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Pravidlo 1: Zámer  pravidiel 
 

 

Amatérsky golf má dlhú a rešpektovanú tradíciu,  vrátane tradičných súťaží určených len                          

pre amatérskych hráčov. Pravidlá amatérskeho štatútu definujú, kto je oprávnený súťažiť ako 

amatérsky hráč. 

 

 

Golf podlieha hlavne samoregulácii. V snahe chrániť integritu hry, minimalizovať tlaky na pravidlá 

golfu a pravidlá o hendikepoch, pravidlá amatérskeho štatútu obmedzujú  formu a  množstvo cien, 

ktoré môže amatérsky hráč prijať na základe jeho výkonu v súťaži. 

 

 

 

 

Výklady článku  1 
 

V súčasnosti žiadne.
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Pravidlo 2: Amatérsky hráč 
 

Všetci hráči sú amatéri, s výnimkou ak: 

• prijmú cenu v rozpore s  pravidlom 3 Ceny 

• hrajú v súťaži ako profesionáli   

• prijmú platbu, alebo náhradu za lekciu  v rozpore s pravidlom 4 Lekcie  

   • sú zamestnaní (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb) ako klubový profesionál, alebo 

profesionál na driving range, alebo 

• sú členmi asociácie  profesionálnych hráčov 

Amatér, na ktorého sa vzťahuje ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, sa stáva  neamatérom a zostáva 

neamatérom, kým sa neobnoví jeho amatérsky štatút (pozri pravidlo 5 Obnovenie amatérskeho štatútu). 

  

 

Výklad článku  2 
 

Hra, alebo zamestnanie ako  profesionál 
 

Dodatočný výklad sa týka  bodov 2, 4 a 5 v pravidle 2  takto:   
 

• Hra v súťaži ako profesionál 
   Amatér, ktorý sa zapojí do súťaže a hrá v nej  ako profesionál,  stráca amatérsky štatút. 

- To zahŕňa  prípad,   keď hráč  začne  hru, ale  nedokončí súťaž, napr. odstúpi z hry, alebo nedokončí 

kolo, alebo kolá z akéhokoľvek iného dôvodu.  
o To nezahŕňa   prípad, keď sa amatér prihlási do súťaže ako profesionálny 

 hráč, ale hra v  súťaži preňho ešte nezačala. 
o K tomu môže dôjsť, keď amatér plánuje prejsť do profesionálneho golfu                 

a prihlási sa do budúcej súťaže ako profesionál, ale chce súťažiť ako amatérsky 

hráč až do času tohoto profesionálneho podujatia.  
-     Amatér môže tiež stiahnuť svoju prihlášku ako profesionál, alebo zmeniť štatút svojej prihlášky 

na amatérsku pred tým, ako bude hrať v súťaži, bez straty svojho amatérskeho štatútu. 
- Hráč, ktorý hrá v súťaži určenej len pre profesionálnych hráčov, stráca amatérsky štatút. 
-    Ak  hráč  nemusí  určiť svoj štatút amatéra, alebo profesionála, aby sa mohol zúčastniť, alebo hrať                  

v  súťaži,  amatér môže hrať v takejto súťaži bez straty amatérskeho štatútu. K strate štatútu amatéra 
dochádza  v len takom  prípade, ak sa amatér  rozhodne  prevziať  cenu v rozpore s pravidlom 3.  

 -    Hra ako profesionál v súťažiach, ktoré nie sú súťažami od odpaliska ku jamke (napr. v súťaži 
o najdlhší odpal, alebo patovacej súťaži), nemá žiadny vplyv na amatérsky štatút. 
 

• Zamestnanie ako profesionál v golfovom klube, alebo na driving range 
- Zahŕňa zamestnanie ako hlavný profesionál, asistent profesionála a podobné pozície na ihrisku, 

v klube, alebo inom  golfovom zariadení. Nezahŕňa však  iné pozície a povolania, ktoré sú bežné v 
golfovom priemysle. 

-    Zoznam ďalších  spoločných pozícií a pracovných miest – pozri  usmernenia, čo  má  amatérsky hráč 
povolené.
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• Členstvo v akejkoľvek asociácii pre profesionálnych hráčov 

-  Zahŕňa akýkoľvek typ členstva v asociácii, vrátane učňa, alebo pridruženého člena asociácie. 

-  Nezahŕňa prípad, keď amatér vykonáva len administratívnu funkciu, napr. je vo výkonnom výbore 

takejto asociácie. 
 
Smernica o tom, čo má amatérsky hráč povolené 
 

S odkazom na body odrážok 2, 3 a 5 v pravidle 2 môže amatérsky hráč:    
 

•  Úkony týkajúce sa hry:   
- Byť členom profesionálnej túry, ak nehrá ako profesionál.    
- Podstúpiť, alebo vykonať skúšku hernej spôsobilosti.    
 
• Úkony súvisiace so vzdelávaním:   

 - Prihlásiť sa do, alebo navštevovať profesionálny program golf manažmentu, pokiaľ tento program 

nevyžaduje, aby študenti boli členmi asociácie profesionálnych hráčov, alebo aby robili čokoľvek iné, 
čo by znamenalo stratu štatútu amatéra (napr. poskytovali lekcie na kompenzáciu). 

