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Przedmowa do Reguł Statusu Amatora - wydanie 2016
Amatorstwo w sporcie jest dzisiaj znacznie mniej powszechne niż w przeszłości. Tym niemniej The R&A i
USGA doszły do wniosku, że rozróżnienie pomiędzy golfem amatorskim i profesjonalnym powinno być
utrzymane.
Golf amatorski ma dwie podstawowe cechy, które rzadko w sporcie występują razem:
1. reguły gry są stosowane samorzutnie;
2. istnieje skuteczny system handicapowy, który umożliwia każdemu graczowi rywalizowanie na
równych zasadach z innymi graczami.
Te cechy stanowią o wielkiej atrakcyjności gry amatorskiej, ale ich połączenie otwiera możliwość
nadmiernego wpływu niekontrolowanych bodźców finansowych na uczciwość gracza, co z kolei mogłoby
mieć szkodliwy wpływ na grę jako całość.
Intencją reguł, poprzez odpowiednie ograniczenia i restrykcje, jest zachęcanie golfistów amatorów do
skoncentrowania się na wyzwaniach samej gry i duchu zawodów, a nie na jakichkolwiek korzyściach
finansowych.
Jednak Reguły Statusu Amatora uznają potrzebę zachęcania młodych utalentowanych golfistów, którzy
mogą wymagać wsparcia zewnętrznego w celu wspierania ich rozwoju. Ostatnio wprowadzono szereg
udogodnień w Regułach, aby stworzyć graczom większe możliwości rozwoju dzięki uzyskaniu pomocy
(finansowej lub innej), kontrolowanej przez odpowiednie ciała związku.
W najnowszej wersji Reguł Statusu Amatora, Reguła dotycząca nagród pieniężnych została poprawiona tak,
aby ułatwić golfistom amatorom wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.
The R&A i USGA oczekują że Reguły Statusu Amatora będą dalej ewoluować, nadal zabezpieczając status
amatora w przypadku milionów golfistów, których satysfakcjonuje golf jako czyste wyzwanie prezentowane
przez pole golfowe, ich współgraczy i grę samą w sobie.
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PREAMBUŁA
R&A zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do zmiany Reguł statusu amatora oraz do wprowadzenia lub
do zmiany interpretacji dotyczących tych Reguł. W celu uzyskania najnowszych informacji należy
skontaktować się z R&A lub sprawdzić stronę www.randa.org.
W Regułach statusu amatora określenia osób (np. gracz lub golfista) odnoszą się do obu płci.

DEFINICJE
Definicje zostały zamieszczone w porządku alfabetycznym i w samych Regułach zdefiniowane terminy
zostały wyróżnione kursywą.
Golfista amator
„Golfista amator”, obojętne czy gra turniejowo czy rekreacyjnie, gra w golfa dla wyzwań, jakie sama gra ze
sobą niesie, nie traktuje gry jako zawód i nie gra dla korzyści finansowych.
Instruktaż
„Instruktaż” obejmuje nauczanie fizycznych aspektów gry w golfa, tj. mechaniki swingu kijem golfowym i
uderzania piłki golfowej.
Uwaga: Instruktaż nie obejmuje nauczania psychologicznych aspektów gry lub etykiety albo Reguł Golfa.
Junior
„Junior” jest golfistą amatorem, który nie osiągnął określonego wieku ustalonego przez Władze Związku.
Komitet
„Komitetem” jest to odpowiedni Komitet we Władzach Związku.
Nagroda honorowa
„Nagroda honorowa” w odróżnieniu od nagród turniejowych, jest nagrodą za wybitne osiągnięcia lub
szczególny wkład w rozwój golfa. Nagroda honorowa nie może być nagrodą pieniężną.
Nagroda symboliczna
„Nagrodą symboliczną” jest trofeum wykonane ze złota, srebra, porcelany, szkła lub tym podobne, które
posiada wyraźne i trwałe wygrawerowanie.
Nagroda voucher
„Nagrodą voucherem” jest voucher, bon, talon itp. zatwierdzony przez Komitet turniejowy na zakup
artykułów lub usług w pro-shopie, klubie golfowym lub innym miejscu.
R&A
„R&A” oznacza R&A Rules Limited.
Reguła lub Reguły
Termin „Reguła lub Reguły” odnosi się do Reguł Statusu Amatora oraz do ich interpretacji zawartych w
„Decisions on the Rules of Amateur Status”.
Umiejętności golfowe lub reputacja
W gestii Władz Związku leży decyzja, czy dany golfista amator posiada umiejętności golfowe lub reputację.
W zasadzie, Golfista amator jest tylko wtedy uważany, za posiadającego umiejętności golfowe, jeśli:

(a)

posiada osiągnięcia w turniejach na poziomie krajowym, lub został wybrany do kadry narodowej lub
regionu przez związek lub federację; lub

(b)

współzawodniczy na najwyższym, elitarnym poziomie.

