Yamaha Cap 2019

הגביע האירופי YXZ1000R
של ימאהה
קשר ימי בע"מ
2019

הזוכה בתחרות האירפאית מקבל  YXZ 1000חדש במתנה
המנצח בתחרות האירופית (קטגוריית  )STOKEזוכה ברכב שטח חדש YXZ 1000 R 2019
המנצח בתחרות האירופאית (קטגוריית  )OPENזוכה בתקציב לחלקים ואביזרים מקוריים של
ימאהה בשווי –( ₪ 33,500כולל מע"מ)  +השתתפות בראלי דקר.
בהמשך יפורטו הכללים והתנאים להשתתפות בתחרות הבינלאומית – YAMAHA YXZ 1000 Cap 2019
הזוכים בתחרויות  - YAMAHA YXZ 1000 Cap Israelזכאים להשתתף בגמר הגדול בפורטוגל.

הגביע האירופי YXZ 1000 R -
כיצד להירשם ולהשתתף

הגביע האירופי YXZ1000R
▪
▪

גביע  YXZ 1000 Rהוא פרויקט רשמי של ימאהה מיועד לארגן מרוצים לנהגי ימאהה עם תשוקה לספורט ומרוצים.
קיימות  2קטגוריות בגביע:
• קטגוריית ” – "STOKEכלים לא משופרים (למעט שיפורים מוגדרים)
• קטגוריה "פתוחה"  -כלים משופרים.

▪
▪

נהגים ונהגי משנה מעל גיל  18ומעלה עם רישיון נהיגה ספורטיבי רשאים להשתתף במרוצים.
הנהגים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר במרוצים שהתקיימו בישראל – יוכלו להשתתף במרוץ הגמר האירופאי:
באחה ( )BAJAפורטוגל ,שיתקיים בתאריכים  24-26באוקטובר .2019

▪

המנצח בתחרות בישראל יוכל להשתתף בגמר הגדול – ימאהה יממנו את "דמי הרישום" לתחרות (שאר ההוצאות על חשבון
המשתתפים).

▪

נהגים המעוניינים להשתתף בגביע חייב למלא טופס הרשמה .ההרשמה תהייה בתוקף אם תאושר על ידי קשר ימי בע"מ.
משתתפים שהרשמתם התקבלה מחויבים לכבד את התקנות הכלליות של ימאהה אירופה  +התקנות הנוספות של קשר ימי
בע"מ ותקנות הספורט המוטורי בישראל.

הגביע האירופי YXZ1000R
בישראל יתקיימו שלושה מרוצים בתאריכים הבאים:
▪

מרוץ ראשון  -יום שבת ,בתאריך 07/09/2019 -

▪

מרוץ שני – יום שבת ,בתאריך 05/10/2019 -
הערות:

▪

התאריכים אינם סופיים ויתכנו שינויים

▪

באחד התאריכים יתקיימו שני מרוצים (סה"כ  3מרוצים).

▪

דמי הרישום ל  YAMAHA Cap Israelלתחרויות בישראל –

מדינות שמשתתפות בתחרות  -ומרוצים YXZ 1000 R
ספרד
פורטוגל:

גרמניה ,פולין – הולנד עשויה להצטרף 5 :מרוצים
משולבים
צרפת
ישראל:
איטליה:
בריטניה:

הטבות למשתתפים בגביע האירופי YXZ1000R
▪

פרסומים בתקשורת ,צילומים וסרטונים בערוצים הרשמיים של ימאהה אירופה וימאהה העולמית וכן באתרי האינטרנט המקומיים.

▪

אפשרות להשתתף בגמר הגדול למנצחים הארציים בקטגוריות הסדרתיות והפתוחות.

▪

תשלום דמי הרישום לגמר הגדול בבאחה פורטוגל ישולמו על ידי ימאהה עבור משתתפים שזכו במקום ראשון בישראל בקטגוריות
הסדרתית והפתוחה

▪

גישה לאזור האירוח של גביע  YXZ 1000 Rשל ימאהה.

▪

המנצחים במרוצים בישראל שישתתפו בגמר הגודל בפורטוגל יקבלו חבילה עם מוצרי  Yamablueותלבושת  Paddock Blueשל
ימאהה.

