Pravila amaterskega statusa 2022 z navodili in pojasnili
Oktober 2021

PRAVILO 1: Namen Pravil
Amaterski golf ima dobro uveljavljeno tradicijo v igri, vključno z zgodovino tekmovanj omejenih le na amaterske
igralce. Pravila o amaterskem statusu definirajo, kdo je upravičen tekmovati kot amaterski golfist.
Golf je v veliki meri igra, ki se regulira sama, zato imajo Pravila o amaterskem statusu namen zaščititi integriteto
igre. Z zmanjševanjem pritiska na Pravilih golfa in Pravilih o hendikepu, je vloga Pravil o amaterskem statusu
predvsem v omejevanju oblike in vrednosti nagrad, ki jih amaterski golfist sme sprejeti glede na svojo uspešnost na
tekmovanju.

NAVODILA ZA PRAVILO 1
Trenutno ni dodatnih navodil/pojasnil
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PRAVILO 2: Amaterski igralec golfa
Vsi igralci golfa so amaterji, razen če:
•

sprejmejo nagrado , ki ni dovoljena, skladno s PRAVILOM 3: Nagrade;

•

nastopijo na tekmovanju v golfu kot profesionalci;

•

sprejmejo plačilo ali nadomestilo za učenje, kar ni dovoljeno skladno s PRAVILOM 4: Poučevanje;

•

so zaposleni (med drugim tudi samozaposleni), kot klubski učitelj ali učitelj na vadišču;

•

so člani združenja profesionalnih golfistov.

Amater, ki naredi karkoli od zgoraj omenjenega, postane ne-amater in ostaja ne-amater, dokler se ponovno ne uredi
njegov amaterski status, (glej PRAVILO 5: Obnovitev statusa amaterski golfist).

NAVODILA ZA PRAVILO 2
Igra ali zaposlitev kot profesionalni golfist
Dodatna navodila pojasnjujejo točke 2, 4 in 5 iz PRAVILA 2 (amaterski igralec golfa), kot sledi:
•

Igranje na tekmovanju kot profesionalec.
o Amater, ki nastopi in igra na tekmovanju kot profesionalec, izgubi svoj amaterski status.
 Vključuje tudi slučaj, ko igralec golfa začne tekmovanje, vendar ga ne konča, na primer, ko se
igralec umakne ali ne dokonča kroga ali krogov iz katerega koli razloga.

 Zgornje ne vključuje amaterskega igralca golfa, ki se prijavi na tekmovanje kot profesionalni
igralec golfa, vendar na tem tekmovanju še ni igral.
 To se lahko zgodi, ko amater načrtuje prehod v profesionalni golf in se prijavi na
tekmovanje v prihodnosti kot profesionalec, vendar do tega tekmovanja v prihodnosti
namerava še naprej tekmovati kot amaterski igralec golfa.
 Amater lahko pred nastopom na takšnem tekmovanju tudi prekliče prijavo kot
profesionalec ali jo spremeni v prijavo kot amater, ne da bi to vplivalo na njegov amaterski
status.
o Igralec golfa, ki igra na tekmovanju, omejenem samo za profesionalne igralce golfa, izgubi svoj
amaterski status.
o Če igralcu golfa ni treba izbrati statusa amaterja ali profesionalca za prijavo ali igranje na
tekmovanju, potem lahko amater igra na takem tekmovanju, ne da bi to vplivalo na njegov amaterski
status. Na amaterski status v takih okoliščinah vpliva le, če se amater odloči sprejeti nagrado, ki ni
dovoljena v skladu s PRAVILOM 3.
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o Igranje kot profesionalec na tekmovanjih, ki niso tekmovanja od »od-udarjališča-do-luknje«
(igranje kot profesionalec za najdaljši udarec ali tekmovanje v patanju), ne vpliva na amaterski status.

•

Zaposlitev kot profesionalec v golf klubu ali na vadišču.
o Vključuje zaposlitev kot »glavni učitelj golfa«, pomočnik glavnega učitelja golfa ali podobno na
igrišču, klubu ali drugem objektu za golf.
o Vendar ne vključuje drugih položajev in nazivov, ki so pogosti v industriji golfa. Za seznam pogostih
položajev in nazivov glejte »Navodila o tem, kaj lahko počne amaterski igralci golfa«.

•

Članstvo v katerem koli združenju profesionalnih igralcev golfa.
o To vključuje članstvo v kateri koli kategoriji v tem združenju, tudi kot pripravnik ali pridruženi član
takega združenja.
o Zgornje ne vključuje primera, ko amaterski igralec golfa opravlja samo administrativno funkcijo, na
primer v izvršnem odboru takega združenja.

Navodila o tem, kaj je dovoljeno amaterskemu igralcu golfa
V zvezi s točkami 2, 3 in 5 v PRAVILU 2 so amaterskemu igralcu golfa dovoljena naslednja dejanja:
•

Z igro povezana dejanja:
o Ima članstvo na profesionalni turneji, vendar ne igra kot profesionalec.
o Opravi ali poskusi opraviti test igralnih sposobnosti.

