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golfovou hru na celém světě, což zahrnuje také
vydávání a výklad Pravidel amatérského statusu.
R&A a USGA sice spolupracují na vydávání jednotné
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přidružených golfových organizací tutéž odpovědnost
ve všech ostatních částech světa.
R&A a USGA si vyhrazují právo kdykoliv změnit
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Předmluva

Předmluva k vydání 2022
Pravidel amatérského statusu
Amatérský golf je respektovaná součást hry a hráči všech věkových kategorií
na celém světě si dnes mohou užívat bohaté nabídky amatérských soutěží.
Pravidla amatérského statusu nadále definují, kdo je způsobilý soutěžit
jako amatérský hráč. Tato edice však učinila významný krok v modernizaci
Pravidel, aby byla srozumitelnější a snáze aplikovatelná.
Nové vydání Pravidel je výsledkem modernizační iniciativy vedené bývalými
a současnými představiteli komisí pro amatérský status R&A a USGA
společně se zástupci ze všech úrovní a oblastí hry. Vliv na jejich podobu měla
globální zpětná vazba od golfových entit, jakož i samotných hráčů.
Výsledek je odrazem toho, jak se golf dnes hraje.
Nová Pravidla jasně rozlišují mezi amatérským a profesionálním golfem
v moderním kontextu. Poskytují jasná vodítka a příležitosti pro amatérské
hráče, pořadatele soutěží a potenciální sponzory amatérského golfu.
Naším cílem je, abychom dlouhodobě zajistili zdravé sportovní prostředí pro
ty, kdo hrají na nejvyšší úrovni, jakož i pro ty, kdo hrají jen pro čisté potěšení
a výzvu, kterou golf představuje.
Clive T. Brown

Paul Brown
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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.
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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).

Pravidla

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).
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Výhry (pokračování)

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:
» mimo soutěž hranou od odpaliště do jamky; nebo
» 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.
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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.
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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.
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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.

Golf je globální sport.
R&A a USGA vydaly tato
Pravidla amatérského statusu,
aby platila celosvětově