Reputację golfową można zyskać tylko poprzez umiejętności golfowe i taka reputacja jest uznawana przez
pięć lat po tym jak umiejętności golfowe gracza spadły poniżej standardu ustalonego przez Władze Związku.
USGA
„USGA” oznacza the United States Golf Association.
Wartość detaliczna
„Wartość detaliczna” nagrody jest to cena nagrody, po jakiej ta nagroda jest ogólnie dostępna na rynku
detalicznym w momencie przyznawania nagrody.
Władze Związku
„Władzami Związku”, administrującymi Regułami Statusu Amatora w każdym kraju jest narodowa
federacja lub związek golfa danego kraju.
Uwaga: W Wielkiej Brytanii i Irlandii Władzami Związku jest R&A.

REGUŁA 1 AMATORSTWO
1-1. Zasady
Golfista amator musi grać w golfa i postępować zgodnie z Regułami.
1-2. Status Amatora
Status Amatora jest uniwersalnym warunkiem uprawniającym do udziału w turniejach golfowych golfistę
amatora. Osoba, która postępuje niezgodnie z Regułami, może utracić swój status amatora i w rezultacie nie
będzie miała prawa grać w turniejach amatorskich.
1-3. Cel Reguł
Celem Reguł jest zachowanie odrębności pomiędzy golfem amatorskim a profesjonalnym i zapewnienie, aby
golf amatorski, (który jest w przeważającym stopniu samoregulujący, jeśli chodzi o Reguły Golfa i
handicapy) był wolny od presji ze strony niekontrolowanego sponsoringu i bodźców finansowych.
Poprzez odpowiednie ograniczenia i restrykcje, intencją Reguł jest również zachęcanie golfistów amatorów
do skoncentrowania się raczej na wyzwaniach samej gry i istocie nagród niż na jakichkolwiek korzyściach
finansowych.
1-4. Wątpliwości co do Reguł
Osoba mająca wątpliwości czy zamierzone postępowanie jest zgodne z Regułami, powinna skonsultować się
z Władzami Związku.
Organizator lub sponsor amatorskiego turnieju golfowego lub turnieju z udziałem golfistów amatorów, który
ma wątpliwości, czy zamierzona propozycja jest zgodna z Regułami, powinien skonsultować się z Władzami
Związku.

REGUŁA 2 ZAWODOWSTWO
2-1. Zasady
Golfista amator nie może zachowywać się jak golfista zawodowy lub podawać się za golfistę zawodowego.
Dla celów stosowania niniejszych Reguł, golfistą zawodowym jest ten, kto:

traktuje grę w golfa jako zawód; lub



pracuje jako golfista zawodowy; lub



uczestniczy w turniejach golfowych jako zawodowiec; lub



posiada lub utrzymuje członkowstwo w jakiejkolwiek Professional Golfers’ Association (PGA); lub



posiada lub utrzymuje członkowstwo w Professional Tour ograniczonym wyłącznie do golfistów
zawodowych.

Wyjątek: Golfista amator może posiadać lub utrzymywać kategorię członkowstwa w PGA, która nie
przyznaje żadnych praw do grania i jest kategorią służącą wyłącznie celom administracyjnym.
Uwaga 1: Golfista amator może sprawdzać możliwości swojej ewentualnej, przyszłej kariery golfisty
zawodowego, (włączając w to nie zakończone sukcesem złożenie wniosku o przyznanie statusu golfisty
zawodowego) a także może pracować w pro-shopie i otrzymywać za to wynagrodzenie lub rekompensatę,
pod warunkiem, że nie narusza on Reguł w jakikolwiek inny sposób.
Uwaga 2: Jeżeli golfista amator musi wziąć udział w jednym lub więcej turniejach klasyfikacyjnych,
uprawniających do ubiegania się o członkostwo w Professional Tour, może się zgłosić i zagrać w takich
turniejach klasyfikacyjnych bez utraty Statusu Amatora pod warunkiem, że przed rozpoczęciem gry złoży
pisemną rezygnację z jakichkolwiek nagród pieniężnych.
2-2. Kontrakty i umowy
(a) Narodowe federacje lub związki golfowe
Golfista amator może zawrzeć kontrakt i/lub umowę z narodową federacją lub związkiem golfa, pod
warunkiem, że nie otrzyma wynagrodzenia, rekompensaty lub innych finansowych korzyści (pośrednio lub
bezpośrednio) w czasie, gdy jest jeszcze golfistą amatorem chyba, że Reguły stanowią inaczej.
(b) Zawodowi agenci, sponsorzy i inne podmioty
Golfista amator może zawrzeć kontrakt i/lub umowę z innym podmiotem (np. zawodowym agentem lub
sponsorem), pod warunkiem, że:
(i)
golfista ma co najmniej 18 lat,
(ii)

kontrakt lub umowa dotyczy wyłącznie przyszłości golfisty, jako golfisty zawodowego, i nie
przewiduje udziału w pewnych, określonych amatorskich lub zawodowych wydarzeniach w roli
golfisty amatora, oraz

(iii)

za wyjątkiem, gdy Reguły stanowią inaczej, golfista amator nie otrzyma wynagrodzenia,
rekompensaty lub innych finansowych korzyści, pośrednio lub bezpośrednio w czasie, gdy jest
jeszcze golfistą amatorem.