•

Z usposabljanjem povezana dejanja:
o Se vpiše na ali se udeleži profesionalnega programa usposabljanja v golfu, pod pogojem, da tak
program od udeležencev ne zahteva, da so člani združenja profesionalnih igralcev golfa ali, da počnejo
karkoli drugega, kar bi povzročilo izgubo amaterskega statusa (na primer poučevanje za plačilo).

•

Z zaposlitvijo povezane dejavnosti in položaji:
o Dela kot prodajalec v trgovini z golf opremo ali prodajalec palic za golf, umerja palice ali jih izdeluje
ali kot tehnik za popravilo.
o Dela kot generalni direktor ali direktor golfa na igrišču, v klubu ali drugem objektu za golf.
o Dela kot zaposleni pri proizvajalcu golf opreme.
o Dela kot kedi, tudi ko kedira za profesionalnega igralca golfa, ali na profesionalni turneji.
o Dela kot administrator v golfu, na primer uslužbenec golfskega združenja.

Igranje kot amater na tekmovanju z denarnimi nagradami, ki presegajo dovoljeno vsoto
Organizatorji tekmovanj imajo različne možnosti v zvezi z amaterskimi golfisti in denarnimi nagradami, ki jih
morajo upoštevati pri določanju pogojev tekmovanja. Na primer, organizator tekmovanja bo morda želel:
•

Določiti, da igralci, ki se prijavijo kot amaterski igralci golfa, niso upravičeni do prejema denarnih
nagrad (ali pa so upravičeni do denarne nagrade le do omejitve, skladno s PRAVILOM 3).
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•

Zahteval, da igralci, ki sodelujejo kot amaterski golfisti, pred začetkom tekmovanja (na primer pred
začetkom prvega kroga) izjavijo, ali nameravajo sprejeti kakršno koli razpoložljivo denarno nagrado, ki
presega omejitev, če bi jim njihov nastop dal to možnost.
o Toda tudi po podpisu take izjave se lahko amater še vedno odloči, da ne sprejme nagrade, ki ni
skladna s pravili.
o Če se to zgodi, lahko organizator tekmovanja določi način razdelitve nagrade, ki je bila zavrnjena.

Če organizator tekmovanja dovoli, lahko amaterski igralec golfa igra na tekmovanju kot amater medtem, ko
tekmuje za denarno nagrado nad dovoljeno mejo, ne da bi pri tem izgubil svoj amaterski status. Če igra dovolj
dobro, da osvoji denarno nagrado nad dovoljeno mejo in se ob koncu tekmovanja odloči to denarno nagrado
sprejeti, bi izgubil svoj amaterski status.
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PRAVILO 3: Nagrade
3a Scratch tekmovanja
Amaterski igralec na scratch tekmovanju sme sprejeti kakršno koli nagrado, vključno z denarno nagrado do
vrednosti £ 700 ali US $ 1000, za posamezno tekmovanje razen, če nacionalna zveza postavi nižjo mejo.
Za namen teh Pravil, se kot scratch tekmovanje upošteva tekmovanje, ki nima neto rezultatov v nobenem delu
tekmovanja in se za ločevanje tekmovalcev v scratch kategorije ne uporablja njihovih hendikepov. Vsako
tekmovanje, ki ni scratch tekmovanje je hendikep tekmovanje.

3b Hendikep tekmovanja
Amaterski igralec na hendikep tekmovanju ne sme sprejeti denarne nagrade, vendar pa lahko sprejeme kakršno
koli nagrado v vrednosti do £ 700 ali US $ 1000, za posamezno tekmovanje razen, če nacionalna zveza določi
nižjo mejo.

3c Splošno
Za materialno nagrado je vrednost tista, po kateri je ta nagrada v splošni prodaji v času, ko je bila nagrada
sprejeta.
Omejitev nagrad velja za naslednje:
• Vsako »od-udarjališča-do-luknje« tekmovanje v golfu, ki vključuje rezultat za luknjo, ne glede na to, kje se
tekmovanje igra (na primer: na igrišču za golf ali na golf simulatorju).
• Vsako spretnostno tekmovanje, kjer se udarec odigra na tekmovanju »od-udarjališča-do-luknje«.
• Skupne nagrade sprejete na enem ali več tekmovanjih, ki potekajo v istem času (na primer: individualno in
ekipno tekmovanje).
Omejitev nagrad pa ne velja za naslednje:
•

Vrednost pokalov in drugih podobnih nagrad.

•

Tekmovanja v najdaljšem udarcu, tekmovanja s cilji, tekmovanja, ki vključujejo posebne spretnosti, trikudarce in tekmovanja, ki vključujejo samo patanje (razen, če se tekmovanje ali udarec odigra med
tekmovanjem v golfu »od-udarjališča-do-luknje«).

