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Predslov k Pravidlám amatérskeho štatútu 2016

Amatérsky štatút

Predslov k Pravidlám amatérskeho štatútu 2016 
Amaterizmus v športe sa dnes vyskytuje čoraz menej ako tomu bolo  
v minulosti. R&A a USGA naďalej veria, že by mal byť zachovaný 
rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym golfom. 
Amatérsky golf má dve základné vlastnosti, ktoré je v športe zriedkavé 
kombinovať:
1.  Pravidlá hry sú aplikované samoreguláciou; a 
2.  má efektívny hendikepový systém, ktorý umožňuje akémukoľvek 

hráčovi súťažiť za rovnakých podmienok s akýmkoľvek iným hráčom.
Tieto vlastnosti sú súčasťou príťažlivosti amatérskej hry, ale sú otvorené  
k možnosti, že nekontrolovateľné finančné ponuky môžu viesť  
k veľkému tlaku na čestnosť hráča, čo môže uškodiť hre ako celku.

Pravidlá amatérskeho štatútu 
schválené R&A Rules Limited 
a The United States Golf Association 
33. vydanie platné od 1. januára 2016
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Pomocou vhodných limitov a obmedzení sa Pravidlá snažia povzbudiť 
amatérskych golfistov, aby sa radšej zamerali na výzvy v hre a ducha 
súťaže, než na finančný zisk. Amatérsky Kódex pripúšťa potrebu 
podpory mladých talentovaných golfistov, ktorí môžu potrebovať 
pomoc z vonkajších zdrojov na ich rozvoj. V poslednej dobe 
boli Pravidlá dosť zmiernené na vytvorenie väčšej príležitosti pre 
rozvíjajúcich sa hráčov dosiahnuť ich plný potenciál s pomocným 
príjmom (finančným alebo iným) pod dohľadom príslušného 
riadiaceho orgánu.
V tomto poslednom Kódexe bolo upravené Pravidlo ohľadne 
peňažných výhier pre zľahčenie podpory amatérskych golfistov na 
charitatívnych akciách. 
R&A a USGA očakávajú, že Pravidlá amatérskeho štatútu sa budú 
naďalej vyvíjať, obhajujú ich zachovanie pre milióny golfistov, ktorí 
sa tešia z golfu len čisto z výzvy ihriska, ich spoluhráčov a z hry 
samotnej. 

F Keith Andrews   William W Gist IV
Predseda  Predseda
Amateur Status Committee  Amateur Status Committee 
R&A Rules Limited  USGA

September 2015
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Preambula
R&A si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá amatérskeho 
štatútu a vydať alebo zmeniť ich interpretáciu. Pre aktualizované 
informácie kontaktujte R&A, alebo sa odvolajte na www.randa.org.
Ak sa v Pravidlách používa gramatický rod v súvislosti s nejakou 
osobou, predpokladá sa, že sa to týka oboch rodov.

Definície
Definície sú uvedené v abecednom poradí a v samotných Pravidlách 
sú definované termíny napísané kurzívou.

Amatérsky golfista
„Amatérsky golfista“, ktorý hrá golf súťažne, alebo rekreačne berie 
golf len ako výzvu, nie ako profesiu, alebo pre finančný zisk.

Cenová poukážka
„Cenová poukážka“ je kupón alebo darčeková poukážka schválená 
Súťažným výborom pre nákup tovaru, alebo služieb, ktoré poskytuje 
golfový klub, alebo iný maloobchodný zdroj.

Čestná cena
„Čestná cena“ sa vzťahuje na vynikajúce výkony, alebo príspevky  
k rozvoju golfu a líši sa od súťažných cien. Čestná cena nemôže  
byť peňažitá.

Golfové schopnosti alebo reputácia
Riadiaci orgán rozhoduje o tom či amatérsky golfista má golfové 
schopnosti, alebo reputáciu.
Všeobecne sa predpokladá, že amatérsky golfista má golfové 
schopnosti ak:
(a) dosiahol úspechy v turnajoch na regionálnej alebo národnej 

úrovni, alebo bol vybratý do národnej, regionálnej alebo okresnej 
úrovne; alebo

(b)  súťaží na špičkovej úrovni.



186

Golfová reputácia sa dá získať len prostredníctvom golfových 
schopností. Takto získaná reputácia by mala byť zachovaná počas 
piatich rokov odkedy sa hráčove golfové schopnosti dostali pod 
štandard, ktorý určil Riadiaci orgán.

Junior
„Junior“ je amatérsky golfista, ktorý nedovŕšil vek stanovený Riadiacim 
orgánom.

Maloobchodná hodnota
„Maloobchodná hodnota“ ceny je normálna predajná cena, za ktorú 
je tovar dostupný v maloobchodnom zdroji v čase súťaže.

Pravidlo alebo pravidlá
Termín „Pravidlo“, alebo „Pravidlá“ sa týka Pravidiel amatérskeho štatútu a ich 
interpretácií obsiahnutých v “Rozhodnutiach pravidiel amatérskeho štatútu”.

