AMATÖÖRISTAATUSE (AMS) REEGLITE JUHEND

Sissejuhatus
Käesoleva juhise eesmärk on anda suunised, hoidmaks ära teadmatusest tulenevaid
AMS reeglite rikkumisi. Osa alltoodud regulatsioonidest kohalduvad kõigile amatöör‐
golfimängijatele, hoolimata nende oskustest, samas kui mitmed AMS reeglid kehtivad
ainult „golfioskuste ja mainega“ mängijatele. Golfioskusi ja mainet omavaks mängijaks
peetakse sellist mängijat, kes on olnud edukas kohalikel või rahvuslikel võistlustel, on
esindanud kas kohalikku või rahvuslikku liitu või ta võistleb kõrgetasemelistel
võistlustel.
Kas konkreetne amatöör‐golfimängija on „golfioskuste ja mainega“,1 otsustab
rahvuslik alaliit.

I PÕHIMÕTTED
1. Auhinnad (reegel 3)
Amatöör‐golfimängija võib:
1. võtta vastu auhinna, mille jaeväärtus ei ületa £500 või sellele vastavat
rahvusliku alaliidu poolt määratud summat.2 Rahaliste auhindade peale
võistlemine ei ole lubatud, välja arvatud kui tegemist on Hole‐in‐One‐
auhinnaga või tunnustatud heategevusorganisatsiooniga, mille puhul ürituse
korraldajad on saanud eelnevalt rahvuslikult alaliidult loa;
2. võtta vastu mistahes väärtuses auhinna (sh sularaha) Hole‐in‐One löömise
eest;
3. võtta auhinnana vastu reisi, mille kulud on kaetud, eeldusel, et selle väärtus ei
ole suurem kui auhinna piirmäär ning selle eesmärk ei ole golfivõistlusel
osalemine. Erand: reegel 4‐2g (sponsoreeritud HCP võistlused).3
4. võtta auhinnana vastu auhinnakuponge ja esitada neid oma rahvuslikule,
piirkondlikule või kohalikule alaliidule ning seejärel lasta tšekkide esitamisel
katta kupongi väärtuses kulusid, mis on tekkinud seoses võistlustel
osalemisega.
2. Kulud ja rahastamine (reeglid 4, 5, 6)
Amatöör‐golfimängija tohib:

1
Eesti Golfi Liit on määratlenud oskuste ja mainega golfimängijana mängija, kelle HCP kuulub jooksva
aasta 01.01 seisuga I HCP gruppi.
2
Eesti Golfi Liit on määranud auhinna maksimaalseks lubatavaks jaeväärtuseks 1000 eurot.
3
Sponsoreeritud HCP võistluste juhend ja taotlus on leitav EGL kodulehelt:
https://www.golf.ee/golfar/golfireeglid/sponsoreeritud‐voistlused/

1. võtta golfivõistlusel vastu tasuta toitu ja jooke eeldusel, et sama pakutakse
kõigile võistlejatele;
2. võtta vastu rahalist toetust oma pereliikmelt;
3. lubada katta oma kulusid osalemiseks meeskondlikel võistlustel või sellele
eelnevas treeninglaagris (kulud kaetakse läbi organisatsiooni, keda mängija
võistlustel esindab; rahvusliku alaliidu kaasamine ei ole vajalik);
4. saada rahalist toetust individuaalvõistlustel osalemiseks tingimusel, et toetust
vahendab ja maksab välja rahvuslik alaliit või klubi (kus see on lubatud); 4
5. juunior‐golfimängija võib lubada oma treening‐ ja võistluskulude katmist, kui
tegemist on ainult juunioridele suunatud võistlusega (AMS reegel 4‐2b);5
Täiskasvanute võistlustel osalemiseks tuleb järgida kulude heakskiitmise
protsessi (AMS reegel 4‐2c, vt ka eelmist punkti);
6. lubada katta kulusid osalemiseks tunnustatud heategevusorganisatsiooni
näidismängul;
7. lubada katta mõistlikul määral oma elamiskulusi (päevarahad), et saada
toetust üldistele toimetulekukuludele. Kulutused peavad olema mängija
rahvusliku alaliidu poolt heaks kiidetud ja välja makstud;
8. võtta vastu haridusliku stipendiumi, mille tingimused on golfimängija rahvuslik
alaliit heaks kiitnud;6
9. saada tasu golfimängu juhendamise eest, kui see toimub rahvusliku alaliidu
poolt heakskiidetud programmi alusel.7
3. Reklaam ja tutvustavad tegevused (reegel 6)
Golfioskuste ja mainega amatöör‐golfimängija tohib:
1. võtta vastu tasuta varustust tootjalt, eeldusel, et sellega ei ole seotud reklaam;
2. kanda oma nime golfivarustusel (v.a golfikott) ja riietusel. Varustusel või riietel
tohib olla lisaks mängija nimele ainult varustuse/riiete tootja nimi. Nimi võib
olla igal esemel vaid ühes kohas ning maksimaalse lubatud ümbermõõduga 22
cm;
3. meeskonna liikmena omada golfikotil või riietusel lisaks meeskonna nimele
ja/või embleemile ka sponsori logo.8
Golfioskuste ja mainega amatöör‐golfimängija ei tohi:
1. kasutada oma nime või identiteeti, et midagi reklaamida või müüa (sh veebis
ja sotsiaalmeedias);
2. kuvada auto peal oma nime või sponsorluse korral sponsori nime;
4