 
• Úkony a pozície týkajúce sa zamestnanosti:   
- Pracovať ako predavač v golfovom, alebo klubovom obchode, ako fitter, výrobca, alebo opravár  

golfových palíc. 

-  Pracovať ako generálny manažér, alebo golfový manažér na ihrisku, v klube, alebo inom  golfovom 
zariadení.    

-  Pracovať ako zamestnanec pre výrobcu golfového  vybavenia.   
-  Pracovať ako nosič, vrátane nosiča pre profesionálnych hráčov na profesionálnej túre. 
-  Pracovať ako administrátor golfu, napr. ako zamestnanec golfovej asociácie. 
 

Amatérska hra v súťaži s finančnou dotáciou presahujúcou limit pre výhry  
 

Organizátori súťaže majú rôzne možnosti týkajúce sa amatérskych hráčov a finančných výhier, ktoré 

by  mali zvážiť pri príprave podmienok súťaže. Organizátor  súťaže napríklad môže: 
 
- Stanoviť, že hráči, ktorí sa zaregistrujú  ako amatéri, nemôžu prijať finančnú  cenu 
(alebo môžu prijať cenu len do výšky limitu stanoveného v pravidle 3). 
- Stanoviť podmienku, aby hráči, ktorí  sa zaregistrujú ako amatéri, vyhlásili pred začiatkom  súťaže 

(napr. pred začiatkom prvého kola), či majú, alebo nemajú v úmysle prijať výhru presahujúcu stanovený 

limit, ak by ich výkon v súťaži postavil pred takúto možnosť.  

  Napriek tomuto vyhláseniu sa amatérsky hráč stále môže rozhodnúť neprevziať cenu v rozpore                 
s Pravidlami.  

 - Ak k tomu  dôjde, organizátor súťaže sa môže rozhodnúť, ako rozdelí cenu, ktorá nebola prijatá. 
 
Ak to organizátor súťaže dovolí, amatérsky hráč v nej môže hrať ako amatér a súťažiť o finančnú výhru   

presahujúcu stanovený limit bez straty svojho amatérskeho štatútu. Ak bude hrať a bude sa mu 

dostatočne dariť a na konci súťaže sa rozhodne prijať finančnú cenu presahujúcu stanovený limit, stratí 

svoj amatérsky štatút.
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Pravidlo 3: Výhry 
 

a. Scratch súťaže 

Amatér hrajúci v scratch súťaži môže prijať akúkoľvek cenu vrátane peňažnej ceny až do výšky 700 

libier alebo 1 000 dolárov (880 Eur) za súťaž, pokiaľ národný riadiaci orgán nestanovil tento limit 

nižšie. 

Pre účely týchto pravidiel je  scratch súťaž taká súťaž, v ktorej  sa  v žiadnej jej časti neuplatňujú 

žiadne hendikepy, a to ani na výpočet  výsledkov, ani na  rozdelenie  hráčov do samostatných kategórií 

hraných bez hendikepu. Akákoľvek iná súťaž je hendikepová súťaž.  

b. Hendikepové súťaže 

Amatér hrajúci v hendikepovej súťaži nesmie prijať finančnú výhru, ale môže prijať akúkoľvek inú 

cenu až do výšky 700 libier alebo 1 000 dolárov (880 Eur) za súťaž, pokiaľ národný riadiaci orgán 

nestanoví tento limit nižšie. 

c. Všeobecné 

Hodnota nepeňažnej výhry je cena, za ktorú je položka všeobecne dostupná v maloobchodnej sieti          

v čase jej prijatia ako výhry. 

Limit výšky výhier sa vzťahuje  na: 

• akúkoľvek golfovú súťaž hranú od odpaliska ku jamke a zahŕňajúcu výsledky jamiek bez  ohľadu             

na to,  kde sa súťaž  hrá (napr.na golfovom ihrisku  alebo golfovom  simulátore).   

• akúkoľvek súťaž  zručnosti, v ktorej je daný úder súčasťou súťaže hranej od odpaliska po jamku. 

 • celkovú cenu v jednej súťaži, alebo v niekoľkých súťažiach, ktoré sa hrajú  súčasne (napr. 

individuálna a tímová súťaž). 

Limit  výšky výhier sa nevzťahuje na: 

• hodnotu trofejí a iných podobných cien  

• súťaže o najdlhší odpal,   hru na cieľ, súťaže zručností, súťaže v trick shot a súťaže výlučne v patovaní 

(výnimkou je, ak sa súťaž alebo úder hrá v rámci golfovej súťaže hranej od odpaliska ku jamke). 

• cenu za hole-in-one zahratý: 

» mimo  súťaže hranej od odpaliska ku jamke, alebo 

» v súťaži hranej od  odpaliska ku jamke, kde je dĺžka úderu najmenej 50 yardov (cca 45 m).   

• stávky medzi jednotlivými hráčmi, alebo   tímami hráčov.   