Wyjątek: W wyjątkowych indywidualnych sytuacjach, golfista amator w wieku poniżej 18 lat, może
wnioskować do Władz Związku o zezwolenia na zawarcie takiego kontraktu, pod warunkiem, że nie będzie
on zawarty na okres dłuższy niż 12 miesięcy i nie będzie odnawialny.
Uwaga 1: Zaleca się, aby przed podpisaniem takiego kontraktu i/lub umowy z innym podmiotem, golfista
amator skonsultował się z Władzami Związku w celu upewnienia się, że kontrakt i/lub umowa są zgodne z
Regułami.
Uwaga 2: Jeżeli golfista amator otrzymuje stypendium na naukę golfa (patrz Reguła 6-5), lub będzie się
starał o takie stypendium w przyszłości, zaleca się skontaktowanie z władzami krajowymi zarządzającymi

takimi stypendiami i/lub odpowiednią instytucją kształcącą w celu upewnienia się, że kontrakt i/lub umowa
z innym podmiotem są dozwolone według stosownych przepisów stypendialnych.

REGUŁA 3 NAGRODY
3-1. Granie o nagrody pieniężne
a. Ogólnie
Golfista amator nie może grać o nagrody pieniężne lub ich ekwiwalent w meczach, turniejach lub pokazach.
Jednakże, golfista amator może brać udział w meczach, turniejach lub pokazach, w których oferowane są
nagrody pieniężne lub ich ekwiwalent pod warunkiem, że przed rozpoczęciem gry zrezygnuje z prawa do
nagrody pieniężnej.
Wyjątek: nagroda hole-in-one - patrz Reguła 3-2b).
b. Nagroda pieniężna na cele charytatywne
Golfista amator może brać udział w wydarzeniach, w których oferowane są nagrody pieniężne lub ich
ekwiwalent na uznany cel charytatywny, pod warunkiem, że organizator wcześniej uzyskał na to zgodę
władz związku.
(Postępowanie sprzeczne z celami Reguł – patrz Reguła 7-2)
(Zasady dotyczące hazardu – patrz Załącznik)
3-2. Limity nagród
a. Zasady
Golfista amator nie może przyjąć nagrody lub vouchera (innej niż nagroda symboliczna) o wartości
detalicznej przekraczającej równowartość 500 GBP lub o wartości mniejszej, jeśli taką ustanowią Władze
Związku. To ograniczenie odnosi się do łącznej wartości nagród otrzymanych przez golfistę amatora w
jednym turnieju lub w cyklu turniejów.
Wyjątek: Nagrody za hole-in-one - patrz Reguła 3-2b.
Uwaga 1: Wyżej wymieniony limit nagród obowiązuje we wszystkich formach turnieju golfowego,
rozgrywanego na polu golfowym, na driving range’u lub na symulatorze, łącznie z konkurencją nearest the
hole i longest drive.
Uwaga 2: Obowiązek wykazania wartości detalicznej poszczególnych nagród spoczywa na Komitecie
turniejowym.
Uwaga 3: Zaleca się, by całkowita wartość nagród w kategorii brutto lub w każdej z kategorii
handicapowych, nie przekraczała dwukrotnej wartości limitu dla turnieju 18-dołkowego, trzykrotnej
wartości limitu dla turnieju 36-dołkowego, pięciokrotnej wartości dla turnieju 54-dołkowego i sześciokrotnej
wartości dla turnieju 72-dołkowego.
b. Nagrody za hole-in-one
Golfista amator może przyjąć nagrodę przekraczającą wartość wymienioną w Regule 3-2a (także nagrodę
pieniężną) za hole-in-one zrobione w czasie rozgrywania rundy golfa.

Uwaga: Hole-in-one musi być zrobione w czasie rundy golfa i musi być związane z tą rundą. Oddzielne
konkursy z wielokrotnymi próbami, konkursy przeprowadzane nie na polu golfowym (np. na driving range’u
lub na symulatorze) oraz konkursy puttowania nie kwalifikują się pod niniejszy przepis i podlegają
ograniczeniom Reguły 3-1 i 3-2a.
3-3. Nagrody honorowe
a. Zasady
Golfista amator nie może przyjąć nagrody honorowej o wartości detalicznej przekraczającej limit
przewidziany w Regule 3-2.
b. Wielokrotne nagrody
Golfista amator może przyjąć więcej niż jedną nagrodę honorową od różnych fundatorów, nawet, gdy ich
łączna wartość detaliczna przekracza wyznaczony limit pod warunkiem, że nie zostały one wręczone w ten
sposób, aby ominąć limit kwoty za pojedynczą nagrodę.

