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Úvod

Hráčům s „nízkými hendikepy“ jejich větší dovednost zlepšuje pověst a zvyšuje potenciál pro potíže s amatérským
statusem. Řada Pravidel amatérského statusu se vztahuje jen na hráče s „golfovou dovedností nebo věhlasem“. Za
hráče s golfovou dovedností se považuje ten, kdo dosáhl soutěžního úspěchu na místní nebo národní úrovni, kdo byl
nominován jako reprezentant na oblastní nebo národní úrovni nebo kdo soutěží na elitní úrovni. Je na řídícím orgánu,
aby rozhodl, zda konkrétní amatérský hráč má „golfovou dovednost nebo věhlas“.
Následující přehledy poskytují nejstručnější návod s cílem zabránit bezděčnému porušení Pravidel amatérského
statusu.
Zdůrazňujeme, že některé z následujících zákazů se vztahují na všechny amatérské hráče bez ohledu na jejich
výkonnost a že jsou určité výjimky z těchto směrnic, které se vztahují k soutěžím pořádaným výhradně pro juniorské
hráče.

Hráč s „nízkým hendikepem“, který si přeje udržet svůj amatérský status, nesmí:
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Požádat o vstup mezi profesionální hráče.
Přihlásit se do jakékoliv fáze kvalifikačního turnaje profesionální túry, aniž by se vzdal nároku na peněžní
výhru.
Hrát golf o peněžní výhru.
Obdržet platbu nebo kompenzaci za výuku golfu (jinou, než která je součástí „schváleného programu“, nebo
kterou přijme jako zaměstnanec výukového centra).
Přijmout věcnou cenu nebo ceny, jejichž maloobchodní hodnota převyšuje 500 GBP či ekvivalent v místní
měně (nebo maloobchodní hodnotu menší, pokud tak rozhodne řídící orgán).
Směnit jakoukoliv věcnou cenu nebo výherní poukaz za hotové peníze.
Použít výherní poukaz k platbám cestovních výloh nebo výdajů na hotelové ubytování, pohonné hmoty nebo
barové účty (ledaže hráč poukaz odevzdá národní či oblastní asociaci, která může uhradit takovéto výdaje
z hodnoty poukazu v souvislosti s hráčovou účastí v turnaji).
Použít výherní poukaz k úhradě celého nebo části vstupního poplatku do klubu.
Přijmout cenu v podobě plně hrazeného výjezdu na golfovou soutěž.
Použít své jméno nebo identitu k propagaci nebo prodeji čehokoliv.
Umístit na svém bagu, jeho návleku nebo cestovním bagu jakoukoliv jinou reklamu, než je jméno výrobce
a/nebo jeho vlastní jméno.
Prodávat jakékoliv vybavení, které obdržel zdarma od výrobců.
Umístit své jméno nebo, má-li sponzora, jméno sponzora na motorovém vozidle.
Přijmout pobídky k účasti v golfové soutěži, jako jsou stravování zdarma a neplacení startovného, které
nejsou nabídnuty všem soutěžícím.
Přijmout platbu nebo kompenzaci za mediální vysílání, psaní - nebo propůjčit své jméno jako autora jakéhokoliv materiálu, který se týká golfu, ledaže je skutečně autorem komentáře, článku nebo knih
neobsahujících žádnou golfovou výuku.
Obdržet úhradu výdajů spojených s jeho účastí jako jednotlivce v golfové soutěži od někoho jiného než člena
své rodiny nebo poručníka, ledaže takovéto fondy jsou spravovány národní nebo oblastní asociací a jí
rozdělovány.
Přijmout čestné členství nebo členství za snížený vstupní poplatek jako pobídku hrát za klub.
Chovat se způsobem škodícím amatérské hře nebo se dopustit jakéhokoliv činu, včetně činů spojených se
sázením, který je v rozporu se záměrem a duchem pravidel.

Hráč s „nízkým hendikepem“, který si přeje udržet svůj amatérský status, smí:
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Informovat se, jaké jsou jeho vyhlídky jako profesionálního hráče.
Pracovat jako asistent v golfovém obchodě s profesionálním hráčem za předpokladu, že žádným jiným
způsobem neporušuje Pravidla.
Pracovat jako nosič holí, golfový administrativní pracovník nebo architekt golfových hřišť.
Hrát v jakékoliv fázi kvalifikačního turnaje profesionální túry, pokud se písemně a předem vzdá nároku na
jakoukoliv peněžní výhru.
Zúčastnit se dobrovolné hry o sázky za předpokladu, že jejich výše není považována za přemrštěnou.
Dávat dobrovolné neplacené golfové lekce.
Přijmout věcnou cenu, jejíž maloobchodní hodnota nepřevyšuje 500 GBP či ekvivalent v místní měně (nebo
maloobchodní hodnotu menší, pokud tak rozhodne řídící orgán).
Přijmout symbolické výhry s trvalým a zřetelným označením, které jsou tudíž vyňaty z limitu pro věcné ceny.

9. Přijmout zdarma vybavení od výrobce za předpokladu absence jakékoliv formy reklamy.
10. Umístit své jméno na golfovém bagu, vybavení a oblečení navíc ke jménu výrobce golfového vybavení nebo
oblečení.
11. Umísit své jméno na golfovém bagu, vybavení a oblečení navíc ke jménu a/nebo znaku družstva a jménu
a/nebo logu - jednoho či obou - sponzora a výrobce bagu v soutěži družstev.
12. Přijmout zdarma stravu a nápoje při golfové soutěži za předpokladu, že totéž je nabídnuto všem soutěžícím.
13. Přijmout finanční podporu od člena své rodiny.
14. Obdržet úhradu výdajů při startu v soutěži družstev.
15. Obdržet finanční podporu za účast v individuálních soutěžích za předpokladu, že takovéto fondy jsou
spravovány národní nebo oblastní asociací a jí rozdělovány.
16. Obdržet úhradu výdajů za účast v exhibici na pomoc uznávané dobročinné organizaci.
17. Přijmout golfové stipendium, pokud jeho podmínky byly schváleny řídícím orgánem hráčovy země.
18. Přijmout grant nebo ocenění na pomoc s úhradou golfových výdajů za předpokladu, že takovéto fondy jsou
spravovány národní nebo oblastní asociací a jí rozdělovány.
19. Vytvořit si vlastní internetové stránky a uvádět osobní údaje, jako jsou jím dosažené úspěchy jako
amatérského hráče, jeho domovský klub, jeho zaměstnavatel a vybavení, které používá.
20. Propagovat svou národní nebo oblastní asociaci.
21. Se svolením národní asociace propagovat golfovou soutěž, podnik nebo dobročinnou organizaci.

Žádost o navrácení amatérského statusu
Pokud si profesionální hráč přeje být reamaterizován, musí vyplnit žádost o navrácení amatérského statusu
a podstoupit čekací lhůtu. Délka čekací lhůty začíná obvykle běžet od data hráčova posledního porušení Pravidel.
Směrnice pro čekací lhůty jsou obsaženy v pravidle 9-2b(i) Pravidel amatérského statusu, nicméně žádný žadatel není
obvykle způsobilý k reamaterizaci, dokud nejednal s souladu s Pravidly po dobu nejméně jednoho roku.

Závěr
Zdůrazňujeme, že tyto směrnice nepostihují všechny aspekty Pravidel amatérského statusu.
Vznikne-li jakákoliv pochybnost o správném postupu, měla by být konzultována s řídící orgánem Pravidel amatérského
statusu hráčovy země.
Leden 2008
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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