Pravidla amatérského statusu 2022 s výklady
Výklady k 26. říjnu 2021
Aktualizace výkladů budou vydávány podle potřeby

Pravidlo 1: Záměr Pravidel
Amatérský golf má dlouhou a respektovanou tradici včetně tradičních soutěží určených jen pro
amatérské hráče. Pravidla amatérského statusu definují, kdo je způsobilý soutěžit jako amatérský
hráč.
Golf podléhá převážně samoregulaci. Ve snaze chránit integritu hry, minimalizovat tlaky na
Pravidla golfu a Pravidla pro hendikepy omezují Pravidla amatérského statusu formu a výši výher,
které amatérský hráč může přijmout na základě svého výkonu v soutěži.
Výklady k Pravidlu 1
Aktuálně žádné.

Pravidlo 2: Amatérský hráč
Všichni hráči jsou amatéři, ledaže:
•
•
•
•

přijmou výhru v rozporu s Pravidlem 3: Výhry,
hrají v soutěži jako profesionálové,
přijmout platbu nebo kompenzaci za lekci v rozporu s Pravidlem 4: Lekce,
jsou zaměstnáni (včetně OSVČ) jako klubový profesionál nebo profesionál na driving range;
nebo
• jsou členy asociace pro profesionální hráče.

Amatér, na kterého se vztahuje kterýkoli výše uvedený bod, se stává neamatérem a zůstává
neamatérem až do doby obnovení svého amatérského statusu (viz Pravidlo 5: Obnovení
amatérského statusu).
Výklady k Pravidlu 2
Hra nebo zaměstnání jako profesionál
Dodatečný výklad se týká odrážek 2, 4 a 5 v Pravidle 2 takto:
•

Hra v soutěži jako profesionál
o Amatér, který se přihlásí do soutěže a hraje v ní jako profesionál, ztrácí amatérský
status.
 To zahrnuje případ, kdy hráč zahájí hru, ale soutěž nedokončí, např.
odstoupí ze hry nebo kolo či kola nedokončí z jakéhokoli jiného důvodu.
 To nezahrnuje případ, kdy se amatér přihlásí do soutěže jako profesionální
hráč, ale hra v soutěži ho teprve čeká.
 To může nastat, když amatér plánuje přechod do profesionálního
golfu a přihlásí se do budoucí soutěže jako profesionál, ale chce
soutěžit jako amatérský hráč až do doby konání této budoucí
soutěže.
 Amatér může rovněž stáhnout svou přihlášku jako profesionál nebo
změnit status své přihlášky na amatérskou před hrou v soutěži, aniž
by přišel o amatérský status.
o Hráč, který hraje v soutěži určené jen pro profesionální hráče, ztrácí amatérský
status.
o Pokud hráč nemusí určit svůj status amatéra nebo profesionála, aby se mohl
přihlásit do soutěže nebo v ní hrát, může amatér v takové soutěži hrát, aniž by
přišel o amatérský status. Ke ztrátě amatérského statusu dojde v takovém případě
je tehdy, pokud se amatér rozhodne přijmout výhru v rozporu s Pravidlem 3.
o Hra jako profesionál v soutěžích, které nejsou soutěžemi od odpaliště do jamky
(např. v soutěži o nejdelší drajv nebo puttovací soutěži), nemá žádný dopad na
amatérský status.

•

Zaměstnání jako profesionál v golfovém klubu nebo na driving range
o Zahrnuje zaměstnání jako hlavní profesionál, asistent profesionál a obdobné pozice
na hřišti, v klubu nebo v jiném golfovém zařízení.
o Avšak nezahrnuje jiné pozice a zaměstnání, které jsou běžné v golfovém průmyslu.
Seznam jiných běžných pozic a zaměstnání – viz Směrnice, co má amatérský hráč
povoleno.

•

Členství v jakékoli asociaci pro profesionální hráče
o Zahrnuje jakoukoli kategorii členství v asociaci včetně učně nebo přidruženého
člena této asociace.
o Nezahrnuje případ, kdy amatér vykonává jen administrativní funkci, např. je
ve výkonném výboru této asociace.

Směrnice, co má amatérský hráč povoleno
S odkazem na odrážky 2, 3 a 5 v Pravidle 2 amatérský hráč může:
•

Jednání spojená s hrou:
o Být členem profesionální túry, pokud nehraje jako profesionál.
o Podstoupit a/nebo vykonat zkoušku herní způsobilosti.