REGUŁA 4 KOSZTY
4-1. Zasady
Za wyjątkiem, gdy Reguły stanowią inaczej, golfista amator nie może przyjąć pokrycia kosztów, w gotówce
lub w innej formie z jakiegokolwiek źródła, związanych z graniem w turnieju golfowym lub pokazie.
4-2. Pokrywanie kosztów turniejowych
Golfista amator może mieć pokryte koszty grania w turnieju lub pokazie (nieprzekraczające kosztów
rzeczywiście poniesionych) jak określono w klauzulach a - g niniejszej Reguły.
Jeżeli golfista amator otrzymuje stypendium na naukę golfa (patrz Reguła 6-5), lub będzie się starał o takie
stypendium w przyszłości, zaleca się skontaktowanie z władzami krajowymi zarządzającymi takimi
stypendiami i/lub odpowiednią instytucją kształcącą w celu upewnienia się, że pokrycie kosztów
turniejowych jest dozwolone według stosownych przepisów stypendialnych.
a. Wsparcie rodziny
Golfista amator może otrzymać pokrycie kosztów od członka rodziny lub opiekuna prawnego.
b. Junior
Junior może otrzymać pokrycie kosztów turnieju, jeżeli w turnieju tym mogą brać udział tylko i wyłącznie
juniorzy.
Uwaga: Jeżeli turniej nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do juniorów, junior może otrzymać pokrycie
kosztów turnieju jak określono w Regule 4-2c.
c. Turnieje indywidualne
Golfista amator może otrzymać pokrycie kosztów gry w turniejach indywidualnych pod warunkiem, że
spełnione są następujące kryteria:
(i)
Kiedy turniej odbywa się w kraju gracza, koszty muszą być zatwierdzone przez, oraz pokryte za
pośrednictwem krajowej lub okręgowej federacji lub związku golfa, lub za zgodą takiej organizacji,
mogą być pokryte przez klub gracza.
(ii)

Kiedy turniej odbywa się w innym kraju, koszty muszą być zatwierdzone przez, oraz pokryte za
pośrednictwem federacji lub związku golfa kraju lub okręgu gracza, lub po zatwierdzeniu przez

federację lub związek kraju gracza, opłacone przez organizację golfową nadzorującą terytorium, na
którym turniej się odbywa.
Władze Związku mogą ograniczyć otrzymanie pokrycia kosztów do określonej liczby dni turniejowych w
każdym roku kalendarzowym i golfista amator nie może przekroczyć tego limitu. W takim przypadku
uznaje się, że w skład kosztów wliczany jest czas podróży i dni treningowe związane z dniami turniejowymi.
Wyjątek: Golfista amator nie może otrzymać pokrycia kosztów (pośrednio lub bezpośrednio) od agenta
zawodowego (patrz Reguła 2-2) lub innego podobnego podmiotu określonego przez Władze Związku.
Uwaga: Za wyjątkiem, gdy Reguły stanowią inaczej, golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub
reputację, nie może promować ani reklamować podmiotu, od którego otrzymał pokrycie kosztów (patrz
Reguła 6-2).
d. Rozgrywki drużynowe
Golfista amator może otrzymać pokrycie kosztów gry gdy reprezentuje:

swój kraj,

swoją okręgową federację lub związek golfa,

swój klub,

swoją firmę lub profesję, lub

podobny podmiot
w turnieju drużynowym, sesji treningowej lub na obozie szkoleniowym.
Uwaga 1: Określenie „podobny podmiot” może dotyczyć instytucji edukacyjnych lub formacji wojskowych.
Uwaga 2: Jeżeli nie ustanowiono inaczej, koszty muszą być pokryte przez podmiot, który golfista amator
reprezentuje lub przez organizację nadzorującą golfa w kraju, w którym turniej się odbywa.
e. Zaproszenie niezwiązane z umiejętnościami golfowymi
Golfista amator, który otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w imprezie golfowej niezwiązane z jego
umiejętnościami golfowymi (np. celebryta, lub powiązania biznesowe), może otrzymać pokrycie kosztów.
f. Pokazy
Golfista amator, który bierze udział w pokazie na rzecz instytucji charytatywnej może otrzymać pokrycie
kosztów pod warunkiem, że pokaz nie ma związku z innym wydarzeniem golfowym, w którym gracz bierze
udział jako zawodnik.
g. Sponsorowane turnieje handicapowe
Golfista amator może otrzymać pokrycie kosztów udziału w sponsorowanym turnieju handicapowym pod
warunkiem, że turniej został zatwierdzony w następujący sposób:
(i)
Gdy turniej odbywa się w kraju golfisty, sponsor wcześniej uzyskał roczną zgodę Władz Związku,
oraz
(ii)

Gdy turniej odbywa się w więcej niż w jednym kraju lub udział będą brali golfiści z innego kraju,
sponsor wcześniej uzyskał roczną zgodę Władz Związku każdego z krajów. Wniosek o zatwierdzenie
powinien być wysłany do Władz Związku kraju, w którym turniej się rozpoczyna.