•

Nagrada za hole in one, ki je dosežen:
- izven tekmovanja «od-udarjališča-do-luknje« ali,
- med tekmovanjem »od-udarjališča-do-luknje« pod pogojem, da je dolžina udarca najmanj 50 jardov.

•

Igre na srečo ali stave med posameznimi igralci golfa ali ekipami golfistov.

•

Stroški tekmovanja za nastop v naslednji fazi istega tekmovanja
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NAVODILA ZA PRAVILO 3
Scratch in hendikep tekmovanja
PRAVILO 3 (Nagrade) razlikuje med vrstami nagrad, ki jih lahko sprejme amaterski igralec golfa pri igranju na
scratch tekmovanju in tistimi, ki se lahko sprejmejo pri igranju na tekmovanju s hendikepom. Pravila
amaterskega statusa obravnavajo vsako tekmovanje bodisi kot scratch tekmovanje ali kot tekmovanje s
hendikepom. Tekmovanje za namene uporabe PRAVILA 3 ne more biti hkrati scratch in hendikep tekmovanje.

Scratch tekmovanja
Za namene PRAVILA 3 je treba tekmovanje v nujnih primerih izvesti samo z uporabo scratch (bruto)
rezultatov. Hendikep igralca ali njegov hendikep indeks se ne sme uporabljati za nobeno s točkovanjem
povezano razvrstitev.
•

Pravila za hendikep tekmovanja štejejo naslednja tekmovanja:
o Tekmovanja, pri katerih se hendikepi uporabljajo za razvrstitev na kategorije ali skupine, čeprav se
za določitev uvrstitve znotraj divizij ali skupin uporabljajo samo scratch (bruto) rezultati.
o Tekmovanja, na katerih se na istem tekmovanju upošteva scratch (bruto) in hendikep (neto)
rezultate.
o Tekmovanja, ki uporabljajo hendikepe igralcev kot način za določitev vrstnega reda v primeru
enakega rezultata.

•

Toda hendikepi se lahko uporabijo v scratch tekmovanju, da se omeji, kdo se lahko prijavi na
tekmovanje, na primer dovoli se nastop samo igralcem s hendikep indeksom 5,0 ali manj.

Hendikep tekmovanja
Za namene PRAVILA 3 je vsako tekmovanje, ki ni scratch tekmovanje, obravnavano kot tekmovanje s
hendikepom. Pogosti primeri tekmovanj s hendikepom vključujejo tekmovanja, kjer:

•

Se hendikepi ne upoštevajo pri rezultatih, ampak se divizije ali skupine ustvarijo na podlagi
hendikepov igralcev. Medtem ko se takšno tekmovanje igra po načelu scratch (bruto) rezultatov,
Pravila takšno tekmovanje obravnavajo kot tekmovanje s hendikepom.

•

Scratch (bruto) in hendikep (neto) tekmovanje, ki se izvajata hkrati kot del istega kroga ali krogov.

•

En ali več krogov istega tekmovanja se igra kot scratch in eden ali več krogov se igra z uporabo
hendikepa pri izračunu rezultatov.

•

Se hendikepi uporabljajo za izračun rezultatov v eni fazi, vendar ne na vseh stopnjah večstopenjskega
tekmovanja.

Valuta in omejitve nagrad
PRAVILO 3 se nanaša na omejitve nagrad, izražene v funtih sterlingov (£) in ameriških dolarjih (US$). Vendar
pa lahko nacionalna zveza določi omejitev nagrad za svojo državo, pod pogojem, da ta ne presega omejitve
700 £ in 1000 USD v lokalni valuti po PRAVILU 3 v času, ko je omejitev določena.
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Ugotovljeno je, da vrednosti 700 £ in 1000 USD v danem trenutku verjetno ne bosta popolnoma
enaki. Nacionalna zveza lahko izbere, katero valuto bo uporabila za uskladitev lastne omejitve.
Čeprav ni realistično, da se protivrednost v lokalni valuti vsak dan znova prilagodi, bi jo bilo treba redno
pregledovati, da se zagotovi, da ni bistveno v neskladju z omejitvami iz PRAVILA 3.

Pomen golfskih tekmovanj »od-udarjališča-do-luknje«
PRAVILO 3 velja samo za tekmovanje v golfu »od-udarjališča-do-luknje«, ki vključuje rezultat za luknjo, ne
glede na to, kje se to tekmovanje igra (na primer na igrišču za golf ali v simulatorju golfa).
PRAVILO 3 velja tudi za vsako tekmovanje v spretnostih, kjer se udarec izvaja med tekmovanjem v golfu »odudarjališča-do-luknje«. Na primer, najdaljši udarec ali udarec najbližje luknji, kadar se tekmuje za to med
igranjem luknje od udarjališča do zelenice kot del tekmovalnega kroga.
Vendar PRAVILO 3 ne velja za tekmovanja, ki niso del tekmovanja v golfu »od-udarjališča-do-luknje«, tudi če
potekajo na igrišču za golf ali v simulatorju golfa. Pogosti primeri vključujejo tekmovanja z najdaljšim udarcem,
tekmovanja v udarcu najbližje zastavici, tekmovanja v patanju in tekmovanja v spretnostih, kjer udarec ali
udarci ne štejejo kot del kroga golfa. Ta tekmovanja, kjer PRAVILO 3 ne velja, se lahko izvajajo v povezavi s
tekmovanjem v golfu »od-udarjališča-do-luknje«.