• výdavky súvisiace s účasťou v ďalšej fáze  tej istej súťaže 

 

Výklad článku  3 
 

Súťaže scratch a handicap 
 
Pravidlo 3 rozlišuje  medzi formami výhier, ktoré môže amatérsky hráč prijať v závislosti od toho, či 

hrá v súťaži scratchovej, alebo hendikepovej. Pravidlá amatérskeho štatútu zaobchádzajú s každou 

súťažou tak,  aby  bola buď scratchová, alebo hendikepová. Pre účely pravidla 3 súťaž  nemôže byť 

súčasne scratchová, aj hendikepová.   
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Súťaže scratch 
 
Pre účely pravidla 3 sa do scratch súťaže musia započítať len hrubé (brutto) výsledky. Index  

hendikepu hráča sa nesmie pri výpočte výsledku žiadnym spôsobom používať . 
 
 
• Pravidlá považujú nasledujúce súťaže za súťaže s hendikepom:     

- Súťaže, v ktorých sa hendikepy používajú na rozdelenie väčšieho štartovacieho poľa do divízií, skupín 

alebo kategórií, hoci je následne určené poradie v týchto divíziách, skupinách, alebo kategóriách iba 

s použitím hrubého skóre.  

- Súťaže, ktoré súčasne využívajú hrubé a čisté výpočty výsledkov. 

- Súťaže, ktoré využívajú hendikep hráča ako kritérium v prípade rovnosti výsledkov. 

• V scratch súťaži  sa však môžu  použiť hendikepy na určenie toho, kto je oprávnený zapojiť sa                

do súťaže;  napr.  iba hráči s indexom hendikepu 5,0 alebo nižším a pod. 
 
Hendikepové súťaže 

 
Pre účely pravidla 3 je každá súťaž, ktorá nie je scratch súťažou, automaticky súťažou 

hendikepovou.  Medzi bežné príklady hendikepových súťaží patria súťaže, v ktorých:   
 

• Hendikepy sa vo výsledkoch hráčov neberú do úvahy, ale divízie, skupiny, alebo kategórie 

sa vytvárajú pomocou  hendikepov. Hoci sa takáto  súťaž hodnotí  podľa brutto výsledkov,  

pravidlá  ju považujú za súťaž hendikepovú.  

•    Scratch (brutto) a handicap (netto) súťaž sú vyhlásené súčasne pre jedno, alebo viac 

kôl. 

• Jedno, alebo viac kôl tej istej súťaže sa hrá ako scratch súťaž a jedno, alebo viac kôl tej 

istej súťaže sa hrá s hendikepom.     

•    Hendikepy sa počítajú v jednej, ale nie vo všetkých fázach viacfázovej súťaže.  
 
Mena a výherné limity 

 
Pravidlo 3 stanovuje limity na  výšku výhier v britských librách a amerických dolároch. Národný 

riadiaci orgán však môže stanoviť svoj vlastný limit výšky výhier pre svoju krajinu, za  predpokladu, 

že ekvivalent v domácej mene  nepresiahne 700 GBP a 1 000  USD v čase , keď je tento  ekvivalent 

stanovený v domácej mene . 
 
Predpokladá sa, že 700 libier a 1 000  dolárov nebudú  mať rovnakú hodnotu v každom konkrétnom  

okamihu. Národný riadiaci orgán preto môže rozhodnúť, s ktorou menou má viazať svoj vlastný limit 

výhry (v SR je to 880 Eur). 
 
Hoci nie je realistické očakávať,  že suma ekvivalentu  v domácej mene sa  bude prepočítavať                     

na dennej báze, tento ekvivalent by sa mal pravidelne preskúmavať, aby sa výrazne neodchyľoval             

od limitov stanovených v Pravidle 3. 
 
Súťaže hrané od odpaliska ku jamke   

 
Pravidlo 3 sa vzťahuje len na súťaže hrané od odpaliska ku jamke a zahŕňujúce výsledky jamiek 

bez ohľadu na to, kde sa súťaž hrá (napr. na ihrisku, alebo simulátore). 
 
Pravidlo 3 sa vzťahuje aj na každú súťaž zručnosti, v ktorej sa rana počíta do súťaže hranej                             

od odpaliska po jamku. Napríklad súťaž o najdlhší drajv, alebo najbližšie k jamke, ktorá je súčasťou  

súťažného kola. 
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Pravidlo 3 sa však nevzťahuje na súťaže, ktoré nie sú súčasťou súťaže hranej do jamky, aj keď boli  

hrané na ihrisku, alebo simulátore. Bežné príklady zahŕňajú súťaže o najdlhší odpal, najbližšie 

k jamke, patovanie a súťaže zručnosti, v ktorých  sa úder, alebo údery nezapočítavajú  do výsledku 

súťažného kola. Tieto  súťaže, na ktoré sa nevzťahuje pravidlo 3, sa môžu  organizovať v spojení               

so súťažami, ktoré sa hrajú od odpaliska ku jamke. 

                                

Výhra vo forme úhrady výdavkov súvisiacich s ďalšou etapou súťaže, ktorú poskytol 

organizátor 
 
Ak usporiadateľ udeľuje cenu výhercovi, alebo určitému počtu hráčov vo forme náhrady   

výdavkov súvisiacich s účasťou v ďalšej fáze tej istej súťaže, limit  výšky výhier v pravidle 3 sa  

neuplatňuje.  
 