4-3. Koszty związane z golfem

Golfista amator może otrzymać zwrot kosztów, nieprzekraczający kosztów rzeczywiście poniesionych, na
nieturniejową działalność związaną z golfem.
Wyjątek: Golfista amator nie może otrzymać zwrotu kosztów, pośrednio lub bezpośrednio, od agenta
zawodowego (patrz Reguła 2-2) lub innego podobnego podmiotu określonego przez Władze Związku.
Uwaga: Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w regułach, golfista amator posiadający umiejętności i
reputację golfową nie może promować lub reklamować źródła, od którego otrzymał zwrot kosztów (Reguła
6-2).
4-4. Koszty utrzymania
Golfista amator może otrzymać dietę na poziomie nie przekraczającym rzeczywiście poniesionych kosztów,
która zapewni częściowe pokrycie kosztów utrzymania, pod warunkiem, że wypłata zostanie zatwierdzona i
zrealizowana przez krajowy związek lub stowarzyszenie golfowe.
Przy określaniu, czy dieta jest konieczna i/lub właściwa, krajowy związek lub stowarzyszenie golfowe, które
jako jedyne może zatwierdzać wypłatę, powinno uwzględnić, między innymi, stosowne okoliczności
społeczno-ekonomiczne.
Wyjątek: Golfista amator nie może otrzymać zwrotu kosztów, pośrednio lub bezpośrednio, od agenta
zawodowego (patrz Reguła 2-2) lub innego podobnego podmiotu określonego przez Władze Związku.

REGUŁA 5 INSTRUKTAŻ
5-1. Zasady
Za wyjątkiem, gdy Reguły stanowią inaczej, golfista amator nie może otrzymywać (pośrednio lub
bezpośrednio) wynagrodzenia lub rekompensaty za udzielanie instruktażu golfowego.
5-2. Kiedy wynagrodzenie jest dozwolone
a. Szkoły, obozy, itp.
Golfista amator, który jest (i) zatrudniony w systemie oświatowym lub w instytucji edukacyjnej lub jest (ii)
opiekunem na obozie lub innym podobnym zorganizowanym programie, może otrzymać wynagrodzenie lub
rekompensatę za udzielanie instruktażu golfowego uczniom tej instytucji lub uczestnikom obozu pod
warunkiem, że łączny czas poświęcony instruktażowi golfowemu nie przekracza 50% jego czasu
przeznaczonego na wykonywanie wszystkich obowiązków pracowniczych lub opiekuńczych.
b. Programy zatwierdzone
Golfista amator może otrzymać wynagrodzenie lub rekompensatę za udzielanie instruktażu golfowego
będącego częścią programu zaakceptowanego wcześniej przez Władze Związku.
5-3. Instruktaż w formie pisemnej
Golfista amator może otrzymać wynagrodzenie lub rekompensatę za udzielanie instruktażu golfowego w
formie pisemnej pod warunkiem, że jego zdolności lub reputacja jako golfisty nie były głównym czynnikiem
decydującym o jego zatrudnieniu, zleceniu pracy, lub sprzedaży jego dzieła.