Nagrada za stroške, ki jih zagotovi organizator tekmovanja za naslednjo stopnjo tekmovanja
Ko organizator tekmovanja podeli nagrado zmagovalcu ali izbranemu številu udeležencev, ki prejmejo stroške
za igranje v naslednji fazi istega tekmovanja, omejitev nagrad iz PRAVILA 3 ne velja.
Vsi ali kateri koli del dejanskih stroškov se lahko plačajo v imenu igralca ali povrnejo, vključno, vendar ne
omejeno na, vstopnine v naslednje stopnje, potovanja, nastanitev, obroke in pristojbine za kedije.
Poleg kritja dejanskih stroškov lahko organizator tekmovanja podeli tudi nagrade, če so v mejah iz PRAVILA 3.

Odlog ali posreden prevzem nagrade
Amaterski igralec golfa ne sme odložiti ali preložiti prevzema nagrade, ki ni dovoljena v skladu s PRAVILOM 3,
da bi obdržal svoj amaterski status. Odlog ali zakasnitev pri prevzemu bi se obravnavalo, kot da je bila nagrada
sprejeta v trenutku, ko je bila osvojena.
Poleg tega se amaterski igralec golfa ne more izogniti izgubi svojega amaterskega statusa tako, da posredno
sprejme nagrado prek druge osebe ali preusmeri nagrado prek svojega golf kluba ali podjetja. Vendar pa je v
določenih okoliščinah dovoljena donacija nagrade v dobrodelne namene (glejte »Darovanje nagrade v
dobrodelne namene«)

Pomen denarne nagrade
Za namene PRAVILA 3 je denarna nagrada lahko v različnih oblikah in vključuje gotovino, fizično ali digitalno
valuto, čeke, bančne depozite ter delnice, deleže in obveznice. Za denarno nagrado se štejejo tudi darilne in
debetne kartice, ki jih je mogoče unovčiti za gotovino ali uporabiti za dvig gotovine.
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Denarna nagrada ne vključuje bonov, darilnih bonov in darilnih kartic, ki jih je mogoče zamenjati za izdelke in
storitve v prodajnih mestih in/ali golf igrišču ali klubu.

Donacija nagrade v dobrodelne namene
Amaterski igralec golfa, ki osvoji nagrado, ki ni dovoljena s pravili, se lahko odloči, da te nagrade ne sprejme,
temveč ponudi, da to nagrado podari priznani dobrodelni organizaciji.
Komisija, pristojna za tekmovanje, se odloči, ali bo dovolila, da se nagrade, ki jih osvojijo amaterski igralci
golfa, podarijo priznani dobrodelni organizaciji.

Politika nagradnih iger, srečelovov itd.
PRAVILO 3 ne velja za nagradno žrebanje ali srečelov v povezavi z golfskim dogodkom, če se ne uporablja za
izogib omejitvi nagrad.

Ekipna tekmovanja
Vsak posamezni igralec na ekipnem tekmovanju lahko sprejme nagrado do omejitve nagrad po PRAVILU 3.
Na primer, na hendikep tekmovanju na 18 luknjah lahko vsak igralec v štiričlanski ekipi sprejme nagrado, razen
denarne nagrade, do omejitve nagrad.

Več tekmovanj, ki se izvajajo hkrati
Omejitev nagrad v PRAVILU 3 velja za posamezno tekmovanje in vključuje tako primarno tekmovanje kot tudi
morebitna sekundarna tekmovanja (kot so tekmovanja za najdaljši udarec ali tekmovanje najbližje luknji,
medtem ko se igra luknjo »od-udarališča-do-luknje« kot del tekmovalnega kroga).
Omejitev nagrad po PRAVILU 3 velja tudi za skupno število nagrad, osvojenih na več tekmovanjih, ki se izvajajo
hkrati (kot so posamični in ekipni dogodki), tudi če je za vsako ločena prijava.
•

Na primer, v posamičnem tekmovanju na 18 luknjah, kjer se podeljujejo bruto in neto nagrade, lahko
igralec, ki osvoji 700 $ dobroimetja v trgovini za bruto razvrstitev, vendar za neto razvrstitev lahko
sprejme samo še 300 $ dodatnega dobroimetja v trgovini.

