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Úvod 
 
Definice amatérského hráče uvádí: „ Amatérský hráč je ten, kdo hraje golf jako nevýdělečný a neziskový sport  
a kdo nepřijímá žádnou odměnu za výuku golfu ani za jiné činnosti spojené s jeho golfovou dovedností nebo 
věhlasem kromě případů povolených Pravidly.“ 
 
Pravidla amatérského statusu postihují případy, při nichž amatérský golfista poruší výše uvedenou definici, což má 
za následek ztrátu amatérského statusu.  
 
Pravidlo 6-5 Pravidel amatérského statusu se týká přijímání grantů a stipendií a uvádí: 
 
„Amatérský hráč mající golfovou dovednost nebo věhlas nesmí využívat žádný grant nebo stipendium s výjimkou 
těch, jejichž podmínky byly schváleny řídícím orgánem.“ 
 
Řídícím orgánem pro Pravidla amatérského statusu je v každém státě příslušná národní asociace (poznámka: ve 
Velké Británii a Irsku je řídícím orgánem R&A). Řídící orgány přijaly následující směrnice, aby pomohly těm, kdo si 
přejí věnovat stipendium nebo založit takovýto fond, a těm, kdo si přejí využívat výhod stipendia během docházky 
do vzdělávacího zařízení (tj. školy, střední školy, univerzity). 
 
Akademická stipendia nebo granty 
 
Stipendia nebo granty udělované čistě na rozvoj akademické vzdělanosti nevyžadují schválení řídícím orgánem.  
Přijetí takovéhoto stipendia nebo grantu není porušením Pravidel amatérského statusu. 
 
Golfová stipendia nebo granty 
 
Řídící orgán musí schválit všechna stipendia nebo granty ve své zemi, při jejichž udělování je golfová dovednost 
faktorem ve výběrovém procesu. Přijetí golfového stipendia nebo grantu, který nebyl schválen, může znamenat 
porušení pravidla 6-5 Pravidel amatérského statusu. 
 
Schválení golfových stipendií nebo grantů 
 
Jakýkoliv dárce nebo jednotlivec, který si přeje získat schválení golfového stipendia nebo grantu, nebo jakýkoliv 
jednotlivec, který si přeje vědět, zda golfové stipendium nebo grant byly schváleny, by se měl obrátit na národní 
asociaci a poskytnout jí úplné údaje o předmětném stipendiu nebo grantu. 
 
Procedurální kritéria pro schválení golfového stipendia nebo grantu 
 
Aby golfové stipendium nebo grant byly schváleny řídícím orgánem, platební procedura fondu musí splňovat 
následující kritéria: 
 

(i) pokud fond není založen předmětným vzdělávacím zařízením, platbu musí v první instanci obdržet toto 
vzdělávací zařízení; a  

(ii) stipendista nebo příjemce grantu smí obdržet peníze výhradně přímo nebo nepřímo prostřednictvím 
vzdělávacího zařízení. 

 
Povolené účely golfových stipendií nebo grantů 
 
Golfové stipendium nebo grant může být použit k následujícím účelům: 

(i) na vzdělávací účely včetně školného, učebnic, ubytování a stravování 
(ii) na tréninkové výdaje (včetně výdajů na trenéra a cestovních a životních výdajů)  
(iii) na golfové vybavení 
(iv) na vstupní poplatky do golfových klubů; a 
(v) na cestovní výdaje, životní výdaje a poplatky nosičům holí při individuálních nebo týmových univerzitních, 

středoškolských nebo školních soutěžích. 
 

Golfové stipendium nebo grant nesmějí být použity na cestovní výdaje, životní výdaje a poplatky nosičům holí při 
neuniverzitních, nestředoškolských nebo neškolních individuálních nebo týmových soutěžích s výjimkou případů, 
které jsou v souladu s pravidlem 4-2 Pravidel amatérského statusu. 

 
 
 



Golfová stipendia ve Spojených státech amerických 
 
Řídící orgán dovolí amatérským hráčům přijmout golfová stipendia na univerzitách a středních školách v USA za 
podmínky, že jsou v souladu s Pravidly amatérského statusu Golfové asociace Spojených států (USGA). Pravidla 
USGA dovolují přijetí stipendia nebo podpůrného grantu, pokud je v souladu s předpisy National Collegiate 
Athletic Association (NCAA), Association of Intercollegiate Athletics for Women, National Association for 
Intercollegiate Athletics, National Junior College Athletic Association nebo dalších podobných organizací řídících 
sport v akademických institucích. Samostatné schválení řídícím orgánem není vyžadováno.  

 
Amatérský hráč, který obdržel golfové stipendium schválené NCAA, by měl kontaktovat NCAA dříve, než přijme 
úhradu výdajů jakéhokoliv druhu z jiného zdroje, např. reprezentant univerzity navíc ke svému NCAA stipendiu. 
Přijetí úhrady výdajů z jiného zdroje může odporovat předpisům NCAA. 

 
Amatérskému hráči se doporučuje kontaktovat NCAA a získat další směrnice a předpisy platné pro amatérského 
hráče, který přijal stipendium v USA. 
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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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