▪

גביעים ,שוברים לחלקים ולאביזרים (לפי המקרה).
מוצרי Yamablue

תלבושת Paddock Blue

כמות

פריט

כמות

פריט

 12ליטר

שמן מנוע Yamablue S4 20W50

2

ז'קט (נהג  +נהג משנה)

 4ליטר

שמן GL5 80/90 ,Yamablue Group

2

חולצת טריקו (נהג  +נהג משנה)

 1בקבוק

מנקה מגעים ( 400מ"ל)

2

חולצה (נהג  +נהג משנה)

 1בקבוק

מנקה חלקים ( 400מ"ל)

2

כובע (נהג  +נהג משנה)

 1בקבוק

נוזל בלמים  500( DOT 5.1מ"ל)

קטגוריות המרוץ :סדרתית ו/או פתוחה
▪

בגביע  YXZ1000Rיש חלוקה לשתי קטגוריות שיתחרו במקצים נפרדים:
קטגוריה  STOKEוקטגוריה פתוחה.

▪

קטגוריית  STOKEמאפשרת לכל נהג להשתתף ולא דורש תקציבי מרוצים גבוהים
* לכל קטגוריה יש דירוג נפרד וגביעים שונים.

▪

כל המשתתפים בגביע  ,YXZ1000Rבקטגוריות הסדרתיות והפתוחות ,מחויבים לעמוד במפרטי הבטיחות ובתקנות הטכניות של ההתאחדות
בישראל במרוצים שיתקיימו בישראל ובתקנות האירופאיות במרוץ הגמר הגדול בפורטוגל.

▪

הקטגוריה הסדרתית ( )STOKEמבוססת על כלי רכב במפרט סטנדרטי .קטגוריה זו מיועדת לקדם את התחרות בדרך ברת-השגה ובסיסית מאוד.
▪

מנוע מרגיל ללא שיפורים (בוכנה ,גל פיקות וטלטל מהמלאי) ,ללא טורבו ,שלדה מסטנדרטית.

▪

שינויים אפשריים :מתלים וקפיצים עם חלקים מהמלאי ,FOX :אגזוז ,פילטר אוויר עם קצף  GYTR® 2HC-E41C0-V0-00ופילטר אוויר ®GYTR
 ,2HC-E41D0-V0-00מוטות מייצבים קדמיים ואחוריים ,הגנות מתחת לשלדה.

▪

הרוחב המקסימלי של הרכב 180 :ס"מ ,ללא הגבלה על סוג הצמיגים וחישוקים (מקסימום ”.)30

 .2הקטגוריה הפתוחה מקדמת אבטיפוס של רכבים .קטגוריה זו תתמקד במשתתפים המעוניינים לשפר את רכבם ככל הניתן ,אך בכל מקרה בהתאם
לכללים שייקבעו על ידי קשר ימי בע"מ ובאופן שאמינות הכלים לא תיפגע.
▪

כל ה YXZ-של המשתתפים יהיו עם מנוע ותיבת הילוכים של ימאהה .ערכת הטורבו של ימאהה  GYTRמותרת לשימוש בקטגוריה הפתוחה.

▪

המראה הכלל hשל הרכב חייב לדמות לזה של  YZX 1000 R -המקורי של ימאהה.

אישורים ספורטיביים וטכניים
▪

תתבצע בדיקה טכנית של הכלים המשתתפים לפני ,אחרי ובכל עת במהלך המרוץ ויוודא כי הקטגוריה שבה הרכב רשום תואמת למפרט הטכני.

▪

נציג קשר ימי בע"מ שימונה יבדוק את המראה הכללי וההשמה של סמלי לוגו על הרכבים ,הביגוד והאוהל לפי הכללים ויפעל כנקודת מידע מרכזית עבור
המשתתפים .הבדיקות בעניין זה ייעשו בנוסף לביקורת של מארגן המרוץ.

▪

כל הפרה של סעיפי התקנון בקשר עם הבדיקות תפסול את הרכב מהשתתפות במרוץ הרלוונטי בגביע  .YXZ1000Rבמקרה של פסילה מסיבות טכניות ,כל
הנקודות שהושגו במרוץ יאבדו ,ויושת עונש הפחתת  5נקודות מהסכום הסופי.