Če ima tekmovanje eno ali več kvalifikacijskih stopenj, se vsaka stopnja šteje za ločeno tekmovanje, pod
pogojem, da je za vsako stopnjo startnina.
V primeru skupnega rezultata, kjer je zmagovalec določen na podlagi združenih rezultatov dveh ločenih
tekmovanj, se omejitev nagrad nanaša na skupno nagrado in skupno vrednost katere koli nagrade, osvojene v
ločenih tekmovanjih.

•

Na primer, tekmovanje A in tekmovanje B sta scratch (bruto) tekmovanji s 36 luknjami, ki se igrata dva
zaporedna vikenda, vsako s svojo prijavnino. Tekmovanje C je skupna razvrstitev po 72 luknjah, ki
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temelji na rezultatih tekmovanj A in B skupaj. Igralec, ki osvoji nagrado 700 $ v tekmovanju A ali B,
lahko sprejme samo do 300 $ za tekmovanje C.

Častna lestvica
Amaterski igralec golfa lahko sprejme nagrado do omejitve iz PRAVILA 3 za zmago na »Častni lestvici« ali za
»Golfista leta«, poleg vseh drugih nagrad za tekmovanje, osvojenih v času zaporedja zaslug.

Priznanja
Pokali in druge simbolične nagrade, ki so trajno in razločno vgravirane, se lahko sprejmejo, tudi če vrednost
presega omejitev nagrad po PRAVILU 3.
Za priznanja iz zlata, srebra, keramike, stekla ali podobnih materialov, ki niso trajno in izrazito vgravirani, velja
omejitev nagrad.
Predmeti, kot so redke ure ali starinski nakit, se ne smejo uporabljati v izogib omejitvi nagrad po PRAVILU 3.

Pravilo o spominkih in darilih
Sponzor ali organizator tekmovanja lahko tekmovalcem podari spominek ali darilo, ne glede na njegovo
vrednost pod pogojem, da se ne uporabi v izogib omejitvi nagrad.

Jubilejne nagrade
Jubilejne nagrade so nagrade, podeljene za opazne nastope ali prispevke v golfu in se razlikujejo od
tekmovalnih nagrad. Omejitev nagrad po PRAVILU 3 ne velja za takšne nagrade.

Stran 9 od 16

PRAVILO 4: Poučevanje
Poučevanje pomeni poučevanje mehanike zamaha s palico za golf in udarjanja žogice za golf. Pravila o
amaterskem statusu se ne uporabljajo za druge oblike poučevanja ali treniranja (na primer za fizično pripravo in
psihološke vidike v igri).
Amater, ki sprejme plačilo ali nadomestilo za učenje, vključno s plačo, postane ne-amater.
Vendar amater lahko sprejme plačilo ali nadomestilo za učenje v naslednjih primerih:
•

Kot del programa, ki je bil odobren vnaprej s strani nacionalne zveze.

•

Kot zaposleni v šoli, srednji šoli, ali kampu pod pogojem, da čas, porabljen za učenje ne presega 50%
delovnega časa.

Kadar poučevanje poteka v pisni obliki ali na spletu in ni pripravljeno za specifičnega posameznika ali skupino.

NAVODILA ZA PRAVILO 4
Poučevanje – Splošno
Ljubiteljski igralec golfa, ki je zaposlen na igrišču za golf ali klubu, kot je prodajalec v golf trgovini, ne sme
poučevati golfa, kot del svoje zaposlitve. Odsotnost neposrednega plačila za poučevanje golfa ali delež časa,
porabljenega za učenje golfa, nista pomembna.
Izraz "odškodnina" v PRAVILU 2 in 4 ni omejen na denarno nadomestilo in vključuje kakršno koli zamenjavo za
blago ali storitve, kot je sprejemanje privilegijev za igranje ali vadbo na igrišču za golf ali klubu.

Biometrija, gibalna zmogljivost in krepitev telesa
Poučevanje golfa vključuje poučevanje mehanike zamaha s palico za golf in udarjanja žogice za golf. Zbiranje
biomehanskih informacij, pomoč pri izvajanju gibov in napotki za krepitev telesa za golf sami po sebi niso
oblike poučevanja, kot jih predvideva PRAVILO 4. Če pa se te discipline uporabljajo ali kombinirajo s
poučevanjem mehanike zamaha, potem oseba poučuje golf.