R&A
„R&A“ predstavuje R&A Limited.

Riadiaci orgán
„Riadiaci orgán“ pre Pravidlá amatérskeho štatútu je v každom štáte 
národný zväz danej krajiny.
Poznámka: Vo Veľkej Británii a Írsku je Riadiacim orgánom „R&A“.

Symbolická cena
„Symbolická cena“ je trofej vyhotovená zo zlata, striebra, z keramiky, zo 
skla alebo z podobného materiálu, ktorá je trvalo a zreteľne gravírovaná.

USGA
„USGA“ znamená United States Golf Association.

Výbor
„Výbor“ je príslušná komisia Riadiaceho orgánu golfu.

Amatérsky štatút
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Pravidlo 1 Amaterizmus

Vyučovanie
„Vyučovanie“ zahŕňa výučbu fyzických aspektov golfovej hry, t.j. 
skutočnej mechaniky švihu golfovou palicou a udretia golfovej lopty.
Poznámka: Vyučovanie nezahŕňa výuku psychologických aspektov 
golfu, alebo vyučovanie Pravidiel a etikety golfu.

1-1. Všeobecne
Amatérsky golfista musí hrať golf a správať sa v súlade s Pravidlami.

1-2. Amatérsky štatút
Amatérsky štatút je všeobecnou podmienkou spôsobilosti hrať  
v súťažiach ako amatérsky golfista. Osoba, ktorá koná v rozpore  
s Pravidlami, môže stratiť štatút amatérskeho golfistu a v dôsledku toho 
aj spôsobilosť hrať v amatérskych súťažiach.

1-3. Účel a zmysel Pravidiel
Účelom a zmyslom Pravidiel je zachovať rozdiel medzi amatérskym  
a profesionálnym golfom a zabezpečiť, aby bol amatérsky golf, ktorý 
je viac menej samo regulačný pokiaľ ide o Pravidlá golfu a určovania 
hendikepov oslobodený od zneužitia, ktoré môže nastať  
z nekontrolovaného sponzorstva a finančnej zainteresovanosti.
Pomocou vhodných limitov a obmedzení sa Pravidlá snažia povzbudiť 
amatérskych golfistov, aby sa radšej zamerali na výzvy v hre a na 
prirodzenú radosť z výhry, než na finančný zisk.

1-4. Pochybnosti o Pravidlách
Každý, kto má pochybnosti, či určitý postup je podľa Pravidiel 
dovolený, by sa mal obrátiť na Riadiaci orgán.
Každý organizátor alebo sponzor amatérskej golfovej súťaže 
zahrňujúcej amatérskych golfistov, ktorý má pochybnosti, či návrh je  
v súlade s Pravidlami, by sa mal obrátiť na Riadiaci orgán.

Amatérsky štatút
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Pravidlo 2 Profesionalizmus

2-1. Všeobecne
Amatérsky golfista sa nesmie správať ako profesionál, alebo sa za 
neho označovať.

Pre účel aplikovania týchto Pravidiel profesionál je ten kto:
•  hrá golf ako profesiu

•  pracuje ako profesionál, alebo

•  zúčastní sa súťaže ako profesionál, alebo

• má, alebo udržuje členstvo v niektorej Profesionálnej golfovej 
asociácii (PGA), alebo

• má, alebo udržuje členstvo v Profesionálnej túre obmedzenej len 
pre profesionálov

Výnimka: Amatérsky golfista môže držať, alebo si zachovať členstvo  
v určitej kategórii PGA, za predpokladu, že v tejto kategórii mu nebudú 
pridelené žiadne hracie práva. Je to len jedine pre administratívne účely.

Poznámka 1: Amatérsky golfista môže mať podobné požiadavky 
k svojim reálnym šanciam tak ako profesionál, vrátane neúspešnej 
žiadosti na pozíciu profesionála a môže pracovať v profesionálnom 
obchode a prijať platbu, alebo určitú formu kompenzácie, za 
predpokladu, že neporuší Pravidlá.

Poznámka 2: Ak sa musí amatérsky golfista zúčastniť kvalifikačnej 
súťaže na získanie členstva na profesionálnom okruhu, môže sa 
do kvalifikačnej súťaže prihlásiť bez straty amatérskeho štatútu, za 
predpokladu, že sa vopred písomne vzdá finančných cien v turnaji.

