2022 amatöörstaatuse reeglid koos juhistega
Juhised seisuga 26.10.2021
Juhiseid uuendatakse vastavalt vajadusele

Reegel 1 ‐ Reeglite eesmärk
Amatöörgolfil on golfimaailmas pikk ja oluline traditsioon, mille lahutamatuks osaks ainult
amatööridele avatud võistlused. Amatöörstaatuse (AMS) reeglid defineerivad, kes tohivad
amatöörina võistelda.
Golf on suures osas ise‐reguleeruv ja selleks, et kaitsta mängu terviklikkust minimeerides
survet golfi‐ ja HCP‐reeglitele, seavad AMS reeglid vormilised ja väärtuselised piirangud
auhindadele, mida amatöörmängija tohib võistlustel saavutatud tulemuste eest vastu võtta.
___________________________________________________________________________
Juhised reeglile 1
Hetkel puuduvad
___________________________________________________________________________
Reegel 2 – Amatöörgolfar
Kõik golfimängijad on amatöörid kuni nad ei ole:
● Võtnud vastu reeglis 3 nimetatud mittelubatud auhindu;
● Osalenud võistlustel kui professionaal;
● Võtnud vastu reegli 4 kohaselt keelatud tasu või muud kompensatsiooni golfimängu
õpetamise eest;
● Töötanud (olenemata lepingu vormist) golfiväljaku või harjutusväljaku
golfiprofessionaalina;
● Astunud professionaalsete golfimängijate assotsiatsiooni (PGA) või muu sarnase
ühingu liikmeks.
Amatöör, kes teeb ükskõik millist neist tegevusest, muutub mitte‐amatööriks ja jääb mitte‐
amatööriks kuni tema amatöörstaatus ennistatakse (vaata Reegel 5: Amatöörstaatuse
ennistamine).
___________________________________________________________________________
Juhised reeglile 2
Mängimine või töötamine professionaalina
Lisajuhised on antud reegli 2 punktidele 2, 4 ja 5:
● Võistlustel professionaalina osalemine.
o Amatöör, kes registreerub ja mängib võistlusel professionaalina, kaotab oma
amatöörstaatuse.

▪

See kehtib ka siis, kui mängija alustab, aga ei lõpeta võistlust, nt
mängija loobub võistlemast või ei lõpeta võistlust või võistluse
mänguringi mistahes muul põhjusel.
▪ See ei kehti amatööri kohta, kes registreerib võistlusele
professionaalse golfimängijana, aga ei ole veel võistlusel mänginud.
● Näiteks võib nii juhtuda amatöörist professionaaliks saamise
üleminekuperioodil, kui mängija paneb ennast kirja tulevikus
toimuvale võistlusele kui professionaal, aga soovib kuni
võistluseni veel amatöörina võistelda.
● Amatöör võib professionaalina võistlemise registreeringu enne
mängima asumist tagasi võtta või muuta selle amatöörina
võistlemise registreeringuks ilma, et see mõjutaks tema
amatöörstaatust.
o Golfimängija, kes osaleb ainult professionaalidele mõeldud võistlusel, kaotab
oma amatöörstaatuse.
o Kui golfimängijalt ei oodata enne võistlust oma staatuse määratlust
(amatööri või professionaalina), siis on amatööril õigus võistlusel mängida
ilma, et see mõjutaks tema amatöörstaatust. Amatöörstaatust mõjutab
sellisel juhul ainult olukord, kus amatöör otsustab vastu võtta auhinna, mida
reegel 3 tal teha ei luba.
o Osalemine professionaalina võistlustel, mis ei ole tiialast‐lipuni (tee‐to hole)
võistlus (näiteks pikima avalöögi või puttamise võistlused), ei mõjuta
amatöörstaatust.
● Töötamine golfiväljaku või harjutusväljaku golfiprofessionaalina;
o Siia alla kuulub töösuhe juhtiva golfiõpetajana (head professional),
abiõpetajana (assistant professional) või muus sarnases ametis golfiväljakul,
golfiklubis või muus golfi harjutuskeskuses.
o Siia alla ei kuulu muud tavapärased positsioonid ja tiitlid golfitööstuses.
Nimekirja tavapärastest positsioonidest vaata punktist "Juhised, mida
amatöörgolfar teha tohib".
● PGA või muu sarnase ühingu liikmestaatuse omamine.
o Siia alla kuulub mistahes kategooria liikmelisus taolises organisatsioonis,
kaasa arvatud õpipoisi või mistahes muu liikmelisuse staatus.
o Siia alla ei kuulu olukord, kus amatöörgolfar on sellises ühingus tööl
administratiivses rollis, näiteks töötades juhatuses.