•

Jednání spojená se vzděláním:
o Přihlásit se do nebo navštěvovat program profesionálního golfového
managementu, pokud tento program nevyžaduje, aby studenti byli členy asociace
pro profesionální hráče nebo aby činili něco jiného, co by znamenalo ztrátu
amatérského statusu (např. poskytovali lekce za kompenzaci).

•

Jednání a pozice spojené se zaměstnáním:
o Pracovat jako prodavač v golfovém nebo klubovém obchodě, jako fitter, výrobce
nebo opravář golfových holí.
o Pracovat jako generální manažer nebo ředitel golfu na hřišti, v klubu nebo v jiném
golfovém zařízení.
o Pracovat jako zaměstnanec u výrobce golfové výstroje.
o Pracovat jako nosič včetně práce nosiče pro profesionálního hráče na profesionální
túře.
o Pracovat jako golfový administrátor, např. jako zaměstnanec golfové asociace.

Hra amatéra v soutěži s finanční dotací převyšující limit pro výhry
Pořadatelé soutěží mají různé možnosti týkající se amatérských hráčů a finančních výher, které by
měli zvážit při přípravě podmínek soutěže. Pořadatel soutěže si např. může:
•
•

Vyhradit, že hráči, kteří se přihlašují jako amatéři, nemohou přijmout finanční výhru
(nebo mohou přijmout finanční výhru jen do limitu stanoveného v Pravidle 3).
Stanovit podmínku, aby hráči, kteří se přihlašují jako amatéři, prohlásili před začátkem
soutěže (např. před zahájením svého prvního kola), zda hodlají či nikoli převzít finanční
výhru převyšující stanovený limit, pokud by je jejich výkon v soutěži před takovou volbu
postavil.
o I přes toto prohlášení se amatérský hráč nadále může rozhodnout nepřijmout výhru
v rozporu s Pravidly.
o Pokud to nastane, pořadatel soutěže může rozhodnout, jak rozdělí výhru, která
nebyla přijata.

Pokud to pořadatel soutěže umožní, může v ní amatérský hráč hrát jako amatér a soutěžit
o finanční výhry převyšující stanovený limit, aniž by ztratil amatérský status. Pokud hraje
dostatečně dobře a na konci soutěže se rozhodne přijmout finanční výhru převyšující stanovený
limit, amatérský status ztratí.

Pravidlo 3: Výhry
a. Scratch soutěže
Amatér hrající ve scratch soutěži může přijmout jakoukoli výhru včetně finanční až do limitu
700 GBP či 1.000 USD za soutěž, pokud národní řídící orgán nestanovil tento limit nižší.
Pro účel těchto Pravidel je scratch soutěž taková soutěž, v níž se v žádné její části neuplatní
hendikepy, a to ani pro výpočet výsledků, ani pro rozdělení hráčů do samostatných kategorií
hraných bez zápočtu hendikepů. Jakákoli jiná soutěž je hendikepová soutěž.
b. Hendikepové soutěže
Amatér hrající v hendikepové soutěži nesmí přijmout finanční výhru, ale smí přijmout jakoukoli
jinou výhru až do limitu 700 GBP či 1.000 USD za soutěž, pokud národní řídící orgán nestanovil
tento limit nižší.
c. Všeobecně
Hodnota nepeněžní výhry je cena, za níž je daný předmět obecně dostupný v maloobchodní síti
v době jeho převzetí jako výhry.
Omezení výše výher se vztahuje na:
• jakoukoli golfovou soutěž hranou od odpaliště do jamky a zahrnující jamkové výsledky,
a to bez ohledu na to, kde se tato soutěž hraje (např. na golfovém hřišti nebo na golfovém
simulátoru).
• jakoukoli dovednostní soutěž, při níž je daný úder součástí soutěže hrané od odpaliště
do jamky.
• celkovou výhru v jednotlivé soutěži nebo ve více soutěžích, které se hrají souběžně
(např. individuální a týmová soutěž).
Omezení výše výher se nevztahuje na:
• hodnotu trofejí a dalších podobných cen.
• soutěže o nejdelší drajv, ve hře na cíl, dovednostní soutěže, soutěže v trick shotu a soutěže
výhradně v puttování (ledaže soutěž nebo daný úder je hrán při golfové soutěži hrané
od odpaliště do jamky).
• cenu za hole‐in‐one zahraný:
o mimo soutěž hranou od odpaliště do jamky; nebo
o při soutěži hrané od odpaliště do jamky, přičemž délka úderu je alespoň 50 yardů.
• sázky mezi individuálními hráči nebo týmy hráčů.
• výdaje související s účastí v další fázi téže soutěže.
Výklady k Pravidlu 3
Scratch a hendikepové soutěže
Pravidlo 3 rozlišuje mezi formami výher, které amatérský hráč může přijmout podle toho, hraje‐li
ve scratch soutěži nebo v hendikepové soutěži. Pravidla amatérského statusu se ke každé soutěži
staví tak, že je buď scratch, nebo hendikepová. Pro účely Pravidla 3 soutěž nemůže být současně
scratch i hendikepová.