REGUŁA 6 WYKORZYSTYWANIE UMIEJĘTNOŚCI LUB REPUTACJI
GOLFOWEJ

Poniższe uregulowania zawarte w Regule 6 mają zastosowanie tylko do golfistów amatorów posiadających
umiejętności golfowe lub reputację.
6-1. Zasady
Za wyjątkiem, gdy Reguły stanowią inaczej, golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację
nie może wykorzystywać tych umiejętności lub reputacji dla jakichkolwiek zysków finansowych.
6-2. Promowanie, reklamowanie i sprzedaż
Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może wykorzystywać tych umiejętności
lub reputacji w celu uzyskania (pośrednio lub bezpośrednio) wynagrodzenia, rekompensaty, osobistych
korzyści lub jakichkolwiek zysków finansowych za (i) promowanie, reklamowanie lub sprzedaż
czegokolwiek, lub za (ii) zezwolenie, aby jego nazwisko lub wizerunek zostały wykorzystane przez
jakikolwiek podmiot do promowania, reklamowania lub sprzedaży czegokolwiek.
W kontekście tej Reguły, jeśli nawet gracz nie otrzyma żadnej zapłaty lub wynagrodzenia, to uważa się, że
golfista amator otrzymał osobistą korzyść przez promowanie, reklamowanie lub sprzedawanie
czegokolwiek, lub pozwalanie na użycie nazwiska lub wizerunku przez stronę trzecią w celu promowania,
reklamowania lub sprzedawania czegokolwiek.
Wyjątek: Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może zezwolić, aby jego
nazwisko lub wizerunek zostały wykorzystane do promowania:
(a)
narodowej lub okręgowej federacji lub związku golfa; lub
(b)
instytucji charytatywnej (lub podobnego dobroczynnego celu); lub
(c)
(za zezwoleniem narodowej federacji lub związku golfa) każdego turnieju lub wydarzenia
golfowego, które uważane jest za leżące w interesie lub może przyczynić się do rozwoju golfa.
Golfista amator nie może uzyskać (pośrednio lub bezpośrednio) żadnego wynagrodzenia, rekompensaty lub
korzyści finansowych za zezwolenie na wykorzystanie jego nazwiska lub wizerunku w powyższych celach.
Jednakże może on otrzymać zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów, nie przekraczający kosztów
rzeczywiście występujących, w kontekście działalności promocyjnej.
Uwaga 1: Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może przyjąć sprzęt golfowy od
kogokolwiek zajmującego się dystrybucją takiego sprzętu pod warunkiem, że nie będzie się to wiązać z
żadną reklamą.
Uwaga 2: Niewielka nazwa i rozpoznawalne logo dozwolone są na sprzęcie golfowym lub odzieży. Więcej
informacji dotyczących tej Uwagi i jej prawidłowa interpretacja znajduje się w „Decisions on the Rules of
Amateur Status”.
6-3. Wystąpienia osobiste
Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może wykorzystywać tych umiejętności
lub reputacji dla uzyskania (pośrednio lub bezpośrednio) wynagrodzenia, rekompensaty, osobistych korzyści
lub jakichkolwiek zysków finansowych za osobiste pojawienie się.
Wyjątek: Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może otrzymać zwrot
rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z osobistym pojawieniem się pod warunkiem, że nie wiąże
się to z udziałem w turnieju lub pokazie.
6-4. Audycje i publikacje

Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może otrzymać wynagrodzenie,
rekompensatę, osobistą korzyść lub zysk finansowy za audycje lub publikacje pod warunkiem, że:
(a)
audycje lub publikacje są częścią jego profesji lub kariery zawodowej i nie dotyczą instruktażu
golfowego (Reguła 5); lub
(b)

(jeżeli audycje lub publikacje są wykonywane w niepełnym wymiarze godzin) gracz jest w
rzeczywistości autorem komentarzy, artykułów lub książek i nie dotyczą one instruktażu golfowego.

Uwaga: Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może promować lub
reklamować czegokolwiek w swoich komentarzach, artykułach lub książkach (patrz Reguła 6-2).
6-5. Granty i stypendia
Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może przyjąć korzyść w postaci grantu
edukacyjnego lub stypendium, którego warunki zostały zaakceptowane przez Władze Związku.
Władze Związku mogą wstępnie zatwierdzić warunki grantów edukacyjnych lub stypendiów takich jak te,
które są zgodne z uregulowaniami National Collegiate Athletic Association (NCAA) w USA lub innych
podobnych organizacji zarządzających sportem w instytucjach edukacyjnych.
Jeżeli golfista amator otrzymuje stypendium na naukę golfa lub będzie się starał o takie stypendium w
przyszłości, to zaleca się skontaktowanie z władzami krajowymi zarządzającymi takimi stypendiami i/lub
odpowiednią instytucją kształcącą w celu upewnienia się, że kontrakt i/lub umowa z innym podmiotem
(Reguła 2-2b) lub pokrycie kosztów turniejowych (Reguła 4-2) jest dozwolone według stosownych
przepisów stypendialnych.
6-6. Członkostwo
Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może przyjąć ofertę członkowstwa w
dowolnym Klubie Golfowym lub przywilej gry na polu golfowym bez pełnej opłaty za klasę członkowstwa
lub przywileju, pod warunkiem, że taka propozycja nie jest złożona jako zachęta/bodziec do gry dla tego
Klubu lub pola.

REGUŁA 7 INNE ZACHOWANIA NIEZGODNE Z AMATORSTWEM
7-1. Zachowanie szkodliwe dla amatorstwa
Golfista amator nie może postępować w sposób szkodliwy dla najlepiej pojmowanych interesów golfa
amatorskiego.
7-2. Zachowanie sprzeczne z celem Reguł
Golfista amator nie może podejmować żadnego działania, włącznie z działaniami związanymi z hazardem
golfowym, które są sprzeczne z celem Reguł.
(Zasady dotyczące hazardu – patrz Załącznik)

REGUŁA 8 PROCEDURY EGZEKWOWANIA REGUŁ
8-1. Decyzja o naruszeniu
Jeżeli Komitet otrzyma zgłoszenie o możliwym naruszeniu Reguł przez osobę deklarującą się być golfistą
amatorem, wówczas zadaniem Komitetu jest zdecydować czy naruszenie miało miejsce. Każdy przypadek
będzie sprawdzany w zakresie uznanym przez Komitet za odpowiedni i rozważony indywidualnie. Decyzja
Komitetu jest ostateczna, z możliwością złożenia odwołania zgodnie z niniejszymi Regułami.
8-2. Egzekwowanie

