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St. Andrews’da yerleşik R&A ve Liberty Corner, New
Jersey’de yerleşik USGA dünya genelinde, Amatör Statü
Kuralları’nın yazılması ve uygulanması da dahil olmak
üzere, oyunu yöneten kurumlardır.
Tek bir Kural seti yayınlanması için işbirliği yaparken,
R&A ve USGA farklı yetki alanlarında çalışmaktadırlar.
USGA kuralların Amerika Birleşik Devletleri ve
Meksika’da uygulanmasından sorumluyken, R&A
kendisine bağlı olan Golf Federasyonları üzerinden
dünyanın geri kalan bölgelerinde sorumludur.
R&A ve USGA hem Kuralları hem de uygulamalarını
istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
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Sunu

Amatör Statü Kurallarının
2022 Baskısının Ön Sözü
Amatör golfün oyunda iyi yapılanmış bir rolü vardır ve günümüzdeki amatör yarışmalar
dünyanın her yerinden, her yaşta golf oyuncuları tarafından keyifle oynanmaktadır. Amatör
Statü Kuralları kimlerin amatör olarak yarışabileceğini belirler ve bu sürümle, kuralların
modernize edilmesi ve daha kolay uygulanır ve anlaşılır hale getirilmesi için önemli bir adım
atılmıştır.
Bu yeni baskı, R&A ve USGA’in Amatör Statü Komitelerinin eski ve yeni temsilcilerinin, her
seviyeden ve bölgeden temsilcilerin katılımı ile modernizasyon girişimlerinin sonucunda
oluşmuştur. Tüm paydaşların ve dünyanın her yerinden golfçülerin, günümüzde oyunun
oynanış şeklini yansıtacak geri bildirimlerinden ilham alınarak hazırlanmıştır.
Yeni Kurallar, amatör golfçülere, yarışma düzenleyicilere ve amatör golfü desteklemek isteyen
potansiyel sponsorlara açıklık ve fırsatlar yaratacak şekilde, amatör ve profesyonel golf
arasında modern şartlara göre net bir ayrım yapar. Amacımız golfü en üst seviyede oynayanlar
ile sadece eğlence ve oyunun içerdiği mücadele için oynayanlar açısından sağlıklı bir oyunun
uzun yıllar desteklenmesidir.

Paul Brown
Başkan
Amatör Statü Komitesi
USGA
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Kuralların Amacı

Amatör golfün, oyunda köklü bir geleneği ve sadece amatör sporcuların katılabildiği
yarışmaları kapsayan bir geçmişi vardır. Amatör Statü Kuralları, kimlerin amatör
sporcu olarak yarışabileceğini belirler.
Golf büyük ölçüde kendi kendisini düzenler. Amatör Statü Kuralları, Golf Oyun
Kuralları ve Handikap Sistemi Kuralları üzerinde oluşabilecek baskıyı en aza
indirebilmek amacıyla, amatör bir golfçünün, bir yarışmada gösterdiği performans
karşılığında alabileceği ödüllerin şartlarını ve tutarını belirleyerek oyunun
bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.
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Amatör Golfçü

Tüm golfçüler:
• Kural 3’de (Ödüller) izin verilmeyen bir ödülü kabul etmedikleri,
• Bir golf yarışmasında profesyonel olarak oynamadıkları,
• Kural 4’de (Dersler) izin verilen haricinde ders karşılığı ücret veya karşılık
almadıkları,
• Kendisine ait dahi olsa, bir golf kulübünde veya antrenman alanında
profesyonel golfçü olarak çalışmadıkları,
• Profesyonel golf derneklerine üye olmadıkları, sürece amatördür.
Yukarıdakilerden herhangi birisini yapan amatörler, amatör statülerini
kaybeder ve amatör statüleri tekrar verilene kadar bu şekilde devam ederler.
(Bkz Kural 5: Amatör Statünün geri alınması)
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Ödüller

3a Handikapsız Yarışmalar
Handikapsız yarışmalarda oynayan amatör bir golfçü, ulusal federasyon daha düşük
bir limit belirlemediği sürece, para ödülü de dahil olmak üzere değeri 700 £ veya
1.000 $’ı geçmeyen herhangi bir ödül kabul edebilir.
Bu kuralda geçen handikapsız yarışma, herhangi bir yerinde net skor değerlendirmesi
bulunmayan ve handikaplara göre kategori ayrımı yapılmayan yarışmalardır. Bu
tanıma uymayan her yarışma handikaplı yarışmadır.