Amatérsky štatút
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2-2. Zmluvy a dohody

a. Národné golfové únie alebo asociácie
Amatérsky golfista môže uzatvoriť zmluvu a/alebo dohodu s jeho 
národnou golfovou úniou, alebo asociáciou, za podmienky, že z tejto 
zmluvy nebude priamo alebo nepriamo finančne profitovať kým je 
amatérskym golfistom, ak nie je v Pravidlách uvedené inak.

b. Profesionálni agenti, sponzori a iné tretie strany
Amatérsky golfista môže uzatvoriť zmluvu a/alebo dohodu s treťou 
stranou (vrátane profesionálneho agenta, alebo sponzora bez 
obmedzení), pod podmienkou:
(i)  hráč má viac ako 18 rokov,
(ii)  zmluva, alebo dohoda je výhradne vo vzťahu k hráčovej 

budúcnosti ako profesionálneho golfistu a nestanovuje účasť  
v určitých amatérskych, alebo profesionálnych podujatiach ako 
amatérsky golfista, a

(iii)  nebude priamo, alebo nepriamo finančne profitovať z tejto zmluvy 
pokiaľ je amatérskym golfistom, ak nie je v Pravidlách uvedené inak.

Výnimka: V individuálnych prípadoch môže amatérsky golfista pod 
18 rokov požiadať Riadiaci orgán o výnimku pri uzatvorení zmluvy, 
pod podmienkou, že nebude trvať viacej ako 12 mesiacov a nebude 
ju možné obnoviť.

Poznámka 1: Amatérskemu golfistovi sa odporúča konzultácia  
s Riadiacim orgánom pred podpisom takejto zmluvy, či vyhovuje 
Pravidlám.

Poznámka 2: Ak prevzal amatérsky golfista vzdelávacie golfové 
štipendium (viď Pravidlo 6-5), alebo môže o takéto štipendium 
požiadať v budúcnosti, odporúča sa mu kontaktovať národný orgán 
a/alebo príslušnú vzdelávaciu inštitúciu, ktoré riadia takéto štipendiá 
či sú takéto zmluvy a/alebo dohody prípustné.

Amatérsky štatút
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Pravidlo 3 Ceny

3-1. Hra o peňažitú cenu 

a. Všeobecne

Amatérsky golfista nesmie hrať o peňažnú cenu, alebo jej ekvivalent v 
zápase, turnaji alebo exhibícii. 

Amatérsky golfista sa však môže zúčastniť zápasu, súťaže alebo 
exhibície o peňažité ceny alebo ich ekvivalent za predpokladu, že sa 
predom vzdá prijatia ceny v tejto súťaži. 

Výnimka: zahranie hole-in-one (pozri Pravidlo 3-2b).

b. Peňažná cena pre charitu

Amatérsky golfista sa môže zúčastniť udalosti, kde peňažná 
výhra alebo jej ekvivalent je darovaná registrovanej charite, za 
predpokladu, že je najskôr organizátorom získané povolenie od 
Riadiaceho orgánu.

(Chovanie sa v rozpore so zámerom Pravidiel – pozri Pravidlo 7-2)
(Vzťah ku stávkam – pozri Dodatok)

3-2. Cenové limity

a. Všeobecne

Amatérsky golfista nesmie prijať cenu (okrem symbolickej), ani cenovú 
poukážku maloobchodnej hodnoty presahujúcej 500 GBP alebo 
ekvivalent, prípadne nižšej, stanovenej Riadiacim orgánom. Tento 
limit platí pre všetky ceny alebo cenové poukážky prijaté amatérskym 
golfistom v jednej súťaži alebo v sérii súťaží.

Výnimka: ceny za jamku jedným úderom (pozri Pravidlo 3-2b).

Amatérsky štatút
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Poznámka I: Cenové limity sa vzťahujú na akúkoľvek formu golfovej 
súťaže, či na golfovom ihrisku, cvičnej lúke, alebo na golfovom simulátore, 
zahŕňajúce taktiež doplnkové súťaže najbližšie k jamke a najdlhší odpal.
Poznámka II: Zodpovednosť za overenie maloobchodnej hodnoty 
jednotlivých cien spočíva na výbore zodpovednom za súťaž.

Poznámka III: Odporúča sa, aby celková hodnota cien v hre bez 
vyrovnania, alebo v každej kategórii v hre s vyrovnaním v súťaži na 
18 jamiek nepresahovala predpísaný limit viac ako dvakrát, v súťaži 
na 36 jamiek trikrát, v súťaži na 54 jamiek päťkrát a v súťaži na 72 
jamiek šesťkrát.

b. Ceny za jamku jedným úderom

Amatérsky golfista môže prijať naviac cenu, vrátane hotovosti,  
za zahranie jamky na jeden úder počas súťaže k cene limitovanej  
v Pravidle 3-2a.
Poznámka: Jamka na jeden úder musí byť zahraná počas súťažného 
kola a identická k tomu súťažnému kolu. Pre samostatné súťaže, ktoré 
nie sú odohrané na golfovom ihrisku (napr. na cvičnej lúke, alebo  
na golfovom simulátore) a súťaže v patovaní platí obmedzenie podľa 
Pravidla 3-1 a Pravidla 3-2a.