Všetky, alebo akékoľvek časti skutočných výdavkov môžu byť hráčovi vyplatené, alebo uhradené 

vrátane vstupného v ďalšej fáze súťaže, cestovných  nákladov, ubytovania, stravy, odmien pre 

nosičov atď.   
 
Okrem úhrady skutočných výdavkov môže usporiadateľ udeľovať ceny, pokiaľ neporušujú limity 

stanovené v pravidle 3.  

 

 

Odloženie, alebo  nepriame prijatie  ceny 
 
Amatérsky  hráč  nesmie odložiť, alebo oddialiť prijatie ceny, ktorá je v rozpore s  pravidlom 3, aby 

si udržal svoj amatérsky status. Odloženie, alebo oneskorenie pri prevzatí   ceny sa  považuje za  to,   

že cena bola prijatá  v okamihu, keď  ju  hráč  vyhral. Okrem toho sa amatérsky hráč nemôže vyhnúť 

strate svojho amatérskeho statusu tým, že prijme cenu nepriamo prostredníctvom inej osoby, alebo 

presmerovaním ceny do svojho klubu, alebo podujatia.   Za  určitých okolností  je však možné  darovať 

cenu na charitu  (pozri "Darovanie ceny na charitu").  
 
Prize money 

 
Pre účely článku 3 môžu mať prize money  mnoho foriem. Zahŕňa hotovosť, fyzické, alebo digitálne 

meny, šeky, bankové depozity, akcie, dlhopisy a iné cenné papiere. Darčekové a debetné karty, 

ktoré možno  uplatniť v hotovosti, alebo umožňujú výbery hotovosti, sa tiež považujú za peňažnú  

cenu. 
 
Prize money nezahŕňajú poukážky, darčekové poukazy a karty, ktoré môžu byť použité                           

na zaplatenie  tovaru a služieb v  maloobchodnej sieti a / alebo   na ihrisku  alebo v klube.    

 

Darovanie ceny na charitu  
 
Amatérsky hráč, ktorý dostane cenu vo výške, ktorá nie je povolená pravidlami, sa môže 

rozhodnúť neprijať takúto  cenu, ale darovať ju ako  dar  uznanej charite.   
 
Je na  súťažnom výbore, aby rozhodol, či  umožní darovať ceny, ktoré získali  amatérski 

hráči, na  rešpektovanú charitu. 
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Tomboly,  lotérie atď. 

 
Pravidlo 3 sa  nevzťahuje na tomboly, alebo lotérie organizované v súvislosti so súťažou za 

predpokladu, že sa nepoužívajú  na obchádzanie  limitu cien.  
 
Tímové súťaže 

Každý jednotlivý hráč v  tímovej súťaži môže prijať cenu  až do  limitu  stanoveného v pravidle 3. 

Napríklad v hendikepovej súťaži tímov na 18 jamiek môže každý zo štyroch členov  tímu prevziať 

cenu – okrem  finančných – až do výšky limitu pre výhry.   

 

 

Viaceré súťaže, ktoré sa konajú súčasne 
 
Limit výhry v pravidle 3 sa vzťahuje na každú jednotlivú súťaž a zahŕňa základnú súťaž, ako aj 

všetky ďalšie súťaže (napr. najdlhší drive, či najbližšie ku jamke, ktoré  sú súčasťou  hry na  jamke 

v rámci  súťažného kola). 
 
Limit pre výhry v pravidle 3 sa vzťahuje  aj na  celkovú výhru získanú v súťažiach, ktoré sa konajú 

súčasne (napr. individuálna a tímová súťaž), aj keď každá súťaž mala svoj vlastný vstupný poplatok. 
 

• Príklad. V  individuálnej  18-jamkovej  súťaži, v ktorej  sa ceny udeľujú v brutto a netto 

súťaži, môže hráč, ktorý v brutto súťaži získal  poukážku na tovar v hodnote   700 dolárov  

prijať v netto súťaži ďalší poukaz na nákup tovaru len v hodnote do 300 dolárov. 
 
Ak  má súťaž jednu alebo viacero kvalifikačných etáp, každá etapa  sa považuje za samostatnú súťaž, 

ak  sa platí vstupný poplatok .  
 
V prípade súťaží, ktorých  víťaz je určený na základe  kombinovaných výsledkov dvoch 

samostatných súťaží, sa limit výhry vzťahuje  na celkovú výhru plus  hodnotu  výhier získaných 

v   samostatných súťažiach. 
 

• Príklad. Súťaž A a súťaž B sa hrajú  ako súťaže na  36 jamkách  počas dvoch 

nasledujúcich víkendov, každá s  vlastným  vstupným poplatkom. Súťaž C je  súhrnná 

súťaž na 72 jamiek  na základe výsledkov  súťaží  A a B. Hráč, ktorý   prijme cenu v 

hodnote   700 v ktorejkoľvek súťaži A alebo B, môže prijať iba cenu do  výšky 300  

dolárov v súťaži C. 
 

