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R&A z siedzibą w St. Andrews w Szkocji i USGA z
siedzibą w Liberty Corner w stanie New Jersey oprócz
wspólnego zarządzania grą na całym świecie, zajmują
się również pisaniem i interpretacją Reguł Statusu
Amatora. Podczas współpracy nad wydaniem
jednego zestawu Reguł, R&A i USGA działały w
odrębnych jurysdykcjach roboczych. USGA jest
odpowiedzialne za administrowanie Regułami w
Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach oraz w
Meksyku, a R&A, działając za zgodą stowarzyszonych
organizacji golfowych, ma takie same obowiązki we
wszystkich innych częściach świata. R&A i USGA
rezerwują sobie prawo do zmiany zarówno Reguł, jak
i ich interpretacji w dowolnym momencie.
www.RandA.org

2

www.USGA.org

Przedmowa do wydania z roku 2022 Reguł
Statusu Amatora
Amatorski golf ma swoją ugruntowaną pozycję w golfie, a dzisiejsze bogactwo zawodów
amatorskich jest satysfakcjonujące dla golfistów w różnym wieku na całym świecie. Reguły
Statusu Amatora w dalszym ciągu określają, kto jest uprawniony do rywalizacji jako golfista
amator, a niniejsze wydanie uczyniło ważny krok w kierunku unowocześnienia Reguł, aby były
łatwiejsze do zrozumienia i stosowania.
Nowe wydanie jest wynikiem inicjatywy modernizacyjnej prowadzonej przez byłych i obecnych
przedstawicieli Komitetów ds. Statusu Amatora R&A i USGA, a także przedstawicieli wszystkich
poziomów i obszarów gry. Uwzględniono w nim informacje zebrane podczas konsultacji z
kluczowymi partnerami i golfistami z całego świata i odzwierciedla ono obecne sposoby gry.
Nowe Reguły wprowadzają wyraźne rozróżnienie między golfem amatorskim i zawodowym w
nowoczesnym kontekście, zapewniając golfistom amatorom, organizatorom zawodów i
potencjalnym sponsorom przejrzystość i możliwości działania na rzecz golfa amatorskiego.
Naszym celem jest, aby w przyszłości wspierali oni zdrową grę zarówno tych grających na
najwyższym poziomie jak i wszystkich grających w golfa wyłącznie dla czystej przyjemności i
wyzwań, jakie on stawia.
Clive T. Brown
Przewodniczący
Komitet ds. Statusu Amatora
R&A Rules Limited

3

Paul Brown
Przewodniczący
Komitet ds. Statusu Amatora
United States Golf Association
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Cel reguł

Golf amatorski ma ugruntowaną pozycję w golfie, sięgającą dawnych czasów, gdy zawody były
organizowane tylko dla golfistów amatorów. Reguły Statusu Amatora definiują gracza, który ma
prawo rywalizować jako golfista amator.
Reguły Statusu Amatora ograniczają wartość nagród, które golfista amator może przyjąć w
zawodach, zgodnie z osiągniętymi wynikami, co pomaga chronić uczciwość gry poprzez
zminimalizowanie nacisku na Reguły Gry w Golfa i Reguły Handicapowe powodując, że golf w
dużej mierze jest grą samoregulującą się.
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Golfista amator

Wszyscy golfiści są amatorami, chyba że:
•
•
•
•
•

Przyjmą nagrodę, która nie jest dozwolona zgodnie z regułą 3 (Nagrody);
Wezmą udział w zawodach jako profesjonaliści,
Przyjmą zapłatę lub rekompensatę za naukę gry w golfa niezgodnie z regułą 4 (Nauka
gry),
Zostaną zatrudnieni (w tym samozatrudnieni) jako profesjonaliści w klubie golfowym lub
na driving range; lub
Posiadają członkostwo w stowarzyszeniu golfistów profesjonalistów (PGA).

Amator, który podejmie którekolwiek z powyższych działań, przestaje być amatorem i pozostaje nieamatorem do czasu przywrócenia mu statusu amatora (patrz Reguła 5: Przywrócenie statusu amatora).
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Nagrody

3a. Zawody scratch (brutto)
Amator grający w zawodach scratch może przyjąć dowolną nagrodę w turnieju, w tym pieniądze,
do limitu wartości 700 GBP lub 1000 USD, chyba że Krajowy Związek Golfa ustali niższy limit.
Zgodnie z regułami Statusu Amatora, zawody scratch są turniejem, który nie korzysta z wyników
netto w żadnej fazie turnieju, a handicap nie może być stosowany jako metoda podziału graczy
na różne kategorie w scratch. Każdy turniej, który nie jest turniejem scratch, jest turniejem
handicapowym.