Juhised, mida amatöörgolfar teha tohib
Seoses reegli 2 punktidega 2, 3 ja 5 tohib amatöörgolfar teha järgmist:
● Mängimisega seotud tegevused:
o Omada liikmelisust professionaalsel tuuril tingimusel, et ta ei mängi
professionaalina.
o Osaleda ja/või läbida mänguoskuste testi.
● Õppimisega seotud tegevused:
o Asuda õppima professionaalses golfijuhtimise programmis, tingimusel, et
programm ei nõua õpilaselt PGA või muu sarnase ühingu liikmelisust ega
midagi muud, mis tooks kaasa AMS kaotamise (näiteks tasu eest golfi
õpetamist).

● Töötamisega seotud tegevused ja positsioonid:
o Töötada golfipoe või golfivarustuse müüjana, golfikeppide seadistaja (fitter),
valmistaja või parandajana.
o Töötada tegevjuhina või direktorina golfiväljakul, klubis või muus golfi
asutuses.
o Töötada golfivarustuse tootja juures.
o Töötada kädina, isegi kui kädina töötatakse professionaalse golfimängija
heaks või profituuril.
o Töötada mõne golfi assotsiatsiooni administratsioonis.
Mängimine amatöörina võistlustel, kus rahalised auhinnad ületavad lubatud piirmäära
Võistlusjuhendite koostamisel on korraldajatel mitmeid võimalusi amatöörmängijatega
seotud rahaliste auhindade reglementeerimiseks.
Näiteks võivad võistluste korraldajad:
● Sätestada, et amatöörina osalevad mängijad ei oma õigust rahalistele auhindadele
(või omavad õigust ainult kuni reeglis 3 sätestatud piirmäärani).
● Nõuda, et amatöörina võistlusele siseneja deklareerib enne võistluse algust (näiteks
enne oma esimese ringi alustamist), kas ta planeerib vastu võtta piirmäärast
suurema auhinnaraha, kui tal see võimalus tekib.
o Isegi seda deklareerides jääb amatööril hiljem õigus AMS reeglitega vastuolus
olevat summat mitte vastu võtta.
o Võistluse korraldajale jääb sellisel juhul õigus otsustada, kuidas vastuvõtmata
jäänud auhinnaraha jagatakse.
Kui võistluse korraldaja lubab, võib golfimängija amatöörina võistlusel osaleda ilma oma
amatöörstaatust kaotamata isegi juhul, kui ta planeerib hiljem lubatust kõrgemat
auhinnaraha vastu võtta. Kui mängija mängib piisavalt hästi, et võita lubatust suurem
auhinnaraha ja ta otsustab selle võistluse lõppedes vastu võtta, kaotab ta oma
amatöörstaatuse.
___________________________________________________________________________
Reegel 3 – Auhinnad
a Händikäpita (Scratch) võistlused
Mängides händikäpita võistlusel, on amatööril lubatud vastu võtta mistahes auhinda, sh
rahalist auhinda, kui see ei ületa £700 (Briti naela) või US$1000 (USA dollarit)1 ühe võistluse
kohta, välja arvatud juhul kui rahvuslik alaliit ei ole seadnud madalamat piiri.
AMS reeglite mõistes on händikäpita võistlus selline võistlus, kus ei arvestata üheski
võistluse osas neto tulemusi ja mängijaid ei tohi HCPI järgi jagada erinevatesse
tasemegruppidesse. Kõik võistlused, mis ei ole scratch võistlused, loetakse
händikäpivõistlusteks.
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b Händikäpivõistlused
Mängides händikäpivõistlusel, ei tohi amatöörgolfar vastu võtta rahalist auhinda, kuid võib
vastu võtta mistahes muu auhinna väärtusega kuni £700 (Briti naela) või US$1000 (USA
dollarit)2 võistluse kohta, välja arvatud juhul kui rahvuslik alaliit ei ole seadnud madalamat
piiri.
c Üldine
Mitterahalise auhinna väärtus on võrdeline hinnaga, millega saab auhinna vastuvõtmise ajal
sama auhinda kaubandusest või teenusepakkujalt osta.