Poradie v rebríčku (Order of Merit) 
 
Amatérsky  hráč môže prijať  cenu až do  limitu  stanoveného v pravidle 3 za „postavenie v rebríčku,“ 

alebo  za výhru v kategórii "Golfista   roka",  okrem  všetkých výhier získaných v súťažiach  

započítaných do príslušného rebríčka  počas tohto obdobia.  
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Trofeje 
 
Trofeje a iné symbolické ceny,  ktoré sú trvalo a zreteľne vyryté, môžu byť prijaté, aj keď ich 

hodnota presahuje limit stanovený v pravidle 3.  
 
Trofeje zo zlata, striebra, keramiky, skla a podobného materiálu, ktoré nemajú trvalé a výrazné  

označenie gravírovania, podliehajú limitu ceny v pravidle 3.   
 
Predmety, ako sú zberateľské hodinky, alebo historické šperky, sa nesmú používať na 

obchádzanie limitu výhry stanoveného v pravidle 3.  
 
Suveníry  a darčeky 

 
Sponzor, alebo organizátor súťaže môže hráčom poskytnúť suvenír,  alebo darček bez  ohľadu 

na hodnotu za predpokladu, že nejde o obchádzanie limitu pre výhry.  
 
Pamätné ocenenia 

 
Pamätné ceny sú ceny udeľované za vynikajúce výkony, alebo príspevok k  rozvoju  golfu a ako 

také sa  líšia od  súťažných cien. Limit výhry stanovený v pravidle 3 sa na takéto ceny nevzťahuje.   

 

Pravidlo 4: Lekcie 

 
Poskytovať lekcie znamená vyučovať mechaniku švihu golfovou palicou a zasiahnutie  golfovej 

loptičky. Pravidlá amatérskeho štatútu  sa  nevzťahujú na iné formy výučby, alebo koučingu 

(napr.fitness, alebo psychologické aspekty  hry). Amatér, ktorý prijíma platbu, alebo kompenzáciu  za 

lekciu, aj keď je súčasťou  jeho platu, sa stáva  neamatérom. Amatér však môže prijať platbu, alebo 

kompenzáciu za lekciu v nasledujúcich prípadoch:   
• ak je  súčasťou programu, ktorý bol vopred schválený  národným riadiacim 

orgánom   

• ako zamestnanec  vzdelávacieho zariadenia, alebo kempu, ak je čas venovaný 

vyučovaniu  menej ako 50 percent všetkého pracovného času zamestnanca   

• ak je lekcia  poskytnutá písomne, alebo online, a to nie  konkrétnej osobe, alebo 

skupine  ľudí 

 

Výklad článku  4 
 

Lekcie – všeobecne 
 

Amatérsky  hráč,   ktorý je  zamestnancom ihriska,  alebo klubu, napr.  ako predavač v golfovom 

obchode, nesmie dávať lekcie ako súčasť svojej práce. Absencia priamej platby za lekciu, alebo 

podiel  času stráveného poskytovaním hodín nezohrávajú žiadnu úlohu. 
 

Pojem "kompenzácia" v pravidlách 2 a 4 sa neobmedzuje len na peňažné plnenie, ale zahŕňa 

akúkoľvek výmenu za tovary, alebo služby, napr. prijatie výhod  na hru,  alebo tréning na ihrisku,  

alebo v klube.  
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Biometria, pohyb a posilnenie tela 
 

Golfová lekcia pozostáva  z učenia sa mechaniky  švihu golfovej palice  a zasiahnutia  golfovej 

loptičky. Zhromažďovanie biomechanických údajov, pomoc s pohybom tela a pokyny                          

na posilnenie tela pre hru golfu nie sú samy osebe formou lekcie podľa pravidla 4. Keď sú však 

tieto disciplíny  kombinované s výučbou mechaniky švihu, takáto  osoba poskytuje lekciu golfu. 

 
Lekcie ako súčasť  schváleného programu 

 

Pravidlo 4 umožňuje amatérskemu hráčovi  prijať platbu, alebo náhradu za lekciu, ak je súčasťou  

programu, ktorý vopred schválil  národný riadiaci orgán. 
 
Zámerom je podporiť zapojenie amatérskych hráčov do programov, ich cieľom je propagovať  golf 

medzi verejnosťou, napr. vo forme pomoci kvalifikovaným členom PGA. Odmeňovanie 

jednotlivcov za účasť na takýchto programoch sa považuje za  oprávnené.     
 
Program musívvopred schváliť národný riadiaci orgán, aby bolo jasné, že je riadený a vedený. 

 
Národný riadiaci orgán rozhodne, či  je  program vhodný na  schválenie podľa článku 4, alebo môže 

stanoviť  kritériá, ktoré musí program  spĺňať, aby mohol byť schválený. Môže napríklad  obmedziť    

počet hodín, ktoré môže  amatérsky hráč venovať lekciám v rámci programu, alebo môže obmedziť  

výšku odmeny na určité obdobie. 