3-3. Čestné ceny

a. Všeobecne
Amatérsky golfista nesmie prijať čestnú cenu maloobchodnej hodnoty 
presahujúcej limity predpísané v Pravidle 3-2.

b. Viacnásobné čestné ceny
Amatérsky golfista môže prijať viac čestných cien od rôznych darcov, 
aj keď ich celková maloobchodná hodnota presahuje predpísaný limit 
za predpokladu, že nie sú darované s cieľom vyhnúť sa limitu  
na jednotlivú cenu.

Amatérsky štatút
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Pravidlo 4 Výdavky

4-1. Všeobecne
Amatérsky golfista nesmie dostať náhradu výdavkov spojených  
s účasťou v golfovej súťaži alebo exhibícii v peňažnej podobe alebo 
inak z nijakého zdroja, okrem prípadov stanovených Pravidlami.

4-2. Prijatie súťažných výdavkov
Amatérsky golfista môže prijať primerané výdavky na súťaž, alebo 
exhibíciu, ktoré nepresiahnu skutočne potrebné výdavky,  
za podmienok popísaných v bodoch a až g tohto Pravidla.
Ak prevzal amatérsky golfista vzdelávacie golfové štipendium (viď Pravidlo 
6-5), alebo môže o takéto štipendium požiadať v budúcnosti, odporúča 
sa mu kontaktovať národný orgán a/alebo príslušnú vzdelávaciu inštitúciu, 
ktoré riadia takéto štipendiá, či sú takéto súťažné výdavky dovolené.

a. Rodinná podpora
Amatérsky golfista môže dostať náhradu výdavkov od člena svojej 
rodiny alebo právneho opatrovateľa.

b. Juniori
Juniori môžu dostať náhradu výdavkov, ak súťažia v súťaži vyhradenej 
výlučne juniorom.
Poznámka: Ak nie je súťaž vyhradená výlučne pre juniorov, junior  
v nej môže prijať výdavky ako je popísané v Pravidle 4-2c.

c. Individuálne podujatia
Amatérsky golfista môže dostať náhradu výdavkov pri účasti  
na individuálnych podujatiach za predpokladu, že koná v súlade  
s nasledovnými ustanoveniami:
(i)  Keď sa súťaž koná vo vlastnej krajine hráča, výdavky musia byť 

vopred schválené a uhradené národným, regionálnym, alebo 

Amatérsky štatút
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oblastným zväzom, asociáciou, alebo po ich schválení  
hráčovým klubom.

(ii)  Keď sa súťaž koná v zahraničí, je potrebný súhlas národného 
zväzu krajiny usporiadateľa a národného zväzu krajiny, z ktorej 
je hráč nominovaný. Výdavky musia byť hradené národným alebo 
regionálnym zväzom, z ktorého bol hráč nominovaný alebo 
orgánom golfu na navštívenom teritóriu.

Riadiaci orgán môže výdavky v každom kalendárnom roku limitovať 
na určitý počet súťažných dní a tento limit amatérsky golfista nesmie 
prekročiť. V súvislosti so súťažou sa do nákladov zahŕňa primeraný 
čas na cestu a primeraný počet tréningových dní.
Výnimka: Riadiaci orgán môže stanoviť, že amatérsky golfista nesmie 
mať výdavky uhradené profesionálnym agentom, priamo alebo 
nepriamo (pozri Pravidlo 2-2), alebo podobným zdrojom.
Poznámka: Amatérsky golfista s golfovými schopnosťami a golfovou 
reputáciou nesmie robiť reklamu zdroju, ktorý uhrádza výdavky (pozri 
Pravidlo 6-2).

d. Súťaže družstiev
Amatérsky golfista môže dostať náhradu výdavkov ak v súťaži 
družstiev, pri tréningu, alebo tréningovom pobyte reprezentuje:
•  svoju krajinu,
•  regionálnu, národnú, alebo lokálnu golfovú úniu, alebo asociáciu,
•  svoj golfový klub,
•  svoju obchodnú, výrobnú organizáciu, alebo
•  podobný orgán.
Poznámka 1: „Podobný orgán” predstavuje schválenú vzdelávaciu 
inštitúciu, alebo vojenskú službu.
Poznámka 2: Ak nie je stanovené inak, tak výdavky musí uhradiť 
orgán, ktorý amatérsky golfista reprezentuje, prípadne Riadiaci orgán 
v navštívenej krajine.

Amatérsky štatút
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e. Pozvanie nevzťahujúce sa na golfové schopnosti. 
Amatérsky golfista, ktorý je pozvaný na golfové podujatie z dôvodov, 
ktoré nesúvisia s jeho golfovými schopnosťami (významná osobnosť, 
obchodný partner, alebo zákazník), môže dostať úhradu výdavkov. 

f. Exhibície 
Amatérsky golfista môže dostať úhradu výdavkov na exhibícii pri 
dobročinnej akcii, za predpokladu, že exhibícia sa neodohráva  
v súvislosti s inou súťažou, ktorej sa hráč zúčastňuje. 

g. Sponzorované hendikepové súťaže
Amatérsky golfista môže dostať úhradu výdavkov, keď súťaží v 
sponzorovanej hendikepovej súťaži, za predpokladu, že súťaž bola 
schválená nasledovne:
(i)  Keď sa súťaž koná vo vlastnej krajine hráča, sponzor musí 

dopredu získať každoročný súhlas Riadiaceho orgánu, 
(ii)  Keď sa súťaž koná v dvoch a viacerých krajinách, alebo zahŕňa 

hráčov z inej krajiny, sponzor musí dopredu získať súhlas každého 
Riadiaceho orgánu. Žiadosť o súhlas sa musí posielať Riadiacemu  
orgánu v krajine, v ktorej sa súťaž začína.