Auhinna väärtuse ülempiir kehtib:
● Iga tiialast‐lipuni (tee‐to hole) peetava, raja tulemusi arvestava võistluse puhul,
sõltumata võistluse toimumiskohast (näiteks golfiväljak või golfisimulaator);
● Iga oskusi proovile panev erivõistlus, mille löök sooritatakse tiialast‐lipuni (tee‐to
hole) mängitava võistluse raames;
● Ühe võistluse sees saadavatele auhindadele või mitme erineva üheaegselt peetava
võistluse auhindadele kokku (näiteks individuaalarvestus ja võistkonnaarvestus).
Auhinna väärtuse ülempiir ei kehti:
● Karikate ja nendega sarnaste auhindade puhul;
● Pikima avalöögi võistlustele, täpsusvõistlustele, erioskuste võistlustele ja ainult
puttamise võistlustele (välja arvatud juhul kui nende võistluste arvestusse minev
löök mängitakse tiialast‐lipuni (tee‐to hole) peetava võistluse raames).
● Hole‐in‐one auhinnale
o kui see on löödud väljaspool tiialast‐lipuni (tee‐to hole) peetavat võistlust;
o tiialast‐lipuni (tee‐to hole) peetaval võistlusel, kui selle pikkus on vähemalt 45
meetrit (50 jardi).
● Ennustamisele ja panustamisele individuaalsete golfimängijate või võistkondade
vahel.
● Kuludele, mis on seotud sama võistluse järgmisel etapil osalemisega.
___________________________________________________________________________
Juhised reeglile 3
Händikäpita (Scratch) ja händikäpivõistlused
Reegel 3 sätestab erisused auhindades, mida amatöörgolfar võib vastu võtta mängides
scratch võistlustel või händikäpivõistlustel. AMS reeglid käsitlevad igat võistlust kas scratch
või händikäpivõistlusena. Reegli 3 mõttes ei saa võistlus olla samaaegselt mõlemat.
Händikäpita (Scratch) võistlused
Reegel 3 mõttes tohib scratch võistlusi pidada ainult scratch (händikäpita) tulemust
arvestades. Mängija händikäppi tulemuste arvestamisel kasutada ei tohi.
● AMS reeglite mõistes on järgmised võistlused händikäpivõistlused:
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o Võistlused, kus kasutatakse händikäppi võistlusklasside või stardigruppide
moodustamiseks, isegi kui kohad jaotatakse klassides või stardigruppides
ainult scratch tulemust arvestades;
o Võistlused, kus on korraga kasutuses nii scratch tulemus kui händikäpi (neto)
tulemus;
o Võistlused, kus händikäppi kasutatakse viigiliste olukordade lahendamisel.
● Händikäppi võib kasutada scratch võistlusele pääsevate mängijate selgitamiseks,
näiteks lubades osalema võistlejad kelle HCPI on 5.0 või alla selle.
Händikäpivõistlused
Reegli 3 mõistes on kõik võistlused, mis ei ole scratch võistlused, automaatselt
händikäpivõistlused. Tavapärased näited händikäpivõistlustest:
● HCPI'd ei kasutata võistluste tulemuste selgitamiseks, kuid võistlusklassid või
stardigrupid on loodud HCPI'd järgides. Isegi kui selline võistlus mängitakse scratch
tulemusele, käsitlevad AMS reeglid seda kui händkäpivõistlust;
● Scratch ja händikäpivõistlus toimuvad üheaegselt osana samast mänguringist või
mänguringidest;
● Üks või enam mänguringe mängitakse scratch’ina ja üks või enam mänguringe
mängitakse händikäpivõistlusena;
● HCPI'd arvestatakse ühe osavõistluse tulemuste arvutamisel, aga mitte kõigi
osavõistluste tulemuste puhul.
Valuuta ja auhinna piirmäärad
Reegli 3 piirmäärad on kirjeldatud Briti naeltes (£) ja USA dollarites (US$). Kohalikul alaliidul
on õigus määrata auhinnalimiit oma territooriumil eeldusel, et see määramise hetkel ei
ületa £700 ja US$ 1000.
On arusaadav, et £700 ja US$1000 ei ole igal ajahetkel sama väärtusega, seega on
rahvuslikul alaliidul õigus otsustada kumba valuutat kasutada oma limiidi arvutamiseks.
Kohaliku auhinna piirmäära igapäevane ühitamine alusvaluutaga ei ole reaalne, kuid siiski on
oluline, et piirmäära ülevaatamine toimuks regulaarselt vältimaks suuri erisusi reegel 3
seatud piirmääradega.
* Eesti Golfi Liit on kehtestanud AMS reeglis 3 nimetatud auhinna piirmääraks 800 eurot.