 

Pri   posudzovaní, či schváliť program, sú pre národný riadiaci orgán dôležité tieto odporúčania:   
 

•    Konzultácie a ak je to možné, koordinácia takéhoto programu s  národnou  PGA. 
• Obmedzenie času, počas ktorého môže amatérsky hráč poskytnúť lekcie  v takomto programe,  

napr.  počet hodín týždenne, mesačne, ročne a/alebo obmedzenie výšky odmeny                               

pre amatérskeho hráča, napr.  maximálna suma za týždeň, mesačne alebo ročne. 
•    Každoročné preskúmanie  schváleného programu  národným riadiacim orgánom.   

 
Lekcie poskytované   zamestnancom  vo vzdelávacom zariadení alebo tábore 

 
Amatérsky hráč, ktorý je zamestnancom školy, univerzity, alebo inej vzdelávacej inštitúcie, alebo 

tábora vrátane  pozície učiteľa, alebo trénera,  môže prijať platbu, alebo náhradu za poskytnuté hodiny   

študentom na školách, univerzitách, alebo v táboroch za predpokladu, že celkový čas venovaný 

vyučovaniu je menej ako 50 % všetkého času venovaného ich zamestnaneckým povinnostiam. 
 

Písomná, alebo online lekcia 
 
Amatérsky hráč môže prijať platbu, alebo náhradu za  lekciu, ak je poskytnutá písomne  (napr. v knihe, 

alebo časopise),  pretože pri čítaní takejto lekcie sa čitateľ musí sám rozhodnúť, či je to pre neho 

prospešné, a ak áno, ako najlepšie zabudovať vedomosti z takejto lekcie do svojho švihu. 
 
Amatérsky hráč môže tiež poskytnúť lekciu  online. To znamená, že môže uverejniť blog, alebo 

video s lekciou. Nesmie však priamo  reagovať na konkrétnu osobu, alebo  skupinu ľudí a pomáhať 

im s mechanikou švihu golfovou palicou  a zasiahnutia golfovej loptičky. Hráči sa musia sami  

rozhodnúť, ako najlepšie zabudovať vedomosti získané z lekcie do svojho švihu. 
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Pravidlo 5: Obnovenie amatérskeho štatútu 
 

Neamatérovi môže národný riadiaci orgán obnoviť amatérsky štatút. Každý národný riadiaci orgán má 

výlučnú právomoc:   

• obnoviť amatérsky štatút 

• nastaviť čakaciu lehotu pred  obnovením  amatérskeho štatútu, alebo 

• odmietnuť obnovenie  amatérskeho štatútu 

Rozhodnutie národného riadiaceho orgánu je konečné a podlieha odvolaciemu konaniu zriadenému 

týmto orgánom.  

 
 
Výklad článku 5 
 

Pokyny na obnovenie amatérskeho štatútu 
 
Hráč žiadajúci o obnovenie  amatérskeho štatútu by mal  postupovať v súlade s podmienkami  

stanovenými  národným riadiacim orgánom v krajine, v ktorej žije, čo môže zahŕňať žiadosť                            

o obnovenie amatérskeho  štatútu, podanú tomuto národnému riadiacemu orgánu. 
 
Určenie podmienok a údajov žiadostí a proces ich spracovania umožní národnému riadiacemu orgánu  

preskúmať každú zo žiadostí a rozhodnúť o primeranom závere, s prihliadnutím na všetky okolnosti.   
 
Hráč, ktorý požaduje  obnovenie  amatérskeho štatútu  od svojho národného riadiaceho orgánu,                       

sa považuje za žiadateľa a zostáva neamatérom až do obnovenia jeho amatérskeho štatútu.  
 

Čakacia doba pred obnovením  amatérskeho štatútu 
 
Odporúča sa, aby národný riadiaci orgán vyžadoval minimálnu čakaciu lehotu  najmenej  šesť 

mesiacov.   
 
Pri stanovovaní čakacej  lehoty môže národný riadiaci orgán zvážiť jej predĺženie v závislosti od dĺžky 

obdobia,  počas ktorého bol žiadateľ neamatérom. 
 
 

 

Národný riadiaci orgán by mal pri rozhodnutí, kedy začne čakacia lehota a ako dlho bude trvať 

zohľadniť niekoľko faktorov: 
 
• Štart 
 
Odporúča sa, aby čakacia doba začala dňom, kedy hráč naposledy konal v rozpore s pravidlami, napr. 

dátum, kedy prestal pracovať ako profesionál, kedy naposledy hral ako profesionál, alebo kedy  

naposledy prijal platbu, alebo kompenzáciu za lekciu, hoci mu to pravidlá neumožnili. V každom 

prípade má národný riadiaci orgán  právo stanoviť iný dátum začatia čakacej lehoty, ak to považuje         

za potrebné.  
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• Herná výkonnosť 

 

Pri určovaní dĺžky čakacej lehoty by mal národný riadiaci orgán posúdiť hernú výkonnosť a výsledky 

žiadateľa, na základe ktorých môže predĺžiť čakaciu lehotu. 
 
Faktory, ktoré by mal národný riadiaci orgán  zohľadniť, zahŕňajú úroveň, na ktorej žiadateľ hral (napr. 

kvalitu profesionálnej túry, alebo štartového poľa) a jeho výkony v súťažiach (napr. počet úspešných 

cutov, finančný objem výhier a počet popredných umiestnení).    
 