3b. Zawody handicapowe
Amator grający w zawodach handicapowych nie może przyjąć nagrody pieniężnej, ale może
przyjąć inną dowolną nagrodę w turnieju do limitu wartości 700 GBP lub 1000 USD, chyba że
Krajowy Związek Golfa ustali niższy limit.

3c. Ogólnie
W przypadku nagrody niepieniężnej wartość tej nagrody określa cena, za jaką ta nagroda jest
ogólnie dostępna na rynku detalicznym w momencie przyjęcia nagrody.
Limit nagród dotyczy:
•

•
•

Dowolnych turniejów golfowych rozgrywanych od tee do dołka, obejmujących zdobywanie
punktów na dołku, niezależnie od tego, gdzie te turnieje są rozgrywane (na przykład na
polu golfowym lub symulatorze golfa).
Dowolnego konkursu umiejętności, w którym uderzenie wykonywane jest podczas turnieju
rozgrywanego od tee do dołka.
Łącznej liczby nagród przyznanych w jednym turnieju lub w wielu turniejach prowadzonych
w tym samym czasie (na przykład indywidualnie i drużynowo).

Limit nagród nie dotyczy:
•
•

•
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Wartości trofeów i innych podobnych nagród.
Zawodów long drive, zawodów celności uderzenia, zawodów wymagających określonych
umiejętności, uderzeń trikowych i zawodów, które obejmują wyłącznie puttowanie (chyba
że uderzenie wykonywane jest podczas turnieju od tee do dołka).
Nagrody za hole-in-one:
» zdobytej poza turniejem granym od tee do dołka, lub

•
•

» podczas turnieju rozgrywanego od tee do dołka, pod warunkiem, że długość uderzenia
wynosi co najmniej 45 metrów (50 yards).
Hazardu lub zakładów pomiędzy pojedynczymi golfistami lub grupami golfistów.
Wydatków na rywalizację w kolejnym etapie tych samych zawodów.
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Nauka gry

Nauka gry obejmuje uczenie fizycznych aspektów gry w golfa, tj. techniki swingu kijem golfowym
i uderzania piłki golfowej. Reguły Statusu Amatora nie mają zastosowania do innych form
nauczania lub coachingu (na przykład sprawności fizycznej i psychologicznych aspektów gry).
Amator, który przyjmuje zapłatę lub rekompensatę za udzielanie nauki gry, w tym w ramach
płatnych obowiązków, przestaje być amatorem.
Ale amator może przyjąć zapłatę lub zwrot kosztów za lekcje nauki gry w golfa w następujących
okolicznościach:
•
•

•

W ramach programu będącego częścią programu wcześniej zatwierdzonego przez Władze
Krajowego Związku.
Jako pracownik szkoły, college'u lub obozu, pod warunkiem, że czas poświęcony na
udzielanie nauki stanowi mniej niż 50% czasu spędzonego na wykonywaniu wszystkich
obowiązków pracownika.
Gdy nauka gry przekazywana jest na piśmie lub online, a nie konkretnej osobie lub grupie.
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Przywracanie statusu amatora

Krajowe Władze Związku mogą przywrócić status amatora osobie nie będącej amatorem.
Krajowe Władze Związku mają wyłączne prawo do:
•
przywrócenia statusu amatora osobie, która nie jest amatorem,

określenia okresu karencji koniecznego do przywrócenia statusu amatora,

odmówienia przywrócenia statusu amatora.
Decyzja Krajowych Władz Związku o przywróceniu statusu amatora jest ostateczna, z
zastrzeżeniem procedury odwoławczej ustanowionej przez ten organ.
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Stosowanie reguł

R&A i USGA są organami zarządzającymi Regułami Statusu Amatora i zastrzegają sobie prawo do
zmiany Reguł w dowolnym momencie oraz do wydawania i zmian interpretacji Reguł w
dowolnym czasie.
Krajowy związek golfa lub stowarzyszenie są Krajowymi Władzami Związku, który odpowiada za
administrowanie i stosowanie Reguł Statusu Amatora na obszarze swojego zarządzania, w tym
spraw, które pojawiają się na innym obszarze, ale dotyczą osoby lub osób mieszkających w jego
obszarze zarządzania.
W przypadku niepewności lub wątpliwości dotyczących stosowania Reguł, w tym ustalenia, czy
dana osoba jest amatorem, czy nie, Krajowe Władze Związku mają prawo do podjęcia ostatecznej
decyzji, ale mogą również, przed podjęciem decyzji, skierować sprawę do R&A.
Decyzja Krajowych Władz Związku dotycząca stosowania Reguł jest ostateczna, z zastrzeżeniem
procedury odwoławczej ustanowionej przez ten organ.
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Golf jest grą
ogólnoświatową,
R&A i USGA wydały ten
jeden zestaw
Reguł Statusu Amatora
do stosowania na całym
świecie
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