Tiialast‐lipuni (tee‐to hole) peetava võistluse definitsioon
Reegel 3 kehtib ainult tiialast‐lipuni (tee‐to hole) peetava, raja tulemusi arvestava võistluse
puhul, sõltumata võistluse toimumiskohast (näiteks golfiväljak või golfisimulaator).
Reegel 3 kehtib samuti kõigil erivõistlustel, mille lööki arvestatakse tiialast‐lipuni (tee‐to
hole)mängitava võistluse raames. Näiteks pikima avalöögi või lähimale lipule erivõistlused,
mille löögid lähevad samaaegselt tiialast‐lipuni (tee‐to hole) mängitava võistluse arvestusse.
Reegel 3 ei kehti võistlustel, mis ei ole osa tiialast‐lipuni (tee‐to hole) mängitavast
võistlusest, isegi kui need toimuvad golfiväljakul või golfisimulaatoril. Näiteks pikima
avalöögi võistlused, lähimale lipule võistlused, puttamise võistlused või muud erivõistlused,

mille löök või löögid ei lähe golfiringi arvestusse. Selliseid võistlusi, mille kohta reegel 3 ei
kehti, võib pidada samaaegselt tiialast‐lipuni (tee‐to hole) mängitavate võistlustega.
Auhinnad, kus võistluse korraldaja katab võistluse järgmise etapi osaluskulud
Võistlustel, kus võistluse korraldaja annab võitjale või võitjate grupile auhinnana välja
võimaluse osaleda tasuta võistluse järgmisel etapil, ei kohaldata reegel 3 tulenevat auhinna
piirmäära.
Mängija eest võib tasuda või talle hüvitada kõik või osa võistluse järgmise etapi tegelikest
kuludest, sh, aga mitte ainult, osalustasud, reisikulud, ööbimine, söögid ja kädi tasud.
Auhinna vastuvõtmise edasilükkamine või kaudselt vastu võtmine
Amatöörgolfar ei tohi reegel 3 alusel mittelubatud auhinna vastu võtmist edasi lükata, et
oma amatöörstaatust säilitada. Auhinna vastuvõtmise edasilükkamist käsitletakse
samaväärselt kui auhind oleks vastu võetud koheselt auhinna võitmise hetkel.
Amatöörgolfaril ei ole võimalik oma amatöörstaatust säilitada, lastes auhinna vastu võtta
teisel isikul või suunates auhinna oma golfiklubisse või ettevõttesse. Teatud puhkudel on
võimalik auhinna annetamine heategevuseks (vaata: „Auhinna annetamine
heategevuseks“).
Auhinnaraha tähendus
Reegel 3 tähenduses võib auhinnaraha olla erinevates vormingutes, sh sularaha, füüsiline
või digitaalne raha (sh krüptovääringud), tšekk, panga deposiit, aktsiad, osakud või
võlakirjad. Auhinnarahaks loetakse nii kinkekaardid kui deebetkaardid, mida saab raha vastu
vahetada või mille alusel saab raha välja võtta.
Auhinna annetamine heategevuseks
Amatöörgolfar, kes võidab reeglitega mittelubatud auhinna, võib auhinnast loobuda ja
annetada auhinna mõnele tunnustatud heategevusorganisatsioonile.
Võistluskomitee pädevuses on otsustada, kas amatöörmängijal on õigus võidetud auhindu
heategevuseks annetada või mitte.
Loosimised ja loteriid
Võistlustega samaaegselt toimuvate loteriide ja loosimiste puhul reegel 3 ei kohaldu
tingimusel, et neid ei tehta auhinna piirmäärast kõrvale hoidmiseks.
Võistkondlikud võistlused
Võistkondlike võistluste puhul võib iga võistkonna liige vastu võtta auhinna kuni reeglis 3
sätestatud auhinna piirmäärani. Näiteks 18‐rajalise händikäpivõistluse puhul võib
neljaliikmelise võistkonna iga liige vastu võtta auhinna (kui see pole auhinnaraha) piirmääras
lubatud ulatuses

Mitu samaaegselt peetavat võistlust
Reeglis 3 toodud auhinna piirmäär kehtib iga võistluse kohta hõlmates nii põhivõistlust kui
kõiki erivõistlusi (nagu pikim avalöök või lähim lipule), mille lööki arvestatakse tiialast‐lipuni
(tee‐to hole) mängitava võistluse raames.