4-3. Výdavky súvisiace s golfom
Amatérsky golfista môže prijať primerané výdavky, ktoré nepresiahnu 
potreby štandardnej životnej úrovne pre nesúťažné, s golfom súvisiace 
aktivity.

Výnimka: Amatérsky golfista nesmie prijať výdavky na živobytie 
priamo, či nepriamo od profesionálneho agenta (pozri Pravidlo 2-2), 
alebo od podobného zdroja, určeného Riadiacim orgánom.

Poznámka: S výnimkou prípadov uvedených v Pravidlách, amatérsky 
golfista s golfovými schopnosťami alebo reputáciou nemôže 
propagovať alebo robiť reklamu zdroju prijatých výdavkov (Pravidlo 6-2).

Amatérsky štatút
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Pravidlo 5 Vyučovanie

4-4. Výdavky na živobytie
Amatérsky golfista môže prijať primerané výdavky na živobytie, ktoré 
nepresiahnu potreby štandardnej životnej úrovne za podmienky, 
že oprávnenosť výdavkov je schválená a následne hradená 
prostredníctvom hráčovej národnej golfovej únie alebo asociácie.
Národná golfová únia, alebo asociácia, ktorá má výhradné právo na 
určenie, či výdavky na živobytie sú potrebné, a/alebo vhodné, môže 
zvážiť okrem iných faktorov aj sociálno-ekonomické podmienky.
Výnimka: Amatérsky golfista nesmie prijať výdavky na živobytie 
priamo, či nepriamo od profesionálneho agenta (pozri Pravidlo 2-2), 
alebo od podobného zdroja, určeného Riadiacim orgánom.

5-1. Všeobecne 
Pokiaľ Pravidlá nestanovujú inak, amatérsky golfista nesmie dostávať platbu 
alebo kompenzáciu, priamu alebo nepriamu, za vyučovanie golfovej hry.

5-2. Kedy je platba povolená 

a. Školy, internáty, atď. 
Amatérsky golfista, ktorý je (i) zamestnancom vzdelávacieho ústavu 
alebo systému alebo (ii) inštruktorom v tréningovom tábore či programe, 
môže dostať platbu alebo kompenzáciu za vyučovanie golfovej hry 
študentov ústavu, systému, tábora za predpokladu, že celkový čas 
venovaný výučbe golfu v priebehu roka, zahŕňa menej ako 50% času 
plnenia všetkých pracovných povinností zamestnanca alebo inštruktora. 

b. Schválené programy 
Amatérsky golfista môže dostať úhradu výdavkov, platby alebo 
kompenzácie za vyučovanie golfu ako súčasti programu, vopred 
schváleného Riadiacim orgánom. 

Amatérsky štatút
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Pravidlo 6 Využívanie golfových schopností
alebo reputácie

5-3. Diaľkové (písomné) vyučovanie 
Amatérsky golfista môže dostávať platbu alebo kompenzáciu za písomné 
vyučovanie za predpokladu, že jeho schopnosti a reputácia ako hráča nie 
sú hlavným faktorom jeho zamestnania, provízie alebo predaja jeho práce.

Nasledovné predpisy podľa Pravidla 6 platia len pre amatérskych 
golfistov s golfovými schopnosťami alebo reputáciou.

6-1. Všeobecne
Amatérsky golfista s golfovými schopnosťami alebo reputáciou ich 
nesmie, okrem prípadov stanovených Pravidlami, použiť 
na dosiahnutie žiadneho finančného zisku.

6-2. Propagácia, reklama a predaj
Amatérsky golfista s golfovými schopnosťami alebo reputáciou 
nesmie využívať svoje schopnosti a reputáciu na získanie platby, 
kompenzácie, osobného prospechu a nijakého finančného zisku, 
priamo či nepriamo, za (i) propagáciu, reklamu alebo predaja 
čohokoľvek, alebo (ii) prepožičanie jeho mena alebo portrétu tretej 
strane na propagáciu, reklamu alebo predaja čohokoľvek. 
V súvislosti s týmto Pravidlom, aj keď nebola prijatá žiadna platba 
alebo kompenzácia, považuje sa, že amatérsky golfista prijal osobný 
benefit za propagáciu, reklamu alebo predaja čohokoľvek, alebo 
prepožičanie jeho mena alebo portrétu tretej strane na propagáciu, 
reklamu alebo predaja čohokoľvek.
Výnimka: Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou môže 
použiť svoje meno alebo portrét pri prezentácii:
(a) jeho národného, regionálneho alebo oblastného zväzu či 

asociácie; alebo
(b)  overenej charity (alebo podobný vhodný účel); alebo
(c)  s povolením národného zväzu alebo asociácie akejkoľvek 

Amatérsky štatút
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golfovej súťaže, alebo podobnej udalosti, organizovanej  
v najlepšom záujme podpory a rozvoja golfu.