Po podjęciu decyzji, że osoba naruszyła Reguły, Komitet może zdecydować o odebraniu tej osobie Statusu
Amatora lub jako warunek utrzymania Statusu Amatora, może zażądać od tej osoby powstrzymania się od
lub zaprzestania określonych działań.
Komitet powinien powiadomić zainteresowaną osobę, oraz może powiadomić zainteresowaną federację lub
związek golfa, o wszelkich działaniach podjętych zgodnie z Regułą 8-2.
8-3. Procedura odwoławcza
Każde Władze Związku powinny ustanowić sposób lub procedurę, według której zainteresowana osoba może
wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej egzekwowania niniejszych Reguł.

REGUŁA 9 PRZYWRACANIE STATUSU AMATORA
9-1. Zasady
Komitet jest jedyną władzą, która może:

przywrócić Status Amatora golfiście zawodowemu i/lub innym osobom, które naruszyły Reguły,

określić okres karencji konieczny do przywrócenia, lub

odmówić przywrócenia,
z możliwością złożenia odwołania zgodnie z niniejszymi Regułami.
9-2. Wnioskowanie o przywrócenie
Każdy wniosek o przywrócenie będzie rozpatrywany indywidualnie z zazwyczaj branymi pod uwagę
następującymi zasadami:
a. Oczekiwanie na przywrócenie
Golf amatorski i zawodowy są zdecydowanie odrębnymi formami gry, co stwarzałoby przeróżne okazje i nie
byłoby żadnych korzyści gdyby proces zmiany statusu zawodowca na amatora był zbyt łatwy. Ponadto, musi
istnieć środek odstraszający, przeciwdziałający wszelkim naruszeniom niniejszych Reguł. Dlatego osoba
wnioskująca o przywrócenie Statusu Amatora musi przejść okres wyczekiwania na przywrócenie, jaki został
określony przez Komitet.
Okres oczekiwania na przywrócenie w zasadzie zaczyna się od daty ostatniego naruszenia Reguł chyba, że
Komitet zdecyduje, że zaczyna się od (a) daty, kiedy ostatnie naruszenie Reguł przez gracza stało się znane
Komitetowi, lub (b) innej daty wyznaczonej przez Komitet.
b. Okres oczekiwania na przywrócenie
(i) Zawodowstwo
Generalnie okres oczekiwania na przywrócenie jest związany z tym, jak długo gracz naruszał Reguły.
Jednakże żaden wnioskodawca nie będzie kwalifikował się do przywrócenia, jeżeli nie przestrzegał Reguł od
co najmniej jednego roku.
Rekomendowane jest, aby Komitet stosował następujące okresy oczekiwania:
Okres naruszania
Okres oczekiwania na przywrócenie:
mniej niż 6 lat
1 rok
6 lat lub więcej
2 lata
Jednakże, okres ten może być wydłużony, jeżeli wnioskodawca często grał o nagrody pieniężne. Należy
wziąć pod uwagę poziom zawodów i osiągnięcia wnioskodawcy w tych zawodach, aby ustalić, czy okres
oczekiwania na przywrócenie wnioskodawcy należy wydłużyć.
We wszystkich przypadkach, Komitet ma prawo wydłużyć lub skrócić okres oczekiwania na przywrócenie.
(ii) Inne naruszenia Reguł

Wymaganym okresem oczekiwania na przywrócenie normalnie jest okres jednego roku. Jednakże, okres ten
może być wydłużony jeżeli naruszenie zostało uznane za poważne.
c. Liczba przywróceń
Gracz nie może mieć normalnie przywróconego Statusu Amatora więcej niż dwa razy.
d. Gracze o krajowej pozycji
Gracz o krajowej pozycji, który naruszał Reguły przez więcej niż pięć lat, zwykle nie kwalifikuje się do
przywrócenia Statusu Amatora.
e. Status w czasie oczekiwania na przywrócenie
Podczas okresu oczekiwania na przywrócenie, osoba wnioskująca musi przestrzegać niniejszych Reguł, jako
że stosują się one do golfisty amatora.
Gracz wnioskujący o przywrócenie, nie ma możliwości uczestniczenia w turniejach jako golfista amator.
Jednakże za zgodą Klubu, którego jest członkiem, może brać udział w turniejach i wygrywać nagrody
przeznaczone wyłącznie dla członków Klubu. Nie może reprezentować swojego Klubu w grze przeciw
innym Klubom chyba, że za zgodą Klubów biorących udział w turnieju i/lub Komitetu organizacyjnego.
Gracz wnioskujący o przywrócenie może brać udział w turniejach, które nie są ograniczone do golfistów
amatorów, podlegając warunkom turnieju, bez szkody dla swojego wniosku, pod warunkiem, że zrobi to
jako ubiegający się o przywrócenie. Musi zrezygnować z prawa do jakiejkolwiek nagrody pieniężnej
oferowanej w turnieju i nie może przyjąć żadnej nagrody przeznaczonej dla golfisty amatora (Reguła 3-1).
9-3. Procedura składania wniosków
Każdy wniosek o przywrócenie musi być przedłożony Komitetowi zgodnie z taką procedurą, jaka może być
ustalona i zawierać takie informacje, jakich Komitet może wymagać.
9-4. Procedura odwoławcza
Każde Władze Związku powinny ustanowić sposób lub procedurę, według której zainteresowana osoba może
wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej przywrócenia Statusu Amatora.