Auhinna piirmäär kehtib samuti mitme samaaegselt peetava võistluse puhul (näiteks nagu
individuaalarvestus ja võistkondlik arvestus), isegi kui igal võistlusel on eraldi osalustasu.
● Näiteks võib 18‐rajalise individuaalvõistluse HCP‐löögimängu võitja saada 700 US$
poekrediiti ning sama võistluse scratch tulemuse võitmise eest veel kuni 300 US$.
Kui võistlusel on üks või enam kvalifikatsioonivõistlust ja igaühe eest tuleb tasuda
osalustasu, siis saab neist igaühte pidada eraldi võistluseks.
Võistlustel, mille tulemusi arvestatakse osavõistluste põhjal, tuleb auhinna piirmäär
arvutada nii osavõistlustel kui lõpptulemusena antavate auhindade kogusummana.
● Näiteks võistlus A ja võistlus B on mõlemad 36‐rajalised scratch võistlused, mida
mängitakse kahel järjestikusel nädalavahetusel ja mõlemal on eraldi osalustasu.
Võistlus C on 72‐rajaline koondvõistlus, mis põhineb võistluse A ja B tulemustel.
Mängija, kes võidab 700 USD kas võistlusel A või B, tohib võistluse C puhul vastu
võtta maksimaalselt 300 USD.
Edetabel
Amatöörgolfar võib edetabeli võitmise eest vastu võtta reegel 3 järgi lubatud auhinna
hoolimata sellest, millises väärtuses on ta eelnevate võistluste eest auhindu saanud.
Karikad
Amatöörmängija võib vastu võtta karikaid ja teisi püsivalt graveeritud sümboolseid auhindu
isegi juhul, kui nende maksumus ületab reegli 3 auhinna piirmäära.
Kullast, hõbedast, keraamikast, klaasist või muust sarnasest materjalist tehtud graveerimata
karikad peavad mahtuma auhinna piirmäära sisse.
Reeglist mööda hiilimiseks ei tohi auhinnana kasutada esemeid nagu haruldased kellad või
antiiksed ehted.
Suveniiride ja kingituste kord
Sponsoril või võistluse korraldajal on õigus igale osaleja anda kingitusi või suveniire
sõltumata nende väärtusest tingimusel, et ei üritata mööda hiilida auhinna piirmäärast.
Elutööauhinnad
Elutööauhindu antakse tähelepanuväärsete saavutuste või panuse eest golfi ja neid ei peeta
võistluste auhindadeks. Reeglis 3 sätestatud auhinna piirmäär nende puhul ei kehti.
___________________________________________________________________________

Reegel 4 – Õpetamine
Õpetamine tähendab golfilöögi mehaanika (golfikepi liigutamine ja golfipalli löömine)
õpetamist. AMS reeglid ei kehti teistele õppemeetoditele (näiteks füüsiline ettevalmistus või
psühholoogiline treening).
Amatöör, kes võtab tasu või muud kompensatsiooni õpetamise eest (sh palgatöö osana)
muutub mitte‐amatööriks.
Amatöör võib õpetamise eest saada tasu või muud kompensatsiooni järgmistel puhkudel:
● Osana eelnevalt rahvusliku alaliidu poolt heaks kiidetud programmist;
● Olles kooli, ülikooli või laagri töötaja tingimusel, et õpetamine ei ületa 50% tema
kogutöö ajalisest mahust;
● Kui õpetus edastatakse kirjalikult või veebis ning see ei ole suunatud spetsiifiliselt
ühele õpilasele või grupile õpilastele.
___________________________________________________________________________
Juhised reeglile 4
Üldine
Golfiväljakul töötav amatöörgolfar ei tohi tegeleda golfiõpetusega osana oma
töökohustustest. Otsese tasu puudumine golfiõppe eest või sellele kulutatud osa tööajast
pole oluline.
Reeglites 2 ja 4 märgitud kompensatsioon ei ole limiteeritud rahalise tasuga, vaid hõlmab ka
mistahes vahetuskaupa toodete või teenuste vastu nagu näiteks mänguõigused või
harjutusõigused golfiväljakul või klubis.
Biomehhaanika, liikumissooritus ja jõutreening
Õpetamine tähendab golfilöögi mehaanika (golfikepi liigutamine ja golfipalli löömine)
õpetamist. Biomehaaniliste andmete kogumine, liikumissoorituse parandamine või
jõutreeningute juhendamine ei ole iseenesest golfimängu õpetamine reegli 4 mõistes. Juhul,
kui neid distsipliine kasutatakse kombineerituna golfilöögi mehaanika õpetamisega, siis on
tegemist golfiõppega.