Amatérsky golfista nesmie prijať žiadnu priamu či nepriamu platbu, 
kompenzáciu alebo finančný zisk za poskytnutie svojho mena alebo 
portrétu na takýto účel. Môže však prijať primerané výdavky v spojení 
s propagačnými aktivitami, neprevyšujúce jeho skutočne vynaložené 
výdavky. 
Poznámka 1: Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou môže 
prijať golfový výstroj od kohokoľvek, kto takýto výstroj ponúka za 
podmienky, že to nie je spojené s nijakou reklamou.
Poznámka 2: Na golfovom výstroji a oblečení je dovolené 
obmedzené rozpoznanie mena a loga. Ďalšie informácie súvisiace  
s touto Poznámkou a jej správnou interpretáciou sú poskytnuté  
v “Rozhodnutiach Pravidiel Amatérskeho štatútu”.

6-3. Osobné účinkovanie 
Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou nesmie využívať 
svoje schopnosti a reputáciu na získanie platby, kompenzácie, 
osobného prospechu alebo akéhokoľvek finančného zisku, priamo  
či nepriamo, za osobné účinkovanie.
Výnimka: Amatérsky golfista môže dostať úhradu skutočných 
nákladov spojených s osobným účinkovaním za predpokladu,  
že nesúvisia s nijakou golfovou súťažou alebo exhibíciou.

6-4. Vysielanie a písanie 
Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou môže získať platbu, 
kompenzáciu, osobný prospech alebo finančný zisk za vysielanie  
a písanie za predpokladu:
(a) vysielanie alebo písanie je súčasťou jeho primárneho zamestnania 

alebo kariéry a nezahŕňa vyučovanie golfu (Pravidlo 5), alebo
(b) vysielanie a písanie je v rámci vedľajšej činnosti, hráč je 

skutočným autorom komentára, článku alebo knihy a nezahŕňa 
vyučovanie golfu.

Amatérsky štatút
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Pravidlo 7 Správanie nezlučiteľné s amaterizmom

Amatérsky štatút

Poznámka: Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou nesmie 
nič propagovať alebo inzerovať v komentári, článku alebo knihe 
(pozri Pravidlo 6-2).

6-5. Granty, štipendiá, subvencie
Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou môže prijať výhodu 
študijného grantu, štipendia alebo subvencie, ktorých podmienky boli 
schválené Riadiacim orgánom.
Riadiaci orgán môže vopred schváliť také študijné granty, štipendiá 
alebo subvencie, ktoré sú v súlade s nariadeniami Národnej 
univerzitnej športovej asociácie (NCAA) v USA, alebo s podobnými 
organizáciami, ktoré riadia športovcov vo vzdelávacích inštitúciách.
Ak je amatérsky golfista v procese žiadania o vzdelávacie golfové 
štipendium, alebo môže o takéto štipendium požiadať v budúcnosti, 
odporúča sa mu kontaktovať národný orgán a/alebo príslušnú 
vzdelávaciu inštitúciu, ktoré riadia takéto štipendiá, aby sa zaistilo, 
že akákoľvek zmluva s treťou stranou a/alebo dohoda (Pravidlo 
2-2b) alebo súťažné výdavky (Pravidlo 4-2) sú dovolené podľa týchto 
študijných nariadení.

6-6. Členstvo
Amatérsky golfista so schopnosťami a reputáciou môže prijať ponuku 
členstva v klube alebo privilégií na golfovom ihrisku bez zaplatenia 
plného členského poplatku alebo privilégií, pokiaľ nie je stimulom 
ponuky to, aby hral za klub alebo ihrisko.

 7-1. Správanie škodlivé amatérskej hre
Amatérsky golfista nesmie konať spôsobom, ktorý škodí najlepším 
záujmom amatérskej hry.
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Pravidlo 8 Postup pri uplatňovaní pravidiel

Amatérsky štatút

7-2. Správanie v rozpore s účelom a zmyslom Pravidiel
Amatérsky golfista nesmie podniknúť nič, vrátane aktivity týkajúcej sa 
golfových stávok, čo je v rozpore s účelom a zmyslom Pravidiel.
(Vzťah ku stávkam – pozri Dodatok)

8-1. Rozhodovanie o porušení
Ak sa výbor dozvie o možnom porušení Pravidiel osobou, ktorá si nárokuje 
štatút amatérskeho golfistu, je vecou výboru rozhodnúť, či boli porušené 
Pravidlá. Každý prípad sa vyšetrí v rozsahu, ktorý výbor považuje za 
primeraný a posúdi sa podľa jeho povahy. Rozhodnutie výboru je konečné 
po posúdení odvolania podľa ustanovení týchto Pravidiel.