Poučevanje golfa kot del odobrenega programa
PRAVILO 4 dovoljuje amaterskemu igralcu golfa, da sprejme plačilo ali nadomestilo za poučevanje kot del
programa, ki ga je vnaprej odobrila nacionalna zveza.
Namen pravila je spodbujanje vključevanja v programe, namenjene seznanjanju ljudi z golfom, pri čemer se s
takšnim vključevanjem podpirajo usposobljeni člani poklicnega združenja igralcev golfa. Šteje se, da je
smiselno plačati ali nadomestiti posameznikom njihov čas poučevanja kot del takega programa
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Program mora vnaprej odobriti nacionalna zveza, da se zagotovi, da je program ustrezno usklajen ali
sankcioniran.
Ustrezna nacionalna zveza odloči, ali določen program izpolnjuje pogoje za odobritev v skladu s PRAVILOM 4
in tudi postavi določena merila za program, ki jim le-ta mora slediti, da bi bil odobren. Na primer, lahko omeji
število ur, ki jih lahko poučuje amaterski igralec golfa kot del programa, ali pa omeji znesek, ki ga je treba
plačati v določenem obdobju.
Nacionalna zveza bi morala pri odločanju o odobritvi takega programa upoštevati naslednje smernice:
•

Posvetovanje z nacionalnim profesionalnim združenjem igralcev golfa v zadevni državi ali območju in,
kjer je mogoče, usklajevanje programa med tem združenjem in nacionalno zvezo.

•

Omejitev časa, ko lahko amaterski igralec golfa poučuje kot del odobrenega programa, kot je število ur
v katerem koli tednu, mesecu ali letu, in/ali omejitev zneska plačila amaterju, kot je npr. najvišji znesek
v katerem koli tednu, mesecu ali letu.

•

Letni pregled odobritve programa s strani nacionalne zveze.

Poučevanje, ki ga lahko izvaja zaposleni v šoli, fakulteti ali kampu
Ljubiteljski igralec golfa, ki je zaposlen v šoli, fakulteti ali drugi izobraževalni ustanovi ali kampu, vključno z
učiteljem ali trenerjem, lahko prejme plačilo ali nadomestilo za poučevanje golfa v šoli, fakulteti ali kampu,
pod pogojem, da skupni čas, namenjen temu pouku predstavlja manj kot 50 % časa, preživetega pri
opravljanju vseh dolžnosti zaposlenega v šoli, fakulteti ali kampu.

Navodila v pisni obliki ali na spletu
Ljubiteljski igralec golfa lahko prejme plačilo ali nadomestilo za poučevanje, kadar navodilo poda v pisni obliki
(kot je objavljena knjiga ali revija), saj ta oblika poučevanja od tistih, ki jo berejo, zahteva, da ugotovijo, ali se
nanaša nanje in če je tako, kako najbolje ta navodila vključijo v lasten zamah.
Ljubiteljski igralec golfa lahko objavi podobna navodila na spletu. To pomeni, da lahko amaterski igralec golfa
objavlja bloge ali videoposnetke z navodili. Vendar se ne smejo neposredno navezovati na določene
posameznike ali skupine igralcev golfa, da bi jim pomagali pri mehaniki zamaha s palico za golf in udarjanju
žogice za golf, kar pomeni, da se morajo golfisti sami odločiti, kako najbolje vključiti navodila v lastni zamah.
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PRAVILO 5: Ponovna vzpostavitev amaterskega statusa
Ne-amater lahko zaprosi za povrnitev statusa amaterja nacionalno zvezo, ki je za to pristojna.
Vsaka nacionalna zveza ima izključno pristojnost da:
•

ponovno podeli amaterski status ne-amaterju;

•

zahteva čakalno obdobje pred povrnitvijo ali,

•

zavrne povrnitev amaterskega statusa.

Odločitev nacionalne zveze, ki je za to pristojna, je dokončna in je predmet pritožbenega postopka, ki ga določi
ta organ.

NAVODILA ZA PRAVILO 5
Navodila za obnovitev statusa
Igralec, ki zahteva obnovitev statusa kot amaterski igralec golfa, mora slediti postopku prijave nacionalni zvezi
države, v kateri prebiva, kar lahko vključuje predložitev vloge za obnovitev statusa tej nacionalni zvezi.
Postopek prijave zagotavlja, da ima ustrezna nacionalna zveza možnost pregledati vsako vlogo in določiti, kaj
meni, da je ustrezno glede na okoliščine.
Ko igralec zaprosi za obnovitev statusa pri ustrezni nacionalni zvezi, se ta oseba šteje za prosilca za obnovo
statusa, vendar ostane ne-amater, dokler se mu status ne obnovi.

Čakalna doba pred ponovno vzpostavitvijo statusa
Priporočljivo je, da nacionalna zveza zahteva najmanj šest mesecev čakalne dobe.
Pri odločanju o čakalni dobi za ponovno vzpostavitev statusa lahko nacionalna zveza preuči, ali bi bila primerna
dodatna čakalna doba, glede na dolžino prosilčevega statusa kot ne-amater.
Nacionalna zveza bi morala določiti, kdaj se začne čakalna doba in dolžino čakalne dobe, na podlagi številnih
dejavnikov:

•

Začetni datum
Priporočljivo je, da se čakalna doba začne na datum igralčevega zadnjega dejanja, ki ga pravila ne
dovoljujejo, na primer datum, ko je bil igralec nazadnje zaposlen kot profesionalec, ko je zadnjič igral
kot profesionalec ali je nazadnje sprejel plačilo ali nadomestilo za pouk, ko to ni dovoljeno. Nacionalna
zveza si pridržuje diskrecijsko pravico, da uporabi drug datum, če želi.