Scratch soutěže
Pro účely Pravidla 3 platí, že ve scratch soutěži musí být započítávány jen hrubé (brutto) výsledky.
Hráčův hendikep ani hendikepový index nesmí být při výpočtu výsledku nijak použit.
•

•

Pravidla pokládají následující soutěže za soutěže hendikepové:
o Soutěže, v nichž jsou hendikepy použity k rozdělení většího startovního pole
do divizí, skupin nebo kategorií, přestože je následně ke stanovení pořadí v těchto
divizích, skupinách nebo kategoriích použito jen brutto skóre.
o Soutěže, které současně používají brutto a netto výpočty výsledků.
o Soutěže, které používají hráčův hendikep jako kritérium v případě rovnosti
výsledků.
Avšak hendikepy mohou být ve scratch soutěži použity, aby určovaly, kdo je způsobilý se
do soutěže přihlásit; např. jen hráči s hendikepovým indexem 5,0 nebo nižším.

Hendikepové soutěže
Pro účely Pravidla 3 platí, že každá soutěž, která není scratch soutěží, je automaticky
hendikepovou soutěží. Běžné příklady hendikepových soutěží zahrnují soutěže, v nichž:
•

•
•
•

Hendikepy nejsou zohledněny ve výsledcích hráčů, ale divize, skupiny nebo kategorie jsou
vytvořeny s použitím hendikepů. Přestože taková soutěž je vyhodnocována podle brutto
výsledků, Pravidla ji pokládají za hendikepovou soutěž.
Scratch (brutto) a hendikepová (netto) soutěž jsou vypsány souběžně pro jedno nebo více
kol.
Jedno nebo více kol téže soutěže se hraje jako scratch soutěž a jedno nebo více kol téže
soutěže se hraje se započtením hendikepů.
Hendikepy se započítávají v jedné, ale ne ve všech fázích vícefázové soutěže.

Měna a omezení výše výher
Pravidlo 3 uvádí omezení výše výher v britských librách a amerických dolarech. Avšak národní řídící
orgán může pro svou zemi stanovit vlastní omezení výše výher s podmínkou, že ekvivalent
v domácí měně nepřesáhne 700 liber a 1.000 dolarů v době, kdy je tento ekvivalent v domácí
měně stanoven.
Má se za to, že 700 liber a 1.000 dolarů budou mít jen s malou pravděpodobností stejnou hodnotu
v jakýkoli určitý moment. Národní řídící orgán se může rozhodnut, na kterou měnu naváže svůj
vlastní limit pro výhry.
Ačkoliv není reálné očekávat, že by se výše ekvivalentu v domácí měně denně přepočítávala, tento
ekvivalent by měl být pravidelně přezkoumáván, aby se výrazně neodchýlil od limitů stanovených
v Pravidle 3.
Soutěže hrané od odpaliště do jamky
Pravidlo 3 se vztahuje jen na soutěže hrané od odpaliště do jamky a zahrnující jamkové výsledky,
a to bez ohledu na to, kde se tato soutěž hraje (např. na hřišti nebo simulátoru).
Pravidlo 3 se rovněž vztahuje na jakoukoli dovednostní soutěž, při níž je úder započítáván
do výsledku soutěže hrané od odpaliště do jamky. Například soutěž o nejdelší drajv nebo nejblíže
k jamce, která je součástí soutěžního kola.
Avšak Pravidlo 3 se nevztahuje na soutěže, které nejsou součástí soutěže hrané od odpaliště
do jamky, i kdyby se konaly na hřišti nebo simulátoru. Běžné příklady zahrnují soutěže o nejdelší

