהה וחומרי סיכה מתוצרת 

GYTR, OHLINS ו-AKRAPOVIC.על השוברים יחולו הכללים הספציפיים של המפיץ הארצי . 

 

C. יאבדו את  ,הצוותים המשתתפים הזכאים לגביעים ולפרסים סופיים שאינם נוכחים בטקס הענקת הפרסים

 בהתאם לשיקול דעתו של המפיץ. ,למעט מסיבות של כוח עליון ,זכותם לגביעים ולפרסים אלה

 

D.  מחוייבים לציית כראוי לכללי הלבוש בהתאם למדיניות התדמית הנוכחית של כל המשתתפיםYME. 

 
 

9. SuperFinale 
 

A.  הזוכים בכל גביעYXZ1000R  ארצי בקטגוריותSTOCK ו-OPEN  יזכו בהרשמה חינם לאירוע באחה

בתנאי שצוותים זוכים אלה  ,פורטוגל ,בפורטלגרה 2019באוקטובר  26עד  24-פורטלגרה שיתקיים ב

זכאים  Open-ו Stockהשתתפו בשני מירוצים לפחות בגביע הארצי. הזוכים בגביע הארצי בקטגוריות 

 ,SuperFinaleהאירופי  YXZ1000R. לגבי הסיווג של גביע SuperFinale-להתמודד על הפרסים ב

ירועים המזכים בניקוד עבור הנקודות של כל משתתף ברמה הארצית יצטברו בהתאם למספר הכולל של א



    
כל עוד המתחרה עומד בכל ההוראות של תקנה זו.  ,בניכוי התוצאה הגרועה ביותר של המתחרה ,תחרות זו

הזוכה יהיה המשתתף בעל מספר הנקודות הגבוה ביותר. רק הזוכים ברמה הארצית בכל אחת מהקטגוריות 

Stock ו-Open, זכאים להתמודד על הפרסים ב ,שהתחרו בשני מירוצי גביע ארציים לפחות-

SuperFinaleה ביותר במדינה יהיה הצוות בעל הניקוד הגבו ,. במקרה שאחד מהזוכים אינו יכול להשתתף

 .SuperFinale-על הפרס ב זכאי להתמודד

 

B. לעניין הזכאות להשתתפות ב- SuperFinale, YME  זוכים בקטגוריית  2רשאית לקבל או לא לקבל

STOCK במקרים שבהם אין קטגוריית  ,מכל ארץOPEN. 

  

C.  במקרה של שוויון במיקום כלשהו של הסיווג הסופי של גביעYXZ1000R,  ההנחיות של 'ההוראות

הגביעים והפרסים של ההתאחדויות  ,יחולו על התחרויות (Common Prescriptions)המשותפות' 

 הארציות. 

 

D.  שלא זכו בקטגוריות( כל שאר הרוכביםStock ו-Open  שהשתתפו בשני מירוצים לפחות )הארציות

 אך לא להתמודד על הפרסים. ,SuperFinale-זכאים להשתתף ב ,בגביעים הארציים

 

E. :הפרסים 
 
 
 

 Stockקטגוריית 

 גביעים 2-ו YXZ1000R מקום ראשון

 גביעים 2-לחלפים וציוד עזר ו 5,000 €  מקום שני

 גביעים 2-לחלפים וציוד עזר ו 3,000 €  מקום שלישי

 

 

 Openקטגוריית 

אפריל  -הרשמה אחת בחינם לראלי מרזוגה מסדרת דקר  מקום ראשון
2020 

 גביעים 2-לחלפים וציוד עזר ו 7,000 €

 גביעים 2-לחלפים וציוד עזר ו 5,000 € שני

 גביעים 2-לחלפים וציוד עזר ו 3,000 € שלישי

 

F. .הוצאות הנסיעה/האירוח הן באחריות המתחרים 

 

 2Fעומדים בתנאים המחייבים שמפורטים בסעיף  STOCKלבדוק אם המתחרים בקטגוריית  YME -לאפשר ל כדי .10

-בסיום ה STOCKתהיה זכאית לבצע בדיקות טכניות של כלי הרכב המשתתפים בקטגוריית  YME ,בהמשך

 SuperFinaleעדות לוודא התאמה . הבדיקות עשויות לכלול את פתיחת המנוע של כל כלי רכב ובדיקות אחרות שמיו

. במהלך הבדיקות הטכניות ופעולות ווידוא ההתאמה YMEלתנאים ולהתניות בהתאם לצורך על פי שיקול דעתה של 



    
תידרש נוכחות של נציג קבוצת הרכב הנבדק. האחריות להרכבה מחדש של הרכב הרלוונטי לאחר  YMEעל ידי 

 הבדיקות תחול על הקבוצה שרכבה נבדק.