•

Učinkovitost igranja
Nacionalna zveza bi morala pri določanju čakalne dobe upoštevati kandidatovo predhodno uspešnost
in uspeh. Na podlagi te uspešnosti in uspeha se lahko odloči za podaljšanje čakalne dobe.
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Dejavniki, ki jih nacionalna zveza lahko upošteva, vključujejo raven, na kateri je kandidat tekmoval (kot
je moč turnej) in uspešnost na teh tekmovanjih (kot so narejeni rezi, osvojene nagrade in visoke
uvrstitve).
Čas, ki je minil od zadnjega tekmovanja, se lahko upošteva tudi pri odločanju, kako dolga naj bo
čakalna doba.
•

Večkrat nastopi kot ne-amater
Igralec lahko postane ne-amater na več načinov, zato bo nacionalna zveza morda želela ta dejanja
obravnavati enako.
Naslednji primeri prikazujejo, kako se lahko čakalna doba uporabi za več dejanj:
Primer 1:
o Zaposlen kot golf strokovnjak od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2022
o Članstvo v poklicnem združenju igralcev golfa od 1. januarja 2010 do 30. junija 2022
o Sprejeto plačilo za poučevanje od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2022
Datum zadnjega dejanja je 30. junij 2022, igralec pa bi moral počakati najmanj šest mesecev, začenši
30. junija 2022 in bi bil do povrnitve amaterskega statusa upravičen ne prej kot 30. decembra 2022.
2. primer:
o Zaposlen kot golf strokovnjak od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2022
o Članstvo v poklicnem združenju igralcev golfa od 1. januarja 2010 do 30. junija 2022
o Sprejeto plačilo za poučevanje od 1. januarja 2010 do 1. januarja 2022
o Igral kot profesionalec od 1. januarja 2010 do 1. junija 2022
Datum zadnjega dejanja je 30. junij 2022, igralec pa bi moral počakati najmanj šest mesecev začenši
30. junija 2022 in bi bil upravičen do povrnitve amaterskega statusa najpozneje 30. decembra 2022.
Glede na uspešnost bo morda igralec moral počakati dodatno časovno obdobje.

Več povrnitev amaterskega statusa
Pravila dovoljujejo, da se ne-amater status povrne več kot enkrat.
Nacionalna zveza se lahko odloči za podaljšanje čakalne dobe prosilca, ko je drugič ali tretjič zaprosil za
povrnitev amaterskega statusa. Na primer, lahko določi, da se minimalna čakalna doba za drugo povrnitev
statusa podaljša na vsaj eno leto, v nasprotju s šestimi meseci za prvo povrnitev statusa.
Za poznejšo povrnitev, po drugi ponovni povrnitvi statusa, bi se morala nacionalna zveza odločiti, ali bo
odobrila še eno povrnitev, in če da, kakšna naj bo čakalna doba.

Zavrnitev ponovne povrnitve amaterskega statusa
Nacionalna zveza se lahko odloči, da v omejenih okoliščinah zavrne prosilčevo povrnitev amaterskega statusa.
To je lahko primerno, če je igralec dosegel določen standard uglednosti ali dosegel določeno raven dosežkov v
igri.
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Opredelitev standarda za zavrnitev povrnitve amaterskega statusa na globalni ravni ni mogoča, saj se
okoliščine od države do države razlikujejo. Vsaka nacionalna zveza mora določiti svoje smernice za
sprejemanje te odločitve, vendar se lahko pred odločitvijo posvetuje tudi z The R&A.

Stanje v čakanju na povrnitev statusa
Ne-amater, ki je zaprosil za povrnitev amaterskega statusa, mora upoštevati Pravila amaterskega statusa, kot
da bi bil amaterski igralec golfa. Ne sme nastopiti in igrati na tekmovanjih kot amaterski igralec golfa, dokler se
mu status ne povrne.
Vendar pa se lahko ne-amater v čakalni dobi prijavi na tekmovanja, ki niso omejena na amaterske igralce golfa,
tudi med člani kluba, v katerem je član, če prijavitelj:
•

ne igra kot profesionalec,

•

mu organizatorji tekmovanja dovolijo prijavo in igranje, čeprav še vedno ni amater,

•

ne sprejme nagradne igre, ki ni dovoljena po PRAVILU 3, in

•

ne sprejeme nobene nagrade, rezervirane za amaterskega igralca golfa v tem tekmovanju.

Komisija, pristojna za amatersko tekmovanje, lahko sprejme prijavo ne-amaterja, ki je zaprosil za povrnitev
statusa, pod pogojem, da je vlagatelj načrtovan za povrnitev amaterskega statusa pred začetkom tekmovanja,
vključno z morebitnimi kvalifikacijskimi krogi.