drajv, nejblíže k jamce, puttovací a dovednostní soutěže, při nichž se úder či údery nepočítají
do výsledku soutěžního kola. Tyto soutěže, na něž se Pravidlo 3 nevztahuje, mohou být pořádány
ve spojení se soutěžemi hranými od odpaliště do jamky.
Výhra ve formě úhrady výdajů spojených s další fází soutěže poskytnutá pořadatelem
Pokud pořadatel soutěže udělí vítězi nebo určitému počtu hráčů výhru ve formě úhrady výdajů
souvisejících s účastí v další fázi téže soutěže, omezení výše výher v Pravidle 3 se neuplatní.
Všechny nebo jakákoli část skutečných výdajů mohou být vyplaceny ve prospěch hráče nebo
refundovány včetně startovného v další fázi soutěže, cestovních nákladů, ubytování, stravování,
odměn pro nosiče aj.
Vedle úhrady skutečných výdajů může pořadatel udělit výhry, pokud neporušují limity stanovené
v Pravidle 3.
Odklad nebo nepřímé přijetí výhry
Amatérský hráč nesmí odložit nebo pozdržet přijetí výhry, která je v rozporu s Pravidlem 3, aby si
udržel amatérský status. Odklad nebo pozdržení přijetí výhry je vykládáno tak, že výhra byla přijata
v okamžiku, kdy ji hráč vyhrál.
Kromě toho se amatérský hráč nemůže vyhnout ztrátě amatérského statusu tím, že by výhru přijal
nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo přesměrováním výhry do svého klubu nebo podniku.
Avšak za určitých okolností je možné darování výhry charitě (viz „Darování výhry charitě").
Finanční výhra
Pro účel Pravidla 3 může mít finanční výhra mnoho forem; zahrnuje hotovost, fyzické nebo
digitální měny, šeky, bankovní depozita, akcie, dluhopisy a další cenné papíry. Dárkové a debetní
karty, které mohou být proplatitelné v hotovosti nebo umožňují výběr hotovosti, jsou rovněž
považovány za finanční výhru.
Finanční výhry nezahrnují vouchery, dárkové certifikáty a karty, kterými lze hradit zboží a služby
v maloobchodní síti a/nebo na hřišti nebo v klubu.
Darování výhry charitě
Amatérský hráč, který získá výhru ve výši nepovolené Pravidly, se může rozhodnout takovouto
výhru nepřijmout, nýbrž ji věnovat jako dar uznávané charitě.
Je na rozhodnutí Soutěžního výboru, zda dovolí, aby výhry získané amatérskými hráči byly
věnovány uznávané charitě.
Tomboly, loterie aj.
Pravidlo 3 se nevztahuje na tomboly nebo loterie pořádané v souvislosti se soutěží za podmínky,
že nejsou použity k obcházení limitu pro výhry.
Týmové soutěže
Každý individuální hráč v týmové soutěži může přijmout výhru do limitu stanoveného v Pravidle 3.
Např. v týmové hendikepové soutěži na 18 jamek může každý ze čtyř členů týmu přijmout výhru
– jinou než finanční – do výše limitu pro výhry.

Více soutěží pořádaných souběžně
Limit pro výhry v Pravidle 3 se vztahuje na každou jednotlivou soutěž a zahrnuje základní soutěž
a rovněž všechny doplňkové soutěže (např. o nejdelší drajv nebo nejblíže k jamce, které jsou
součástí hry na jamce v rámci soutěžního kola).
Limit pro výhry v Pravidle 3 se rovněž vztahuje na celkovou výhru získanou v soutěžích pořádaných
souběžně (např. individuální a týmová soutěž), i kdyby každá soutěž měla vlastní startovné.
•

Příklad. V individuální soutěži na 18 jamek, v níž se udělují výhry v brutto a netto soutěži,
může hráč, který získal v brutto soutěži voucher na nákup zboží v hodnotě 700 dolarů,
přijmout v netto soutěži další voucher na nákup zboží jen v hodnotě do 300 dolarů.

