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Úvod 
„Amatérský hráč“ je ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný a neziskový sport. Finanční motivace v amatérském golfu, 
která může souviset s některými formami sázení, by mohla vést ke zneužití Pravidel jak při hře, tak při manipulaci 
s hendikepy, což by poškozovalo integritu hry. 
 
Je rozdíl mezi hrou o peněžní výhry (pravidlo 3-1), sázením, které je v rozporu se záměrem a duchem Pravidel 
(pravidlo 7-2), a formami sázení, které samy o sobě nejsou porušením Pravidel. V případě pochybností o uplatnění 
Pravidel by se amatérský hráč nebo soutěžní výbor řídící soutěž, jíž se účastní amatérští hráči, měli poradit s řídícím 
orgánem. Pokud to není možné, je doporučeno neudělovat žádné peněžní výhry, čímž se zajistí dodržení Pravidel.  
 
Přípustné formy sázení 
Nejsou výhrady proti běžným a náhodným sázkám mezi jednotlivými hráči nebo týmy. Není praktické přesně definovat 
běžné sázení, ale lze popsat jeho neměnné rysy: 

• hráči se mezi sebou obvykle znají; 
• sázení je nepovinné a je omezeno na hráče samé; 
• veškeré vyhrané peníze hráčů pocházejí od hráčů samých; a 
• suma všech sázek není obecně považována za přehnanou. 

Běžné sázení je tudíž přijatelné za předpokladu, že hlavním účelem je zábavnější hra, nikoliv finanční zisk.  
 
Nepřípustné formy sázení 
Ostatní formy sázení, ve kterých je účast hráčů povinná (např. povinné sdružené sázení) nebo ve kterých případně 
může jít o značné finanční částky (např. calcutta nebo aukční sázky, kdy hráči nebo týmy jsou prodávány v aukci), 
nejsou schválené.  
 
Jinak je obtížné přesně definovat nepřípustné formy sázení, ale lze popsat jejich neměnné rysy: 

• účast na sázení je umožněna i jiným osobám než hráčům samým; a 
• suma všech sázek je obecně považována za přehnanou. 

 
Účast amatérského hráče v neschválených sázkách může být považována za odporující záměru a duchu Pravidel 
(pravidlo 7-2) a může ohrozit jeho amatérský status.  
 
Kromě toho nejsou povoleny organizované podniky, které jsou určeny nebo propagovány k tomu, aby shromáždily 
peněžní výhry. Pokud se hráči zúčastní takovéhoto podniku, aniž by se předem nezvratně vzdali svého práva na 
peněžní výhru, má se za to, že hrají o peněžní výhru a že porušili pravidlo 3-1. 
 
Poznámka: Pravidla amatérského statusu se nevztahují na sázení amatérských hráčů na výsledky soutěže určené 
nebo výslovně organizované pro profesionální hráče. 
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R&A je světovým pravidlovým a rozvojovým orgánem a pořadatelem The Open 
Championship. Působí se svolením více než 130 národních a mezinárodních, amatérských 
a profesionálních organizací z více než 120 zemí a v zájmu zhruba 30 miliónů hráčů 
v Evropě, Africe, Asii, Pacifiku, Severní a Jižní Americe (s výjimkou Spojených států 
amerických a Mexika). Golfová asociace Spojených států amerických (USGA) je řídícím 
orgánem golfu ve Spojených státech amerických a Mexiku. 
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