Stran 14 od 16

PRAVILO 6: Uporaba Pravil
The R&A in USGA sta upravna organa za Pravila amaterskega statusa in si pridržujeta pravico, da v vsakem
trenutku spremenita pravila in tudi pravico do sprememb interpretacij pravil v vsakem trenutku.
Nacionalna golf zveza ali združenje je nacionalni vodstveni organ, ki je odgovoren za upravljanje in uporabo
Pravil amaterskega statusa na svojem ozemlju, vključno z vprašanji, ki se pojavijo na drugem ozemlju, vendar
vključujejo osebo ali ljudi, ki so pod njeno pristojnostjo.
Če obstaja negotovost ali dvom o uporabi Pravil, vključno s tem ali je oseba amater ali ne-amater, ima
nacionalna zveza pooblastilo za končno odločitev, vendar se za sprejetje končne odločitve lahko obrne prej tudi
na The R&A.
Odločitev o uporabi Pravil je dokončna in je predmet pritožbenega postopka, ki ga določi nacionalna zveza.

NAVODILA ZA PRAVILO 6
Nacionalna zveza, kadar ima igralec več prebivališč
Pravila amaterskega statusa upravlja nacionalna zveza amaterskega igralca golfa, ki je tudi nacionalna zveza za
golf v državi, kjer igralec prebiva in igra večino svojega golfa, ne glede na državljanstvo.
Če ima igralec dvojno ali več prebivališč, se morajo ustrezni nacionalne zveze uskladiti, da določijo, katera
zveza bi morala biti odgovorna za zadevno osebo. Če odločitve ni mogoče sprejeti, se morajo nacionalne zveze
posvetovati z R&A, preden sprejmejo odločitev.
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SPLOŠNA NAVODILA
Pogodbe
Pravila ne omejujejo amaterskega igralca golfa pri sklenitvi pogodbe ali sporazuma in prejemanju finančnega
nadomestila iz te pogodbe ali sporazuma, medtem ko je amaterski igralec golfa. Vendar pa mora vsak, ki sklene
pogodbo ali sporazum, zagotoviti, da ne vpliva na nobena druga merila primernosti, ki jih uporablja druga
organizacija ali institucija, kot je univerza ali visoka šola.
Preden sklene pogodbo v zvezi z njegovimi golfskimi dejavnostmi, je priporočljivo, da se amaterski igralec golfa
posvetuje s svojo nacionalno zvezo in pridobi ustrezne napotke neodvisnega svetovalca o vseh pogodbenih določilih
in pogojih.

Sprejemanje nadomestila za uporabo imena, podobe in podobnosti
Ljubiteljski igralec golfa lahko sprejme plačilo ali odškodnino, vključno s stroški, za uporabo ali dovolitev uporabe
svojega imena, slike ali podobe za promocijo ali prodajo izdelka ali storitve.
Čeprav taka dejanja niso v nasprotju s pravili, so lahko v nasprotju s predpisi drugih organizacij ali institucij. Na
primer, igralec, ki prejema univerzitetno ali visokošolsko štipendijo, bi moral zagotoviti, da sprejemanje kakršnega
koli plačila ni v nasprotju z njegovo upravičenostjo do takšne štipendije.
Študentom športnikom in bodočim študentom športnikom svetujemo, da se za napotke posvetujejo s svojimi
nacionalnimi zvezami, uradom za skladnost svoje izobraževalne ustanove ali ustreznim nacionalnim izobraževalnim
organom.

Omejitve komercialne identifikacije na oblačilih ali opremi
Pravila ne postavljajo nikakršnih omejitev glede števila ali velikosti komercialnih logotipov, ki jih lahko imajo
amaterski igralci golfa na svojih oblačilih ali opremi. Toda organizatorji tekmovanj, kjer je verjetno, da bodo igralci
komercialno sponzorirani, morda želijo omejiti komercialno identifikacijo, ki je dovoljena za oblačila in opremo.
Na primer, organizatorji tekmovanj bi lahko omejili velikost in lokacijo komercialnih logotipov, ki so prikazani na
oblačilih ali opremi amaterskih igralcev golfa (ali oblačilih ali opremi kedijev), ali bi lahko določili, da igralci in njihovi
kediji ne smejo promovirati ali oglaševati v določenih kategorijah poslov.

Igre na srečo
Amaterski igralec golfa lahko sodeluje pri igrah na srečo ali stavi pri igranju golfa, pod pogojem, da igranje na srečo
ali stava ne vodi do zlorabe Pravil golfa in/ali Pravil hendikepa.
Oblike iger na srečo ali stav, ki se štejejo za sprejemljive, so:
•

Igralci se med seboj poznajo.

•

Sodelovanje pri igrah na srečo ali stavah ni obvezno.

•

Ves osvojeni denar prispevajo udeleženci.

Če nacionalna zveza meni, da določene igre na srečo ali stave škodijo integriteti igre, lahko pregleda amaterski status
udeležencev.

Stran 16 od 16