Pokud má soutěž jednu nebo více kvalifikačních fází, každá fáze se pokládá za samostatnou soutěž,
pokud se do ní platí startovné.
V případě tzv. agregátních soutěží, jejichž je vítěz určen na základě kombinovaných výsledků ze
dvou samostatných soutěží, se limit pro výhry vztahuje na agregátní výhru plus hodnotu výher
získaných v samostatných soutěžích.
•

Příklad. Soutěž A a soutěž B se obě hrají jako scratch soutěže na 36 jamek o dvou
následujících víkendech, každá s vlastním startovným. Soutěž C je agregátní soutěž na
72 jamek založená na výsledcích soutěží A a B. Hráč, který přijme 700 dolarů jako výhru
v kterékoli ze soutěží A nebo B, může přijmout výhru jen do výše 300 dolarů v soutěži C.

Order of Merit
Amatérský hráč může přijmout výhru až do výše limitu stanoveného v Pravidle 3 za získání ceny
„Order of Merit“ (umístění v žebříčku) nebo „Golfista roku“, a to navíc ke všem výhrám získaným
v soutěžích započítávaných během daného období do příslušného žebříčku.
Trofeje
Trofeje a další symbolické ceny, které jsou trvale a výrazně rytecky označeny, mohou být přijaty,
i když jejich hodnota převyšuje limit stanovený v Pravidle 3.
Trofeje ze zlata, stříbra, keramiky, skla a podobného materiálu, které nenesou trvalé a výrazné
rytecké označení, podléhají limitu pro výhry v Pravidle 3.
Předměty jako sběratelské hodinky nebo historické šperky nesmějí být použity za účelem
obcházení limitu pro výhry stanoveného v Pravidle 3.
Upomínkové předměty a dárky
Sponzor nebo pořadatel soutěže může hráčům věnovat upomínkový předmět nebo dárek bez
ohledu na hodnotu za podmínky, že nejde o obcházení limitu pro výhry.
Pamětní ceny
Pamětní ceny jsou ceny udělované za mimořádné výkony nebo příspěvek k rozvoji golfu a jako
takové se liší od soutěžních výher. Limit pro výhry stanovený v Pravidle 3 se na takovéto ceny
nevztahuje.

Pravidlo 4: Lekce
Lekcí se rozumí výuka mechaniky švihu golfovou holí a zasažení golfového míče. Pravidla
amatérského statusu se nevztahují na jiné formy výuky či koučinku (např. fitness nebo
psychologických aspektů hry).
Amatér, který přijme platbu nebo kompenzaci za lekci, a to i když jde o část jeho mzdy, se stává
neamatérem.
Avšak amatér smí přijmout platbu nebo kompenzaci za lekci v těchto případech:
• je‐li součástí programu, který byl předem schválen národním řídícím orgánem.
• jako zaměstnanec vzdělávacího zařízení nebo tábora, pokud čas věnovaný lekcím činí méně
než 50 procent veškerého času věnovaného jeho povinnostem zaměstnance.
• je‐li lekce poskytnuta písemně nebo online, a to nikoliv konkrétní osobě nebo skupině
osob.
Výklady k Pravidlu 4
Lekce – všeobecně
Amatérský hráč, který je zaměstnancem hřiště nebo klubu, např. jako prodavač v golfovém
obchodě, nesmí dávat lekce jako součást svého zaměstnání. Absence přímé platby za lekci nebo
podíl času stráveného poskytováním lekcí nehrají žádnou roli.
Termín „kompenzace“ v Pravidlech 2 a 4 není omezen jen na peněžní plnění a zahrnuje jakoukoli
směnu za zboží nebo služby, např. přijetí hracích nebo tréninkových výhod na hřišti nebo v klubu.
Biometrie, pohyb a posilování těla
Golfová lekce spočívá ve výuce mechaniky švihu golfovou holí a zasažení golfového míče.
Shromažďování biomechanických dat, pomoc s pohybem těla a návod, jak posilovat tělo pro
golfovou hru, nejsou samy o sobě formy lekce podle Pravidla 4. Avšak pokud jsou tyto disciplíny
kombinovány s výukou mechaniky švihu, takováto osoba poskytuje golfovou lekci.
Lekce jako součást schváleného programu
Pravidlo 4 umožňuje amatérskému hráči přijmout platbu nebo kompenzaci za lekci, je‐li součástí
programu, který byl předem schválen národním řídícím orgánem.
Záměrem je povzbudit zapojení amatérských hráčů do programů, jejich cílem je propagace golfu
mezi veřejností, např. formou asistence kvalifikovaným členům PGA. Odměňování jednotlivců za
zapojení do takových programů je považováno za opodstatněné.
Program musí být předem schválen národním řídícím orgánem, aby bylo zřejmé, že je řádně řízen
a veden.
Národní řídící orgán rozhodne, zda je určitý program vhodný ke schválení podle Pravidla 4, popř.
může stanovit kritéria, která program musí splňovat, aby byl schválen. Například může omezit
počet hodin, které amatérský hráč může v rámci programu věnovat lekcím, nebo může omezit
výši jeho odměny za určité období.