Väljaspool Eestit toimuvate võistluste kulude katmine peab toimuma läbi Eesti Golfi Liidu. Siseriiklike
võistluste kulude katmine võib käia läbi mängija koduklubi.
5
Eesti regulatsiooni järgi toimub juunioride kulude hüvitamine samal põhimõttel täiskasvanutega (vt
jaotis II PROTSESS.
6
Stipendiumide puhul saadab stipendiaat enne stipendiumi vastuvõtmist stipendiumilepingu või
tingimused e‐postile info@golf.ee heakskiitmiseks.
7
Eesti Golfi Liidu juhendajate programm.
8
Golfikotil võib sponsori nimi ja/või logo olla vaid ühes kohas ning maksimaalse lubatud
ümbermõõduga 50 cm. Riietusel (sh peakatted) võib sponsori nimi ja/või logo olla ühes või mitmes
kohas tingimusel, et nende kõigi koguümbermõõt ei ületa 22 cm. Ajalist piirangut sellise koti
kasutamisel ei ole.

3. võtta vastu tasu või kompensatsiooni tele‐ või raadioülekannetel osalemise
ning artiklite kirjutamise eest või lubada kasutada oma nime autorina mistahes
golfi puudutaval materjalil, välja arvatud juhul, kui ta ongi tegelikult ise autor
ning tegemist ei ole golfimängu õpetamisega;
4. võtta vastu auliikme staatust või soodustusega liikmelisust, mis ajendaks
konkreetse golfiklubi eest mängima.
4. Juhendamine (reegel 5)
Amatöör‐golfimängija ei tohi raha või kompensatsiooni eest õpetada golfimängu, välja
arvatud siis, kui see toimub rahvusliku alaliidu poolt heaks kiidetud juhendajate
programmi alusel.
5. Professionaalsus (reegel 2)
Amatöör‐golfimängijal on lubatud:
1. uurida oma võimalusi tegutseda professionaalse golfimängijana, sealhulgas
juhul kui on kandideerinud edutult professionaalse golfimängija positsioonile,
kuid ta ei tohi võtta vastu või hoida liikmelisust Professionaalsete Golfimängijate
Assotsiatsioonis (PGA);
2. töötada müügiassistendina golfipoes või kädina, teha karjääri golfiväljaku
kujundamise alal või golfiadministraatorina;
3. võistelda mistahes kvalifikatsioonivõistlusel, pääsemaks profituurile,
tingimusel, et ta enne võistlusi loobub kirjalikult selle võistluse mistahes
rahalisest auhinnast;
4. sõlmida leping või kokkulepe oma rahvusliku alaliiduga tingimusel, et ta ei saa
tasu, kompensatsiooni või mistahes rahalist tulu;
5. sõlmida leping või kokkulepe kolmanda isikuga (sealhulgas professionaalse
agendi või sponsoriga) tingimusel, et:
5.1 golfimängija on vähemalt 18 aastat vana;9
5.2 leping või kokkulepe puudutab üheselt ainult golfimängija tulevikku
professionaalse golfimängijana ja ei sea tingimuseks osalemist amatöör‐
golfimängijana kindlatel amatööride või professionaalide võistlustel, ja
5.3 ta ei saa amatööriks olemise ajal tasu, kompensatsiooni või mistahes
rahalist tulu ei otseselt ega kaudselt.