 ביטול אירועים .11

 

YME לשנות או  ,לפי שיקול דעתה ובכל עת ,מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת ,שומרת על הזכות

 באופן מלא או חלקי את )התנאים וההתניות של( הגביע. ,לבטל

 

 זכויות תדמית .12

 

וללא הגבלת  2019בדצמבר  31עד  ,ללא תשלום ,או מייפים את כוחה לתת YME-המשתתפים נותנים ל

את  ,וללא הגבלת זמן או טריטוריה ,2019בדצמבר  31הזמן למטרות היסטוריות על חומרים שנוצרו לפני 

 ,בר"ת ,בחתימה ,בעיצוב מספר המירוץ האישי של משתתף ,הזכות הבלעדית להשתמש בשמו של משתתף

וכל הערה או קטע וידיאו  CD-/DVD-ROMתקליטורי  ,קטעי וידיאו ,סרטים ,לרבות תמונות דיוקן ,בדימיון

 ,SuperFinale-בהערות ובחוות דעת הקשורות לגביע ול ,אחרים של המשתתף במדיה אלקטרונית

 .YMEבפעילויות קידום ומכירת אופנועים ומוצרים אחרים המיוצרים ו/או הנמכרים על ידי  ,בפרסומות

 

 רשות השיפוט הרלוונטית .13

 

A.  מהוות הסכמה של המתחרה לתנאים ולהתניות אלו.ההרשמה לגביע והחתימה על טופס ההרשמה 

B. )לרבות השימוש במידע שניתן על  ,המשתתף מסכים כי כל מחלוקת בקשר לגביע )או ההשתתפות בגביע

 הולנד.  ,תתברר בבית המשפט המוסמך של אמסטרדם ,YME-ידי המשתתף ל

 
 

 ביטוח .14

 

A.  הביטוח להשתתפות בגביעYXZ1000R שתתף.של ימאהה הוא באחריות המ 

B.  .סעיפי השיפוי והחבות הם אלו שנקבעו בפוליסת הביטוח הכלולה ברישיונות של ההתאחדות הארצית 

C. חרף האמור לעיל, YME כשל  ,ו/או המפיצים שלה לא יישאו באחריות או בחבות בגין התוצאות של ביטול

 ,לרבות מירוצים כלשהם. למעט במקרה של מרמה או רשלנות רבתי ,או אי יכולת מכל סוג ביחס לגביע

ו/או המפיצים שלה ו/או צד שלישישלהם בחבות כלפי משתתף כלשהו בגין  YMEבשום מקרה לא יישאו 

 אובדן רווחים או כל נזק עקיף או תוצאתי כלשהו במסגרת תנאים והתניות אלה.

D. במידה המותרת על פי הדין החל הארצי הרלוונטי, YME  מוחרגת מכל חבות במקרה של תאונה בה

 נכויות לצמיתות או מוות. ,מתרחשות פציעות

E. YME  ו/או המפיצים שלה לא יישאו בחבות בגין כשל בביצוע התחייבויותיהם להלן עקב התרחשות אירוע

 כלשהו שמעבר לשליטתם הסבירה.

 
 

 עלויות .15

 

A. נהג המשנה ו/או הצוות ועל חשבונם. ,כל עלויות ההשתתפות בגביע הן באחריות הנהג 

B. רכישת רכב  ,בין היתר: הובלה ולוגיסטיקה ,עלויות והוצאות אלה כוללותSide-by-Side והשימוש בו, 

 וכן רישוי המתחרה. ,סיוע ורישיונות עבור האליפות הארצית ,תיקונים מכניים ,חלפים

C. ויפורסמו  ,בעו על ידי כל מפיץ ארצידמי ההרשמה עבור הגביע עשויים להשתנות בכל גביע ארצי וייק

 בטופס הרישום תחת 'דמי כניסה'.

D. בעת ההרשמה לגביע, YME .תספק לנרשם חבילת הצטרפות ללא תשלום 

E. באפשרותם לפנות למפיץ  ,במקרה שמתחרים מעוניינים לרכוש פריטים נוספים מחבילת ההצטרפות

 ם.לקבלת מחירים מוזלי YMEימאהה או למתאם אירוע הגביע של 

 
 
 



    
 

 תקופה .16

 

)לרבות המפיץ שלה( והנהג ו/או הצוות תיכנס לתוקף ברגע )בתאריך( אישור  YMEההתקשרות בין 

ותפקע באופן  ,נהג המשנה ו/או הצוות לגביע על ידי המפיץ ,הקבלה של ההרשמה )הראשונה( של הנהג

 לצוות. או למשתתף ו/או  YME-ללא צורך במתן הודעה על כך ל ,2019בדצמבר  31-אוטומטי ב
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