Golfiõpe osana heakskiidetud programmist
Reegel 4 lubab amatöörgolfaril saada tasu või kompensatsiooni golfiõppe eest, mis on osa
eelnevalt rahvusliku alaliidu poolt heakskiidetud programmist.
Reegli eesmärk on julgustada osalust uute golfimängijate õppes, toetades nii kvalifitseeritud
professionaalseid golfiõpetajaid. Taolises programmis osaletud aja eest on õiglane maksta
tasu või kompenseerida seda muul viisil.
Programm peab olema eelnevalt rahvusliku alaliidu poolt kinnitatud.

Rahvuslikul alaliidul on õigus seada programmile tingimusi ja otsustada, kas programm on
sobilik kinnitamiseks kooskõlas reegliga 4. Näiteks võib alaliit piirata amatöörgolfari poolt
panustatavate tundide arvu või teatud perioodil saadavat tasu.
Alaliit peaks programmide kinnitamisel kaaluma järgnevaid soovitusi:
● Konsulteerimine rahvusliku PGA'ga ja võimalusel nendega programmi sisu
koordineerimine;
● Ajalise piirangu seadmine, kui palju tunde võib amatöörgolfar treenerina töötada kas
nädalas, kuus või aastas ja piirama maksimaalset tasu või kompensatsiooni suurust
nädalas, kuus või aastas;
● Programmid tuleb iga‐aastaselt üle vaadata ja uuesti kinnitada.
Golfi õpetamine kooli, ülikooli või laagri töötajana
Amatöörgolfar, kes töötab koolis, ülikoolis, mõnes muus haridusasutuses või laagris, võib
saada tasu või kompensatsiooni golfi õpetamise eest samas asutuses. Õppe maht peab
olema väiksem kui 50% tema kõigi ülesannete koguajast antud asutuses.
Kirjalik või veebipõhine golfiõpe
Amatöörgolfar võib saada tasu või kompensatsiooni kirjaliku golfiõppe eest (näiteks raamat
või ajakiri), sest selline õppevorm vajab lugejapoolset otsustamist õppe sobivusest ja
arusaamist, kuidas on võimalik õpet oma golfilööki integreerida.
Amatöörgolfar võib sarnast õpet pakkuda veebis. Amatöörgolfaril on õigus postitada
blogilugusid või videoid golfiõpetusest, kuid ta ei tohi vastata spetsiifilistele inimestele või
gruppidele, et aidata neid golfilöögi mehaanika õpetamisel. Golfimängijatele peab endale
jääma vastutus otsustada, kuidas antud õpet oma golfilööki integreerida.
___________________________________________________________________________
Reegel 5 ‐ Amatöörstaatuse ennistamine
Amatöörstaatust saab ennistada rahvuslik alaliit.
Iga rahvuslik alaliit on ainuotsustaja järgmistes küsimustes:
● Amatöörstaatuse ennistamine;
● Ennistamise ooteaja nõudmine;
● Amatöörstaatuse ennistamisest keeldumine.
Rahvusliku alaliidu otsus ennistamise kohta on lõplik, alludes ainult selle alaliidu poolt välja
töötatud apellatsiooni korrale.
___________________________________________________________________________
Juhised reeglile 5
Ennistamise juhised
Mängija, kes soovib oma amatöörstaatuse ennistamist, peab järgima rahvusliku alaliidu
poolt kinnitatud taotlemise korda, mis võib endas sisaldada ennistamise avalduse esitamist
alaliidule.

Taotlemise kord võimaldab alaliidul iga avaldust menetleda ja võtta vastu sobilikuim otsus
sõltuvalt konkreetse juhtumi asjaoludest.
Kui mängija on esitanud ennistamise avalduse alaliidule, loetakse teda ennistamise
kandidaadiks, kuid ta jääb mitte‐amatööriks kuni ennistamise otsuseni.
Ennistamise ooteaeg
Rahvuslikel alaliitudel on soovituslik kehtestada minimaalseks ennistamise ooteajaks 6 kuud.
Ooteaja määramisel võib alaliit kaaluda, kas on põhjendatud ooteaja pikendamine seoses
mitte‐amatöörina veedetud aja pikkusega.
