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Predslov k vydaniu v roku 2022 

Pravidlá amatérskeho štatútu 

 

 

Amatérsky golf je rešpektovanou súčasťou hry a hráči  všetkých vekových kategórií  

po celom  svete si dnes môžu vychutnať bohatú  ponuku  amatérskych súťaží.    

Pravidlá amatérskeho štatútu naďalej definujú, kto je oprávnený súťažiť ako amatérsky 

hráč. Toto vydanie však urobilo významný krok v modernizácii Pravidiel, aby boli  

zrozumiteľnejšie a ľahšie sa uplatňovali. 

 

Nové vydanie pravidiel je výsledkom modernizačnej iniciatívy vedenej bývalými                              

a súčasnými  zástupcami komisií pre amatérsky štatút R&A a USGA, spolu                      

so zástupcami všetkých úrovní a oblastí hry.  Globálna  spätná väzba od golfových 

subjektov,  ako aj  samotných hráčov mala vplyv na ich konečnú podobu.   

Výsledok je odrazom toho, ako sa dnes hrá  golf.  

Nové pravidlá jasne stanovujú rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym golfom                         

v modernom kontexte. Ponúkajú jasné návody a príležitosti pre amatérskych hráčov,   

organizátorov súťaží a potenciálnych sponzorov amatérskeho golfu. 

Našim cieľom je  zabezpečiť zdravé športové prostredie v dlhodobom horizonte               

pre tých, ktorí hrajú  na najvyššej úrovni,  ako aj pre tých, ktorí hrajú len pre čisté 

potešenie a výzvu, ktorú golf predstavuje.   

 

 

Clive T. Brown                                                    Paul Brown 

predseda                                                               predseda 

komisie pre amatérsky štatút                        komisie pre amatérsky štatút 

R&A Rules Limited                                        United States Golf Association
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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. 

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).
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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).
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3 Výhry (pokračovanie) 

 

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.

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
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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.  

 

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 vnútroštátny 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 vnútroštátny 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. 

 