Následující doporučení jsou důležitá pro národní řídící orgán při posuzování, zda program schválit:
•
•

•

Konzultace a kde to je možné také koordinování takového programu s národní PGA.
Omezení času, po který amatérský hráč může v takovém programu poskytovat lekce, např.
počtem hodin týdně, měsíčně, ročně a/nebo omezení výše odměn pro amatérského hráče,
např. maximální částkou týdně, měsíčně nebo ročně.
Každoroční přezkum schváleného programu národním řídícím orgánem.

Lekce poskytnuté zaměstnancem vzdělávacího zařízení nebo tábora
Amatérský hráč, který je zaměstnancem školy, univerzity nebo jiné vzdělávací instituce nebo
tábora včetně pozice učitele nebo kouče, může přijmout platbu nebo kompenzaci za lekce
poskytnuté studentům ve škole, na univerzitě nebo v táboře za podmínky, že celkový čas věnovaný
lekcím činí méně než 50 procent veškerého času věnovaného jeho povinnostem zaměstnance.
Písemná nebo online lekce
Amatérský hráč může přijmout platbu nebo kompenzaci za lekci, je‐li poskytnuta písemně (např.
v knize nebo časopise), neboť při čtení takové lekce se čtenář sám musí rozhodnout, zda je pro něj
přínosná, a pokud ano, jak poznatky z ní co nejlépe zabuduje do svého švihu.
Amatérský hráč může rovněž poskytnout lekci online. To znamená, že může zveřejnit blog nebo
video s lekcí. Nesmí však přímo reagovat na konkrétní osobu nebo skupinu osob a pomáhat jim
s mechanikou švihu golfovou holí a zasažením golfového míče. Hráči sami si musejí určit, jak
poznatky z lekce co nejlépe zabudují do svého švihu.

Pravidlo 5: Obnovení amatérského statusu
Neamatérovi může amatérský status obnovit jeho národní řídící orgán.
Každý národní řídící orgán má výhradní pravomoc:
• obnovit amatérský status,
• stanovit čekací lhůtu před obnovením amatérského statusu; nebo
• odmítnout obnovení amatérského statusu.
Rozhodnutí národního řídícího orgánu je konečné a podléhá odvolacímu řízení, které tento orgán
zřídil.
Výklady k Pravidlu 5
Pokyny k obnovení amatérského statusu
Hráč požadující obnovení amatérského statusu by měl postupovat v souladu s podmínkami
stanovenými národním řídícím orgánem v zemi, kde žije, což může zahrnovat podání žádosti
o obnovení amatérského statusu tomuto národnímu řídícímu orgánu.
Určení podmínek a náležitostí žádostí a procesu jejich zpracování umožňuje národnímu řídícímu
orgánu prověřit každou ze žádostí a rozhodnout o přiměřeném závěru se zohledněním všech
okolností.
Hráč, který od svého národního řídícího orgánu požaduje obnovení amatérského statusu,
je pokládán za žadatele a zůstává neamatérem až do doby obnovení amatérského statusu.
Čekací lhůta před obnovením amatérského statusu
Doporučuje se, aby národní řídící orgán vyžadoval minimální čekací lhůtu v délce alespoň šesti
měsíců.
Při stanovení čekací lhůty národní řídící orgán může zvážit její případné prodloužení v závislosti
na délce období, po které žadatel byl neamatérem.
Národní řídící orgán by měl při rozhodnutí, kdy čekací lhůta začíná a jak bude dlouhá, zohlednit
několik faktorů:
•

Začátek
Doporučuje se, aby čekací lhůta začínala datem, kdy hráč naposledy jednal v rozporu
s Pravidly, např. datem, kdy přestal pracovat jako profesionál, kdy naposledy hrál jako
profesionál nebo kdy naposledy přijal platbu či kompenzaci za lekci, ač mu to Pravidla
nedovolovala. Národní řídící orgán má každopádně právo stanovit jiné datum začátku
čekací lhůty, pokud to považuje za přiměřené.

