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Golf zveza Slovenije je uredila slovensko izdajo
Pravil amaterskega statusa
s predhodno odobritvijo
R&A Rules Limited in The United States Golf Association.
Vse pravice prevoda so pridržane.

The R&A s sedežem v St. Andrewsu na Škotskem in USGA s sedežem
v Liberty Cornerju v New Jerseyju sta skupaj pooblaščeni za igro
golfa v svetovnem merilu, vključno s pisanjem in razlago Pravil golfa.
Čeprav sta pri enotnih pravilih sodelovali obe ustanovi, vsaka na
svojem območju delujeta samostojno. USGA je odgovorna za pravila
na območju Združenih držav in Mehike, R&A pa opravlja enako
nalogo s privolitvijo pridruženih golfskih organizacij za ves preostali
svet.
R&A in USGA si pridržujeta pravico, da kadarkoli spremenita Pravila
amaterskega statusa in tudi njihovo razlago.
www.RandA.org

www.USGA.org

Predgovor

Predgovor k izdaji Pravil
amaterskega statusa 2022
Amaterski golf ima dobro uveljavljeno vlogo v igri, in v današnjih številnih
amaterskih tekmovanjih uživajo igralci vseh starosti po vsem svetu. Pravila o
amaterskem statusu še vedno določajo, kdo je upravičen tekmovati kot
amaterski golfist. Ta izdaja je pomemben korak k posodobitvi pravil, da jih
bo lažje razumeti in uporabljati.
Nova izdaja je rezultat pobud za posodobitev s strani nekdanjih in sedanjih
predstavnikov odborov za amaterski status pri The R&A in USGA, skupaj s
predstavniki z vseh ravni in področij igre. Nanjo so vplivale povratne
informacije ključnih deležnikov in igralcev golfa na svetu, in odraža način
sodobnega igranja golfa.
Nova pravila jasno razlikujejo med ljubiteljskim in poklicnim golfom v
sodobnem kontekstu in prinašajo jasnost in priložnosti za amaterske igralce,
organizatorje tekmovanj in potencialne sponzorje v amaterskem golfu. Naš
namen je podpirati zdravo igro še naprej v prihodnosti, za vse ki jo igrajo na
najvišjih nivojih in tudi za vse, ki igrajo v lastno zadovoljstvo in užitek, ter
zaradi izziva, ki ga ta igra predstavlja.

Clive T. Brown
Chairman
Amateur Status Committee
R&A Rules Limited
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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.
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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).
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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).
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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, trik-udarce 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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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.

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

Pravila

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.
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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.
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Golf je globalna igra.
R&A in USGA sta izdala ta enotna
Pravila amaterskega statusa,
ki se uporabljajo po vsem svetu.