II PROTSESS
1. Individuaalsed välisvõistlused ja treeninglaagrid
a. Välisvõistluste ja treeningute kulutused kiidab heaks ning maksab välja
Eesti Golfi Liit (edaspidi EGL) (sh juunioritele). EGLil on õigus kulutuste

9

Erijuhtudel võib alla 18‐aastane amatöör‐golfimängija sellise lepingu sõlmida, saades loa rahvuslikult
alaliidult ning tingimusel, et leping ei ole pikem kui 12 kuud ning see ei ole pikendatav.

maksmisest keelduda, kui tegevus ei sobi kokku AMS reeglite eesmärgi
ning põhimõtetega.
b. Mängija pöördumisel EGLi poole sõlmib EGL kolmepoolse lepingu
mängija, toetaja ja alaliidu vahel. Lepingus on muu hulgas sätestatud
täpsed kaetavad kulud, kulude katmise protsess, mängijapoolne kulude
õigsuse tõendamise kohustus ning keeld toetajat reklaamida või tema
tooteid müüa.

2. Siseriiklikud võistlused ja treeninglaagrid
a. Siseriiklike võistluste ja treeningute kulutusi võib kontrollida ning oma
klubiliikmetele välja maksta iga EGLi liikmesklubi. Selleks sõlmib EGL
klubiga lepingu, milles reguleeritakse muu hulgas täpsed hüvitamiseks
lubatud kulud, maksimaalne võistlus‐ või treeningpäeva maksumus
(alla mille EGLi kaasama ei pea, kuid üle mille tuleb pärast kulude
tegemist esitada EGLile aruanne) ning vastavad kontrollimeetmed;
samuti keeld toetajat reklaamida või tema tooteid müüa.
b. Soovi korral võib ka siseriiklikke kulutusi katta läbi EGLi (sarnaselt
väliskulutustele).
c. Siseriiklikud võistlused on EGLi või tema liikmesklubide poolt
korraldatud, Eesti territooriumil toimuvad golfivõistlused.
Näidiskulutused, mida tohib katta nii siseriiklike kui välisvõistluste puhul (nimekiri ei
ole täielik):
i. edasi‐tagasi transpordi/reisikulud;
ii. majutus;
iii. toitlustus/snäkid;
iv. võistluste osalustasu;
v. Kädi/golfikäru/golfiauto kulud;
vi. harjutusringi/ harjutusväljakute kulud;
vii. juuniormängijate puhul lapsevanema või muu mängijat
saatva isiku kulud;
viii. treenerikulud
3. Elamiskulud ja stipendiumid
Elamiskulude katmise taotluse ning stipendiumitingimused kiidab heaks ning maksab
välja EGL mängija poolt enne toetuse vastuvõtmist esitatud taotluse alusel.
4. Kontrollitegevused
EGLil on õigus mistahes ajal küsida liikmesklubilt aruannet sponsori abil kaetud
kulutuste kohta, sh toetatatud mängijate ning kulutuste lõikes. Kahtluste korral on
asjassepuutuval mängijal kohustus tõendada oma kaetud kulutuste sisulist ning
protseduurilist vastavust EGLi ning R&A Amatööristaatuse reeglitele.

III Kokkuvõte
Tuleb rõhutada, et need juhised ei kata kõiki amatööristaatuse reegleid. Kahtluste
korral, kuidas tegutseda, tuleks konsulteerida mängija rahvusliku alaliiduga.
Täpsemat infot vaata www.randa.org lehelt reeglite sektsioonist.
R&A juhendi “Guidelines for low handicap golfers” põhjal
koostanud Eesti Golfi Liidu Reeglite ja HCP Komitee
Kinnitatud Eesti Golfi Liidu juhatuse poolt 25.02.2019