•

Herní výkonnost
Národní řídící orgán by měl při stanovení délky čekací lhůty posoudit žadatelovu herní
výkonnost a hráčské úspěchy, na jejichž základě může čekací lhůtu prodloužit.
K faktorům, k nimž by národní řídící orgán měl přihlédnout, patří úroveň, na které žadatel
hrál (např. kvalita profesionální túry nebo startovního pole), a jeho výkony v soutěžích
(např. počet úspěšných cutů, finanční objem výher a počet předních umístění).
Při stanovení čekací lhůty by měla být rovněž zvážena délka období, která uplynula
od žadatelovy poslední účasti v soutěži.

•

Násobná jednání jako neamatér
Hráč se může stát neamatérem vícero způsoby. Národní řídící orgán se může rozhodnout,
že bude všechna tato jednání posuzovat společně.
Následující příklady ukazují, jak lze čekací dobu vztáhnout k několika různým jednáním:
Příklad 1:
o Zaměstnán jako golfový profesionál od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2022
o Členem PGA od 1. ledna 2010 do 30. června 2022
o Přijímal platby za lekce od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2022
Datum, kdy hráč naposledy jednal v rozporu s Pravidly, je 30. červen 2022. Minimální čekací
lhůta činí šest měsíců od 30. června 2022, takže hráčův amatérský status může být obnoven
nejdříve 31. prosince 2022.
Příklad 2:
o
o
o
o

Zaměstnán jako golfový profesionál od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2022
Členem PGA od 1. ledna 2010 do 30. června 2022
Přijímal platby za lekce od 1. ledna 2010 do 1. ledna 2022
Hrál jako profesionál od 1. ledna 2010 do 1. června 2022

Datum, kdy hráč naposledy jednal v rozporu s Pravidly, je 30. červen 2022. Minimální čekací
lhůta činí šest měsíců od 30. června 2022, takže hráčův amatérský status může být obnoven
nejdříve 31. prosince 2022. Hráčova čekací lhůta však může být prodloužena v souvislosti
s jeho výkonností a úspěchy jako profesionálního hráče.
Opakované obnovení amatérského statusu
Pravidla umožňují, aby neamatérovi byl amatérský status obnoven vícekrát než jednou.
Národní řídící orgán může rozhodnout o prodloužení čekací lhůty před druhým nebo třetím
obnovením. Např. že minimální čekací lhůta před druhým obnovením je alespoň rok oproti šesti
měsícům při prvním obnovení.
V případě žádostí o třetí nebo další obnovení amatérského statusu je na národním řídícím orgánu,
aby rozhodl, zda takové žádosti vyhoví, a pokud ano, jak dlouhá čekací lhůta bude stanovena.
Odmítnutí obnovit amatérský status
V mimořádných případech může národní řídící orgán žádost o obnovení amatérského statusu
odmítnout. To může být opodstatněné v případech hráčů, kteří v golfu dosáhli určité úrovně
význačnosti nebo úspěchů.
Všeobecně nelze definovat, v jakých případech bude žádost o obnovení amatérského statusu
odmítnuta. Okolnosti se stát od státu liší. Je na národním řídícím orgánu, aby stanovil podmínky
pro přijetí takového rozhodnutí. Před jeho přijetím si také může vyžádat konzultaci s R&A.

Status hráče před obnovením amatérského statusu
Neamatér, který požádal o obnovení amatérského statusu, musí dodržovat Pravidla, jako by byl
amatérský hráč. Do doby obnovení amatérského statusu se nesmí přihlašovat do amatérských
soutěží a hrát v nich.
Avšak neamatér může v čekací lhůtě hrát soutěže, které nejsou určeny výhradně pro amatérské
hráče, a to včetně soutěží mezi členy klubu, jehož je i on členem, pokud:
•
•
•
•

Nehraje jako profesionál,
Má souhlas pořadatele soutěže přihlásit se a hrát v ní jako neamatér,
Nepřijme výhru, která je v rozporu s Pravidlem 3, a
Nepřijme žádnou výhru vyhrazenou pro amatérského hráče v této soutěži.

Soutěžní výbor amatérské soutěže může přijmout přihlášku neamatéra, který požádal o obnovení
amatérského statusu, pokud mu amatérský status má být obnoven před zahájením soutěže nebo
jakéhokoli jejího kvalifikačního kola.