▪

בחתימה על טופס ההרשמה לגביע האירופי  ,YXZ1000Rהמשתתף מתחייב לכבד את:
▪

כללי ההתאחדויות הספורטיבית בישראל.

▪

תקנות הגביע האירופי .YXZ1000R

▪

התקנות הפרטניות של כל מרוץ.

▪

קוד הספורט הבינלאומי יהיה בתוקף ויגבר בהיבטים כלליים של נהלים ,תביעות וערעורים .קשר ימי בע"מ אינה אחראית להחלטות שיתקבלו על ידי המפקחים
של מארגני המרוצים בארץ ובפורטוגל.

▪

הפרה של התקנון הספורטיבי ,התקנון הטכני או תקנון התדמית .המפיץ שומר את הזכות להשית את העונשים הבאים ,לפי חומרת ההפרה:

▪

הרחקה מגביע .YXZ1000R

▪

הפחתת נקודות שנצברו.

טפסי הרשמה
▪

בקשות הרשמה למרוצים בקשר עם גביעי  YXZ1000Rהלאומיים חייבים להימסר ישירות לקשר ימי בע"מ ומארגן המרוצים.

▪

טופס הרשמה לגביע האירופי  YXZ1000Rחייב להימסר בעמוד של אתר האינטרנט  Yamaha Racingהמוקדש ל YXZ1000R-לפני הגמר
הגדול .מועדי הרישום המקוון ייקבעו בהמשך.

▪

יש לשלם את דמי הרישום לגביע  YXZ1000Rבישראל לפני קיום המרוץ הראשון בישראל.

▪

ייערך רישום נפרד לקטגוריות הסדרתית והפתוחה.

▪

עובדי קשר ימי בע"מ אינם רשאים להתחרות על פרסים בכל קטגוריה סדרתית או פתוחה.

ארגון ומיתוג

מראה הרכב
▪

כל הרכבים המשתתפים במרוצים ,מחויבים
להציג את סמלי ימאהה – כמו בתמונה.

▪

קשר ימי צריכה לאשר שינויים במראה ,כפי
שיראה לנכון ,במידה ויש להכליל את
הספונסרים (הארציים) של גביע
.YXZ1000R

▪

לוחית החובה של גביע  YXZ1000Rבכל
צד ,כמו בתמונה .מדבקות יסופקו על ידי
קשר ימי .המתחרה יכין לוחית קשיחה
שתושם בכל צד ומתאם המרוץ של המפיץ
יבדוק אותה בכל יום שבו יתקיים מרוץ.

הנחיות לגבי המותג Paddock Blue
שטחים מורשים עבור ספונסרים
▪

במהלך המרוצים ,הנהגים ונהגי המשנה
חייבים להשתמש בתלבושת Paddock
 Blue 2019של ימאהה עם לוגו המותג
של גביע ( YXZ1000Rהגרסה בישראל)
וסמלי ,GYTR ,Yamaha Racing
 Yamablueושותפי ימאהה באזור
האירוח ,באירועים תקשורתיים ובטקסי
הענקת פרסים.

▪

אם קבוצה מסוימת מעוניינת לשלב את
הספונסרים שלה ,היא רשאית לעשות
זאת בהתאם לקריטריונים שתקבע קשר
ימי בע"מ בתאום עם ימאהה.

חליפת המרוץ המוצעת כפי שאושרה על ידי הFIA-
חליפת המרוץ של Sparco/Yamaha
▪

 1500ש"ח +מע"מ ,כולל הדפסת
סמלי הלוגו השונים של ימאהה.

▪

נועד לנהגי גביע  YXZ1000Rבלבד.

▪

זמין לרכישה

אזור האירוח של ימאהה
▪

קשר ימי תעמיד אוהלי אירוח וכיבוד קל ונקודת מידע לאירוע  YXZ1000Rשל ימאהה.