Rahvuslik alaliit peab otsustama ennistamise ooteaja alguse ja ooteaja pikkuse mitmete
asjaolude alusel:
● Algusaeg
Soovituslik on lugeda ennistamise ooteaja alguseks mängija viimane tegevus, mis ei
olnud amatöörstaatuse reeglitega lubatud, näiteks nagu viimane golfiprofessionaalina
töötatud päev või golfiprofessionaalina mängitud võistlus või viimane tasu vastuvõtmine
golfiõppe eest, mis polnud lubatud. Alaliidul on õigus soovi korral kasutada mõnda teist
kuupäeva.
● Mänguoskus
Alaliit peab hindama kandidaadi eelnevaid mängu tulemusi ja edukust ja võib nende
põhjal ooteaega pikendada.
Alaliit võib kaaluda asjaolusid nagu osaletud võistluste ja tuuride tase ja tulemused
nendel võistlustel (läbitud cut’id, võidetud auhinnaraha, kõrged kohad).
Ooteaja määramisel võib alaliit arvestada, kui palju aega on möödas viimasest osaletud
võistlusest.
● Mitte‐amatöörina tegutsemise erinevad viisid
Mitte‐amatööriks võib saada erinevaid teid pidi ja alaliit võib soovida neid viise ühtlaselt
reguleerida.
Järgmises näites on kirjeldatud, kuidas ooteaja pikkus saab sõltuda mitmetest
tegevustest:
Näide 1
o Töötamine golfi professionaalina 1.01.2010 ‐ 1.01.2022
o PGA liige 1.01.2010 ‐ 30.06.2022
o Tasu võtmine golfiõppe eest 1.01.2010 ‐ 1.01.2022
Viimane tegevus golfiprofessionaalina on 30.06.2022 ja mängija peaks ootama
minimaalselt 6 kuud ehk esimene kuupäev mängija ennistamiseks amatöörina ei tohi
olla varem kui 30.12.2022.
Näide 2
o Töötamine golfi professionaalina 1.01.2010 ‐ 1.01.2022
o PGA liige 1.01.2010 ‐ 30.06.2022

o Tasu võtmine golfiõppe eest 1.01.2010 ‐ 1.01.2022
o Golfiprofessionaalina mängimine 1.01.2010 ‐ 1.06.2022
Viimane tegevus golfiprofessionaalina on 30.06.2022 ja mängija peaks ootama
minimaalselt kuus kuud ehk esimene kuupäev mängija ennistamiseks amatöörina ei tohi
olla varem kui 30.12.2022. Mängijalt võidakse nõuda pikemat ooteaega seoses tema
golfivõistlustel saavutatud tulemustega.
Korduv ennistamine
Reeglite järgi on lubatud mitte‐amatööri ennistamine rohkem kui üks kord.
Alaliidul on õigus pikendada ennistamise ooteaega teise või kolmanda ennistamise
puhul. Näiteks võib alaliit otsustada, et teise ennistamise ooteaeg on minimaalselt üks
aasta, mitte kuus kuud nagu esmase ennistamise puhul.
Järgnevate ennistamiste puhul on alaliidu otsustada, kas neid rahuldada ja kui pikk peaks
olema mängija ooteaeg.
Ennistamisest keeldumine
Alaliidul on teatud limiteeritud juhtudel õigus ennistamisest keelduda. See võib olla
asjakohane, kui mängija on saavutanud teatud prominentsuse mängus või saavutanud
teatud tasemel tulemusi.
Ülemaailmset ennistamisest keeldumise standardit ei ole võimalik luua, sest asjaolud
riigiti on niivõrd erinevad. Iga rahvuslik alaliit peab sellised juhised endale ise looma,
kuid neil on õigus enne otsustamist R&A'ga konsulteerida.
Mängija staatus ennistamise ooteajal
Mitte‐amatöör, kes on avaldanud soovi amatöörina ennistamiseks, peab ooteajal
järgima amatöörstaatuse reegleid. Enne ennistamise jõustumist ei tohi ta ennast
amatöörina võistlustele registreerida ega võistlustel osaleda.
Samas võib mitte‐amatöör ooteajal osaleda võistlustel, mis ei ole eksklusiivselt
amatööridele suunatud, sealhulgas oma klubis klubiliikmetele mõeldud võistlustel, kui
ta:
● ei osale professionaalina;
● on võistluse korraldaja poolt lubatud osalema mitte‐amatöörina;
● ei võta vastu reegli 3 alusel keelatud auhindu;
● ei võta vastu ühtegi auhinda, mis on mõeldud võistlevatele amatööridele.