Pri stanovovaní čakacej lehoty by sa mala zohľadniť aj dĺžka lehôt, ktoré uplynuli od poslednej účasti  

žiadateľa v súťaži.  

 

• Viacnásobné pôsobenie ako neamatér 
 
Hráč sa môže stať neamatérom niekoľkými spôsobmi. Národný riadiaci orgán sa môže rozhodnúť, že 

všetky tieto pôsobenia zváži spoločne. 
 
Nasledujúce príklady ukazujú, ako môže byť čakacia doba spojená v jednom s niekoľkými rôznymi 

úkonmi:   
 
Príklad 1: 
 
o Zamestnaný ako golfový profesionál od 1. januára 2010 do 1. januára 2022 
o Člen PGA od 1. januára 2010 do 30. júna 2022 
o Prijímal platby za učenie od 1. januára 2010 do 1. januára 2022 
 
Dátum,  kedy hráč naposledy konal v rozpore s pravidlami je 30.  júna 2022. Minimálna čakacia doba 

je šesť mesiacov od 30. júna 2022, takže amatérsky štatút hráča môže byť obnovený najskôr  31. 

decembra 2022. 
 
Príklad 2: 
 
o Zamestnaný ako  golfový profesionál od 1. januára 2010 do 1. januára 2022 
o Člen PGA od 1. januára 2010 do 30. júna 2022 

- Prijímal platby za učenie od 1. januára 2010 do 1. januára 2022 
- Hral ako profesionál od 1. januára 2010 do 1. júna 2022 
 
Dátum,  kedy hráč naposledy konal v rozpore s pravidlami je 30. júna 2022. Minimálna čakacia doba 

je šesť mesiacov od 30. júna 2022, takže amatérsky štatút hráča môže byť obnovený najskôr 31. 

decembra 2022. Čakacia doba hráča sa však môže  predĺžiť v súvislosti s jeho výkonmi a úspechmi 

ako  profesionálného hráča.   
 
Obnovenie amatérskeho štatútu 

Pravidlá umožňujú obnovenie amatérskeho štatútu viac ako raz. Národný riadiaci orgán môže  

rozhodnúť o predĺžení čakacej lehoty pred druhým, alebo tretím obnovením, keďže minimálna čakacia 

doba pred druhým obnovením je najmenej jeden rok, na rozdiel od šiestich mesiacov na  prvé 

obnovenie. 
 
V prípade  žiadostí o tretie, alebo ďalšie obnovenie  amatérskeho štatútu je na  národnom riadiacom  

orgáne, aby rozhodol, či takejto žiadosti vyhovie, a ak áno, aká dlhá čakacia doba bude stanovená.   

 

 



SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA 

 

SLOVAK GOLF ASSOCIATION 
Kukučínova 26 Kukucinova 26 

         831 02 Bratislava 831 02 Bratislava 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA SLOVAK REPUBLIC 

 

T: +421 2 4445 0727 • E: SKGA@SKGA.SK • W: www.skga.sk • IČO: 50 284 363 • DIČ: 2120366138 

 

 

 

 

Odmietnutie obnovenia amatérskeho štatútu 

 

Vo výnimočných prípadoch môže vnútroštátny riadiaci orgán zamietnuť žiadosť o obnovenie  

amatérskeho štatútu.  To môže byť odôvodnené v prípade  hráčov, ktorí dosiahli  určitú úroveň  

významu, alebo úspechu v golfe. 
 
Vo všeobecnosti nie je možné určiť, v ktorých prípadoch bude žiadosť o obnovenie  amatérskeho 

štatútu zamietnutá. Okolnosti sa v jednotlivých krajinách líšia. Je na národnom riadiacom orgáne, aby 

určil podmienky prijatia takéhoto rozhodnutia. Môže tiež požiadať o konzultáciu s R&A predtým, ako 

ho prijme.  

 

Štatút hráča pred obnovením amatérskeho štatútu  
 

 

Neamatér, ktorý požiadal o obnovenie amatérskeho štatútu, musí dodržiavať pravidlá, ako keby bol 

amatérskym hráčom. Až do obnovenia amatérskeho štatútu sa nemôžu zaregistrovať a hrať v 

amatérskych súťažiach.  
 
Amatér však môže počas čakacej doby hrať súťaže, ktoré nie sú určené výlučne pre amatérskych 

hráčov, vrátane súťaží medzi členmi klubu, ktorého  je tiež členom, za predpokladu, že:   
 
• nehrá ako  profesionál,   

• má súhlas organizátora súťaže na registráciu a hru v súťaži ako  amatér,   

• neprijme výhru, ktorá je v rozpore s  pravidlom 3, a 

• neprijme žiadnu cenu vyhradenú pre amatérskeho hráča v tejto súťaži.  
 
Súťažný výbor amatérskej súťaže môže prijať prihlášku neamatéra, ktorý požiadal o obnovenie 

amatérskeho štatútu, ak sa má obnoviť jeho amatérsky štatút pred začiatkom súťaže, alebo 

akýmkoľvek  jej kvalifikačným kolom. 