8-2. Uplatňovanie Pravidiel
Po rozhodnutí, že nejaká osoba konala v rozpore s Pravidlami, môže 
výbor Amatérsky štatút tejto osoby vyhlásiť za stratený, alebo žiadať 
od nej ako podmienku zachovania jej Amatérskeho štatútu, aby sa 
zdržala alebo upustila od vykonávania danej činnosti.
Výbor musí upovedomiť dotyčnú osobu o rozhodnutí a informovať 
príslušný golfový zväz o každom opatrení prijatom podľa Pravidla 8-2.

8-3. Postup pri odvolaní
Každý Riadiaci orgán by mal stanoviť procedúru, podľa ktorej by 
sa dotknutá osoba mohla odvolať proti každému rozhodnutiu pri 
uplatňovaní Pravidiel.
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Pravidlo 9 Obnovenie amatérskeho štatútu

Amatérsky štatút

9-1. Všeobecne
Jedine výbor má právo:
•  obnoviť amatérsky štatút profesionálneho golfistu a/alebo iných 

osôb, ktoré porušili Pravidlá
•  nariadiť čakaciu lehotu potrebnú pre obnovenie, alebo
•  zamietnuť obnovenie, možnosť odvolania sa je uvedená  

v Pravidlách.

9-2. Žiadosť o obnovenie amatérskeho štatútu
Každá žiadosť o obnovenie sa posúdi podľa jej povahy, pričom sa 
posudzuje podľa nasledovných zásad:

a. Čakanie na obnovenie Amatérskeho štatútu
Amatérsky a profesionálny golf sú dve rozdielne formy hry, ktoré 
poskytujú rôzne príležitosti a žiadna z nich nemá prínos, ak proces 
zmeny statusu z profesionála na amatéra je priveľmi jednoduchý. 
Okrem toho je potrebný prostriedok proti všetkým porušeniam 
Pravidiel. Preto sa žiadateľ o obnovenie amatérskeho štatútu musí 
podrobiť čakacej lehote na obnovenie stanovenej výborom.
Čakacia lehota na obnovenie sa začína dňom posledného porušenia 
Pravidiel danou osobou, pokiaľ výbor nerozhodne, že sa začína buď 
(a) dňom posledného porušenia známemu výboru alebo (b) iným 
termínom stanoveným výborom.

b. Čakacia lehota na obnovenie amatérskeho štatútu

(i) Profesionalizmus 
Čakacia lehota na obnovenie amatérskeho štatútu zvyčajne 
zodpovedá dobe porušovania. Zvyčajne však nijaký žiadateľ nemá 
nárok na obnovenie amatérskeho štatútu, kým sa aspoň počas 
jedného roka nesprával v súlade s Pravidlami.
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Odporúča sa, aby výbor uplatňoval nasledujúce smernice o čakacej 
lehote na obnovenie amatérskeho štatútu:
Doba trvania porušovania:  Čakacia lehota na obnovenie
   amatérskeho štatútu:
do 6 rokov   1 rok
nad 6 rokov   2 roky

Čakacia lehota však môže byť predĺžená, ak čakateľ hral aktívne  
o peňažné výhry. Za zváženie či predĺžiť čakaciu lehotu žiadateľa 
stojí úroveň súťaží a jeho výkonnosť na daných súťažiach. Vo všetkých 
prípadoch si výbor vyhradzuje právo na skrátenie alebo predĺženie 
čakacej lehoty. 

(ii) Iné porušenia Pravidiel  
Čakacia lehota na obnovenie Amatérskeho štatútu je zvyčajne jeden 
rok. Ak sa jedná o vážne porušovanie Pravidiel, čakacia doba môže 
byť predĺžená.

c. Počet obnovení amatérskeho štatútu 
Amatérsky štatút sa zvyčajne neobnovuje viac ako dva razy.

d. Hráč na národnej úrovni 
Hráč na národnej úrovni, ktorý porušoval Pravidlá dlhšie ako päť 
rokov, normálne nemá nárok na obnovenie Amatérskeho štatútu. 

e. Štatút hráča v čakacej lehote 
Počas čakacej lehoty na obnovenie Amatérskeho štatútu sa žiadateľ musí 
podriadiť týmto Pravidlám v podobe platnej pre amatérskeho golfistu. 
Žiadateľ nemá právo prihlásiť sa na súťaže ako amatérsky golfista. 
Môže sa prihlásiť na súťaže a vyhrať cenu jedine medzi členmi 
klubu, ktorého je členom, čo podlieha schváleniu klubu. Nemôže 
reprezentovať klub proti iným klubom bez ich súhlasu a súhlasom 
usporiadajúceho Súťažného výboru. 
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Pravidlo 10 Rozhodnutie výboru

Žiadateľ sa môže zúčastniť súťaží, ktoré nie sú podľa propozícií 
vyhradené pre amatérskych golfistov, v záujme eliminovania 
predsudkov, že sa označí za čakateľa o amatérsky štatút.  
Musí sa vzdať finančných cien v turnaji a nesmie prevziať cenu  
určenú amatérskemu golfistovi (Pravidlo 3-1).