Amatööridele suunatud võistluse komitee võib lubada mitte‐amatööril ennast
võistlusele kirja panna juhul, kui mitte‐amatöör on taotlenud ennistamist ja tema
ennistamise ooteaeg lõpeb enne võistluste, sh kvalifikatsioonivõistluse, algust.
___________________________________________________________________________
Reegel 6 ‐ Reeglite kehtestamine
R&A ja USGA on AMS reeglite ülimuslikud organisatsioonid ja jätavad endale õiguse igal
ajahetkel amatöörstaatuse reegleid või nende tõlgendusi muuta.

Rahvuslik alaliit vastutab reeglite administreerimise ja kehtestamise eest oma territooriumil,
sealhulgas alaliidu vastutusalasse kuuluvate isikute mujal territooriumitel toimunud
rikkumised.
Kui tekib kahtlusi või ebakindlust AMS reeglite rakendamise osas, sealhulgas kas mängija on
amatöör või mitte‐amatöör, jääb rahvuslikule alaliidule lõplik otsustusõigus. Rahvuslik alaliit
võib enne lõpliku otsuse vastuvõtmist küsimuse edasi suunata R&A'sse.
Rahvusliku alaliidu otsus amatöörstaatuse reeglite kehtestamise kohta on lõplik, alludes
ainult selle alaliidu poolt välja töötatud apellatsiooni korrale.
___________________________________________________________________________
Juhised reeglile 6
Rahvuslik alaliit, kui mängija on mitme riigi resident
Amatöörstaatuse reegleid amatöörmängija jaoks kohaldab tema elukohajärgne rahvuslik
alaliit, kus ta mängib enamuse oma golfist, sõltumata mängija rahvusest.
Kui mängijal on mitu elukohta erinevates riikides, peavad vastavad alaliidud omavahel
koordineerima, kelle vastutusalasse mängija kuulub. Kui otsusele ei jõuta, peavad alaliidud
konsulteerima enne otsuse tegemist R&A'ga.
ÜLDISED JUHISED
Lepingud
Reeglid ei keela mängijal amatöörmängijaks olemise ajal sõlmida lepinguid ega saada
rahalist kompensatsiooni. Iga mängija vastutab ise, et sellise lepingu sõlmimine ei oleks
vastuolus mõne muu organisatsiooni või asutuse, näiteks ülikooli nõuetega.
Enne golfitegevusega seoses lepingulisse suhtesse astumist on amatöörgolfaril soovituslik
konsulteerida rahvusliku alaliiduga ja küsida sõltumatult nõustajalt abi lepingu tingimuste
osas.
Kompensatsioon nime, pildi või sarnasuse kasutamise eest
Amatöörgolfaril on õigus saada tasu või kompensatsiooni oma nime, pildi või sarnasuse
kasutamise eest mõne toote või teenuse reklaamiks või müügiks.
Kuigi selline tegevus ei ole vastuolus amatöörstaatuse reeglitega, võib see olla vastuolus
mõne muu organisatsiooni või asutuse nõuetega. Näiteks peab mängija veenduma, et sellise
tasu saamine ei oleks vastuolus ülikoolilt saadava stipendiumi tingimustega.
Üliõpilassportlased ja tulevased üliõpilassportlased peaksid enne selliste lepingute sõlmimist
nõu pidama oma rahvusliku alaliidu, oma ülikooli esindaja või sobiliku riigi haridusametiga.
Reklaami piirangud riietel ja varustusel
Amatöörstaatuse reeglid ei piira logode arvu või suurust amatöörgolfari riietel või
varustusel. Samas peab amatöörgolfar arvestama, et võistlustel on tõenäoliselt oma
sponsorid ja nad võivad piirata osalejatele lubatud reklaamide hulka riietusel ja varustusel.

Näiteks võivad võistluste korraldajad piirata mängija ja tema kädi riietusel ja varustusel
nähtavate logode suurust või asukohta või nad võivad keelata teatud valdkondade
reklaamimist.
Panustamine
Amatöörmängijal on õigus mängides panuseid teha tingimusel, et see ei ole vastuolus
golfireeglite või händikäpireeglitega.
Lubatud panustamise viisid on sellised, kus:
● Mängijad üldjuhul tunnevad üksteist;
● Panustamises osalemine ei ole kohustuslik;
● Kogu võidetud raha on panustatud osalejate endi poolt.
Kui rahvuslik alaliit leiab, et teatud panustamise viisid ei sobi kokku ausa golfimängu
terviklikkusega, on alaliidul õigus vaadata üle osalejate amatöörstaatus.
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