 

 

Článok 6: Uplatňovanie pravidiel 
 

R&A a USGA sú riadiace orgány pre pravidlá amatérskeho štatútu a vyhradzujú si  právo kedykoľvek 

zmeniť Pravidlá, alebo kedykoľvek vydať a zmeniť výklad pravidiel.  

Národná golfová únia, alebo asociácia je národný riadiaci orgán zodpovedný za uplatňovanie  

pravidiel amatérskeho štatútu na  území  svojej právomoci, vrátane prípadov, ktoré vzniknú na  inom 

území,  ale  týkajú sa osoby, alebo osôb v rámci jeho jurisdikcie. V prípade  neistoty, alebo pochybností 

o uplatňovaní  pravidiel, vrátane rozhodnutia, či je osoba amatérom, alebo neamatérom, má národný 

riadiaci orgán právomoc prijať konečné rozhodnutie. Okrem toho môže pred prijatím rozhodnutia 

konzultovať prípad s R&A. Rozhodnutie národného riadiaceho orgánu o uplatňovaní pravidiel je 

konečné a podlieha odvolaciemu konaniu zriadenému týmto orgánom. 
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Výklad článku  6 
 

Národný riadiaci orgán pre hráčov s viacerými bydliskami 
 
Pravidlá amatérskeho  štatútu uplatňuje národný riadiaci orgán amatérskeho hráča, ktorý je národným 

riadiacim orgánom v krajine, v ktorej má hráč bydlisko a hrá väčšinu golfových kôl, bez ohľadu na  

štátnu príslušnosť. 
 
Ak má hráč dva, alebo viac bydlísk, príslušné vnútroštátne riadiace orgány by sa mali dohodnúť na 

tom, ktorý bude zodpovedný za hráča. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu,  národné riadiace orgány  

by mali pred prijatím konečného rozhodnutia požiadať o konzultáciu R&A.  

 

Všeobecné interpretácie 
 
Zmluvy 
 
Pravidlá nezakazujú amatérskemu hráčovi   uzatvárať  zmluvu, alebo dohodu a  finančne z nej 

profitovať, kým je amatérskym hráčom. Každý,  kto uzavrie  podobnú zmluvu alebo dohodu, by však 

mal zabezpečiť, aby neporušil kritériá spôsobilosti, ktoré môžu požadovať iné organizácie, alebo 

inštitúcie,  ako sú napr. univerzity. 
 
Pred uzavretím zmluvy v súvislosti s golfovými aktivitami sa amatérskemu hráčovi odporúča   

konzultovať postup s národným riadiacim orgánom a získať usmernenie od nezávislého poradcu              

ku všetkým podmienkam takýchto zmlúv. 
 
Prijatie náhrady za používanie mena, alebo podoby  
 
Amatérsky hráč môže prijať platbu, alebo kompenzáciu vrátane  úhrady výdavkov, za používanie, 

alebo súhlas s používaním svojho mena, alebo podoby na  propagáciu, alebo predaj akéhokoľvek 

produktu, alebo služby.   
 
Aj  keď takéto správanie nie je  v rozpore s pravidlami,  hráč sa môže  dostať do konfliktu s 

podmienkami iných organizácií, alebo inštitúcií. Napríklad hráč, ktorý získal univerzitné  štipendium, 

by  sa mal uistiť, že prijatie akejkoľvek inej platby nie je v  rozpore s  podmienkami  takéhoto štipendia. 
 
Študentom športovcom a budúcim študentom športovcom sa odporúča, aby sa v týchto záležitostiach 

poradili s národným riadiacim  orgánom, vedením ich vzdelávacej, alebo budúcej vzdelávacej 

inštitúcie, alebo zástupcami ministerstva školstva.  
 
Obmedzenia reklamy na oblečenie, alebo vybavenie 
 
Pravidlá neobmedzujú  počet a veľkosť reklám, ktoré môže mať amatérsky hráč na oblečení, alebo 

vybavení. Organizátori súťaží, najmä ak sú sponzorované, však môžu niektoré takéto obmedzenia 

stanoviť. 
 
Organizátor súťaže môže napríklad obmedziť veľkosť a umiestňovanie reklám na oblečení a výstroji   

amatérskych hráčov (alebo ich nosičov), alebo môžu obmedziť a zakázať amatérskym hráčom a ich 

nosičom zobrazovanie reklám týkajúcich sa určitých obchodných segmentov. 
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Stávky 
 
Amatérsky hráč sa môže zúčastniť stávok v súvislosti s golfovou hrou za predpokladu, že stávky  

nemajú za následok zneužitie golfových pravidiel a / alebo pravidiel pre hendikepy.    
 
Formy stávok,   ktoré sa  považujú za prípustné:   
 
 

- Hráči sa zvyčajne  poznajú.    
- Stávkovanie je dobrovoľné.   
- Všetky získané peniaze pochádzajú od samotných hráčov.    
 
Ak národný riadiaci orgán zistí, že určité formy stávok poškodzujú integritu hry, môže preskúmať 

amatérsky štatút účastníkov. 
 