REGUŁA 10 DECYZJA KOMITETU
10-1. Decyzja Komitetu
Decyzja Komitetu jest ostateczna, z możliwością złożenia odwołania zgodnie z Regułami 8-3 i 9-4.
10-2. Wątpliwości co do Reguł
Jeżeli Komitet Władz Związku uzna jakiś przypadek za wątpliwy lub nieobjęty Regułami, wtedy może przed
wydaniem swojej decyzji skonsultować się z Amateur Status Committee of the R&A.

ZAŁĄCZNIK – ZASADY DOTYCZĄCE HAZARDU
Zasady
„Golfista amator”, obojętne czy gra turniejowo czy rekreacyjnie, gra w golfa dla wyzwań, jakie sama gra ze
sobą niesie, nie traktuje gry jako zawód i nie gra dla korzyści finansowych.
Nadmierna motywacja finansowa w golfie amatorskim, mogąca być skutkiem różnych form hazardu lub
zakładania się, mogłaby być przyczyną nadużywania Reguł w grze i manipulowania handicapami z
uszczerbkiem dla uczciwości w golfie.

Jest wyraźna różnica pomiędzy grą o nagrody pieniężne (Reguła 3-1), grą hazardową lub zakładami
niezgodnymi z założeniami Reguł (Reguła 7-2), a formami gry hazardowej lub zakładami, które same w
sobie nie są naruszeniem Reguł. Golfista amator lub Komitet turnieju, w którym biorą udział golfiści
amatorzy, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania Reguł, powinien skonsultować się z
Władzami Związku. W przypadku braku takich wskazówek, zalecane jest nieprzyznawanie żadnych nagród
pieniężnych po to by mieć pewność, że Reguły są przestrzegane.
Dopuszczalne formy hazardu
Nie jest zabroniony hazard nieformalny lub zakłady pomiędzy indywidualnymi graczami lub zespołami
golfistów, gdy jest marginalne w stosunku do gry. Nie jest praktycznie możliwe dokładne zdefiniowanie
nieformalnego hazardu lub zakładu, jednakże cechy towarzyszące takiemu hazardowi lub zakładom to:

gracze generalnie znają się nawzajem;


udział w hazardzie lub zakładzie jest dobrowolny i ograniczony do tych graczy;



jedynym źródłem wszystkich pieniędzy wygranych przez graczy są wpłaty samych graczy; oraz



suma zaangażowanych pieniędzy powszechnie nie jest uważana za nadmierną.

Dlatego, nieformalny hazard lub zakłady są dopuszczalne pod warunkiem, że podstawowym celem jest
granie w golfa dla przyjemności a nie dla korzyści finansowych.
Niedopuszczalne formy hazardu
Niedozwolone jest organizowanie wydarzeń zakładających lub promujących przyznawanie nagród
pieniężnych. Golfiści uczestniczący w takich wydarzeniach bez uprzedniego zrzeczenia się praw do nagrody
pieniężnej będą traktowani jak gracze grający o nagrodę pieniężną, łamiąc tym samym Regułę 3-1.
Inne formy hazardu lub zakładów, w których wymagane jest uczestnictwo graczy (np. obowiązkowe zakłady
pieniężne) lub które mogą dotyczyć dużych sum pieniędzy (np. Calcutta lub totalizatory aukcyjne, w których
gracze lub zespoły są sprzedawane na aukcji) mogą być potraktowane przez władze związku jako sprzeczne
z Regułami (Reguła 7-2).
Nie można dokładnie zdefiniować niedozwolonych form hazardu lub zakładów, ale ich cechy:

udział osób nie będących graczami w grze hazardowej lub zakładach,


suma zaangażowanych pieniędzy uważana jest za nadmierną,


istnieją podstawy, aby uważać, że hazard i zakłady powodują lub mogą powodować nadużycia Reguł
lub manipulację handicapami z uszczerbkiem dla uczciwości gry
Udział golfisty amatora w niedozwolonej formie hazardu lub zakładów, może być uznany za niezgodny z
celami Reguł (Reguła 7-2) i może doprowadzić do utraty Statusu Amatora.
Uwaga: Reguły Statusu Amatora nie dotyczą zakładów lub gier hazardowych, w których golfiści amatorzy
obstawiają wyniki turnieju zorganizowanego wyłącznie dla graczy zawodowych.