Pravidlo 6: Uplatňování Pravidel
R&A a USGA jsou řídící orgány pro Pravidla amatérského statusu a vyhrazují si právo kdykoliv
Pravidla změnit, resp. kdykoliv vydat a změnit výklad Pravidel.
Národní golfová unie nebo asociace je národní řídící orgán odpovědný za uplatňování Pravidel
amatérského statusu na území své působnosti včetně případů, které vzniknout na jiném území,
ale týkají se osoby či osob spadajících pod jeho pravomoc.
V případě nejistoty nebo pochybností o uplatnění Pravidel včetně rozhodnutí, zda určitá osoba
je amatér nebo neamatér, má národní řídící orgán pravomoc přijmout konečné rozhodnutí.
Kromě toho může záležitost před vydáním rozhodnutí konzultovat s R&A.
Rozhodnutí národního řídícího orgánu o uplatnění Pravidel je konečné a podléhá odvolacímu
řízení, které tento orgán zřídil.
Výklady k Pravidlu 6
Národní řídící orgán pro hráče s více bydlišti
Pravidla amatérského statusu jsou uplatňována národním řídícím orgánem amatérského hráče,
což je národní řídící orgán v zemi, v níž hráč má bydliště a hraje většinu golfových kol, a to bez
ohledu na národnost.
Má‐li hráč dvě nebo vícero bydlišť, příslušné národní řídící orgány by se měly dohodnout, který
z nich bude za hráče odpovědný. Pokud dohody nelze dosáhnout, národní řídící orgány by měly
před přijetím konečného rozhodnutí požádat o konzultaci R&A.

Všeobecné výklady
Smlouvy
Pravidla nezakazují amatérskému hráči uzavřít smlouvu nebo dohodu a mít z nich finanční
prospěch v době, kdy je amatérským hráčem. Avšak každý, kdo uzavírá podobnou smlouvu nebo
dohodu, by se měl ujistit, že neporuší kritéria způsobilosti, která mohou vyžadovat jiné organizace
nebo instituce, např. univerzity.
Před uzavřením smlouvy ve spojitosti s golfovými aktivitami se amatérskému hráči doporučuje
tento krok konzultovat s národním řídícím orgánem a získat poučení od nezávislého poradce ke
všem podmínkám takové smlouvy.
Přijetí kompenzace za užití jména nebo podoby
Amatérský hráč může přijmout platbu nebo kompenzaci včetně úhrady výdajů za užití nebo
souhlas s užitím svého jména nebo podoby pro propagaci nebo prodej jakéhokoli výrobku či
služby.
Zatímco takovéto jednání není v rozporu s Pravidly, hráč se může dostat do konfliktu
s podmínkami jiných organizací nebo institucí. Například hráč, který získal univerzitní stipendium,
by se měl ujistit, že přijetí jakékoli jiné platby není v rozporu s podmínkami takového stipendia.
Studentům‐sportovcům a budoucím studentům‐sportovcům se doporučuje, aby tyto záležitosti
konzultovali s národním řídícím orgánem, vedením své vzdělávací nebo budoucí vzdělávací
instituce nebo zástupci ministerstva školství ČR.
Omezení reklamy na oblečení nebo výstroji
Pravidla nijak neomezují počet a velikost reklam, které amatérský hráč může mít na oblečení nebo
výstroji. Avšak pořadatelé soutěží, zejména pokud jsou sponzorovány, mohou některá takováto
omezení zavést.
Například – pořadatelé soutěží mohou omezit velikost a umístění reklam na oblečení a výstroji
amatérských hráčů (nebo jejich nosičů) nebo mohou amatérským hráčům a jejich nosičům zakázat
nošení reklam týkajících se určitých segmentů podnikání.
Sázky
Amatérský hráč se může účastnit sázek ve spojitosti s golfovou hrou za předpokladu, že sázky
nevedou k zneužívání Pravidel golfu a/nebo Pravidel pro hendikepy.
Formy sázení, které jsou považovány za přípustné:
•
•
•

Hráči se mezi sebou obvykle znají.
Sázení je nepovinné.
Všechny vyhrané peníze pocházejí od samotných hráčů.

Pokud národní řídící orgán shledá, že některé formy sázení poškozují integritu hry, může
přezkoumat amatérský status účastníků