▪

סוכנים מוזמנים לתת תמיכה למשתתפים במרוצים  .YXZ1000Rאזור האירוח יהיה שמור
למשתתפי גביע  .YXZ1000Rהוא מיועד לספק מקום מנוחה ,מזון ומשקאות עבור נהגים ,נהגי
משנה ,קרובי משפחה מדרגה ראשונה ואנשי צוות .ימאהה שומרת את הזכות לקבל ביקורים מצד
ישויות או חברות אחרות לטובת המותג.

שירות במהלך המרוץ

▪

הסוכנים שיתנו תמיכה טכנית במרוצים חייבים להחזיק
בחלפים מקוריים של ימאהה למכירה בכל מרוץ ,עבור
הקבוצות המשתתפות בגביע  YXZ1000Rבלבד (תלוי
בזמינות החלקים במלאי) ,עם מערכת תשלום באתר
המרוץ.

▪

קשר ימי בע"מ תמנה מומחה טכני שיערוך בדיקות טכניות
ברכבים מהקטגוריות הסדרתיות והפתוחות ,ויספק ייעוץ
למשתתפים.

חישוב התוצאות
ופרסים

הענקת ניקוד
▪

לעניין הזכאות להשתתף בגמר הגדול של הגביע האירופי  ,YXZ1000Rהנקודות של כל משתתף בגביע בישראל יצטברו בכל אירועי
הניקוד באותה תחרות ,ותופחת מהן התוצאה הגרועה ביותר של המתחרה ,כל עוד הוא מילא את כל ההוראות שבתקנון .המתחרה עם
מספר הנקודות הגבוה ביותר יהיה המנצח .רק המנצחים בכל מדינה בשתי הקטגוריות  -בקטגוריה הסדרתית ( )STOKEובקטגוריה
הפתוחה ( )OPENושהתחרו בשני מרוצים לפחות בישראל יהיו זכאים להתחרות על הפרסים בגמר הגדול בפורטוגל .אם אחד המנצחים
אינו יכול להשתתף ,המקום השני יוכל להשתתף במרוץ בפורטוגל.

▪

במקרה של שוויון בכל מיקום בטבלה הסופית של גביע  ,YXZ1000Rההוראות המקובלות בעניין תחרויות וגביעים של ההתאחדויות
הארציות יהיו בתוקף.

מרוצים לאומיים – גביעים
▪

יוענקו גביעים לזוכים במקומות הראשון ,השני והשלישי בשתי הקטגוריות בגביע בישראל.

▪

קבוצות משתתפות הזכאיות לגביעים ולפרסים סופיים ושאינן נוכחות בטקס הענקת הפרסים ,יאבדו את זכותן לאותם גביעים ופרסים,
אלא אם נעדרו בשל כוח עליון.

הגמר הגדול – באחה פורטאלגרה
פרסים בחסות ימאהה אירופה (כולל מע"מ בחו"ל – לא בישראל)
קטגוריה סדרתית
מקום ראשון

 2 + YXZ1000Rגביעים

מקום שני

 €5.000לחלקים ואביזרים  2 +גביעים

מקום שלישי

 €3.000לחלקים ואביזרים  2 +גביעים

קטגוריה פתוחה
מקום ראשון

רישום חינם לראלי מסדרת דאקאר ,מרוקו –  20באפריל
 €7.000לחלקים ואביזרים  2 +גביעים

מקום שני

 € 5.000לחלקים ואביזרים  2 +גביעים

מקום שלישי

 €3.000לחלקים ואביזרים  2 +גביעים

תקשורת

הגביע האירופי YXZ1000R
האתר הרשמי של  Yamaha Racingיציג:
▪

רישום לגמר הגדול

▪

תנאי השתתפות  /מדיניות פרטיות

▪

עדכונים על הגביע האירופי

▪

עשוי לכלול גם עדכונים ממרוצים מקומיים.

פרסומים בתקשורת יופצו אל המשתמשים הרשומים
באתר  yamaha-racing.comכדי להציג את הפעילויות
לקהל הרחב.
יינתנו עדכונים ברשתות החברתיות בהתאם ללוח
הזמנים שנמסר .כמו כן ,יופץ עלון עדכונים מקוון.

להתחרות יחד

הצטרפו לגביע!