9-3. Postup pri podávaní žiadosti 
Každá žiadosť o obnovenie Amatérskeho štatútu sa musí predložiť 
výboru v súlade so stanovenými postupmi a musí zahŕňať informácie, 
ktoré výbor vyžaduje. 

9-4. Postup pri odvolaní 
Každý Riadiaci orgán by mal stanoviť procedúru alebo proces, 
podľa ktorej by sa dotknutá osoba mohla proti každému rozhodnutiu 
týkajúceho sa obnovenia Amatérskeho štatútu odvolať.

10-1. Rozhodnutie výboru 
Rozhodnutie výboru je po odmietnutí odvolania konečné podľa 
ustanovení Pravidiel 8-3 a 9-4. 

10-2. Pochybnosti o Pravidlách 
Ak má výbor o prípade pochybnosti alebo Pravidlá prípad 
nezahŕňajú, pred prijatím rozhodnutia sa môže obrátiť na Komisiu pre 
Amatérsky štatút R&A.

Amatérsky štatút
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Dodatok – Posudzovanie stávok

Všeobecne
„Amatérsky golfista“ je golfista, ktorý hrá golf súťažne alebo 
rekreačne, berie golf len ako výzvu, nie ako profesiu alebo pre 
finančný zisk.
Neprimerané finančné stimuly v amatérskom golfe, ktorých výsledkom 
môžu byť určité formy hazardnej hry a stávok, by mohli prerásť 
k zneváženiu Pravidiel a manipulácii s hendikepmi v neprospech 
poctivosti hry. 
Je rozdiel medzi hrou o finančné odmeny (Pravidlo 3-1), hazardom 
a stávkami proti účelu a zmyslu Pravidiel (Pravidlo 7-2) a formami 
stávok, ktoré sami osebe nie sú porušením Pravidiel. Amatérsky 
golfista alebo výbor riadiaci amatérske súťaže by mali všetky 
pochybnosti pri uplatňovaní Pravidiel konzultovať s Radiacim 
orgánom. Ak vysvetlenie chýba, neodporúča sa pre dodržanie 
Pravidiel udeľovať finančné ceny.

Akceptované formy stávok 
Proti uzatváraniu neformálnych stávok sprevádzajúcich hru medzi 
jednotlivými hráčmi a družstvami nie sú námietky. 
Nie je možné presne definovať neformálne stávky, ale existujú určité 
spoločné znaky, ktoré neformálne stávky charakterizujú:
• hráči sa navzájom všeobecne poznajú; 
• účasť na stávke je dobrovoľná a limitovaná iba na hráčov; 
•  výhradným zdrojom finančnej výhry sú hráči samotní; a 
•  celková finančná hodnota stávky sa všeobecne nepovažuje za 

neprimeranú. 
Takéto neformálne stávky sú akceptovateľné za predpokladu,  
že primárnym zámerom je radosť z hry a nie finančný zisk. 

Amatérsky štatút
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Neakceptované formy stávok 
Organizované udalosti propagované vytvárať peňažné ceny nie sú 
povolené. Golfisti, ktorí sa na takýchto podujatiach zúčastnia bez 
predošlého zrieknutia sa peňažnej ceny sa považujú za hrajúcich za 
peňažné ceny, porušením Pravidla 3-1.
Iné formy stávok, kde sa predpisuje hráčom povinná stávka (napr. 
stávkový tiket) alebo sa predpokladá hra o značnú finančnú sumu 
(napr. dražba o účasť – keď sa účasť na turnaji predáva v aukcii), 
môžu byť zvážené Riadiacim orgánom ako v rozpore s účelom 
Pravidiel (Pravidlo 7-2).
Pretože je obtiažne definovať neakceptovateľné formy stávok, nemali 
by tieto mať nasledovný charakter:
•  účasť v stávkach je umožnená aj nehráčom; 
•  celková finančná hodnota stávok sa všeobecne považuje za 

neprimeranú; a
•  dôvod sa domnievať, že stávkovanie môže zneužiť Pravidlá hry 

alebo manipuláciu s hendikepmi v neprospech poctivosti hry
Účasť amatérskeho golfistu v takýchto neschválených stávkach sa 
môže považovať za priestupok proti účelu a zmyslu Pravidiel (Pravidlo 
7-2) a ohrozuje jeho Amatérsky štatút. 

Poznámka: Pravidlá Amatérskeho štatútu neplatia na stávky 
amatérskeho golfistu na výsledky turnajov obmedzených na účasť 
alebo organizovaných pre profesionálnych golfistov.
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