3b Handikaplı Yarışmalar
Handikaplı yarışmada oynayan amatör bir golfçü para ödülü alamaz, ancak ulusal
federasyon daha düşük bir limit belirlemediği sürece, değeri 700 £ veya 1.000 $’ı
geçmeyen, para harici herhangi bir ödül kabul edebilir.

3c Genel
Parasal olmayan bir ödülün değeri, ödülün verildiği zamanda, genel bir parekende
satış yerinden ürünün temin edilebileceği satış fiyatıdır.
Ödül limiti aşağıdaki durumlarda uygulanır:
• Nerede oynandığından (örneğin sahada veya simülatörde) bağımsız olarak,
tee’den çukura oynanan ve çukur için bir skor oluşan herhangi bir golf
yarışmasında,
• Tee’den çukura oynanan bir golf yarışması sırasında yapılan yetenek
yarışmasında,
• Aynı anda oynanan bireysel veya eşli yarışmalarda verilen toplam ödül
miktarında (örneğin, bireysel ve takım yarışmaları)
Ödül limiti aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
• Kupalar ve benzeri ödüllerde,
• Uzun vuruş (Longest drive), hedef yarışmaları, belirli yetenek içeren
yarışmalar, gösteri vuruşları ve sadece pata vuruşlarını içeren yarışmalarda
(Ancak bu tip yarışmaların, tee’den çukura oynanan bir yarışma içerisinde
yapılmıyor olması gerekir)
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Ödüller (devam)

• Hole-in-one ödüllerinde:
• Tee’den çukura oynanmayan yarışmalarda veya
• Vuruş mesafesi en az 50 Yard (46 metre) olmak kaydıyla, Tee’den çukura
oynanan bir yarışma esnasında,
•Golfçülerin bireysel veya takım olarak oynarken kumar veya bahis oyunlarında,
• Bir yarışmanın daha sonraki aşamasında oynaması için masraflarının
karşılanması durumunda.
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Dersler

Golf sopasının nasıl sallanacağının öğretilmesi ve golf topuna nasıl vurulacağının
öğretilmesi ders anlamına gelir. Amatör Statü Kuralları diğer öğretim veya antrenman
türlerini kapsamaz. (Örneğin, fiziki form tutma antrenmanları ve golfun psikolojik
boyutu)
Bir amatör, aldığı maaşın bir parçası olarak dahi olsa, verdiği ders için ücret veya
karşılık kabul ederse amatörlük statüsünü kaybeder.
Ancak bir amatör aşağıdaki koşullarda verdiği ders için bedel kabul edebilir:
• Ulusal Federasyon tarafından daha önceden onaylanmış bir programın bir
parçası olarak ders verdiğinde,
• Ders vermek için harcadığı sürenin, çalışarak geçirdiği zamanın %50’sinden
daha azında bir okulun, üniversitenin veya kampın bir çalışanı olarak
verdiğinde,
• Belirli bir kişi veya gruba yönelik olmaması kaydıyla, yazılı veya çevrim içi ders
vermesi durumunda.

7

Kurallar

KURAL

5

Amatör Statünün Geri
Alınması

Amatör statüsünü kaybeden bir oyuncu, ulusal federasyona başvurarak
yeniden amatör statüsünü geri alabilir.
Her ulusal federasyon:
• Amatör statüyü geri verebilir,
• Amatör statüyü geri vermek için belirli bir süre sınırı koyabilir, veya
• Amatör statüyü vermeyi reddedebilir.
Ulusal federasyonun kendi oluşturduğu temyiz süreci hariç, amatör statü ile ilgili
verdiği karar nihaidir.
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Kuralların Uygulanması

R&A ve USGA Amatör Statü Kurallarının yönetim organıdır ve kuralları ve uygulama
örneklerini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
Ulusal federasyon, kendi yetki alanında Amatör Statü Kurallarının yönetilmesinden ve
uygulanmasından sorumludur. Bu durum kendi yetki alanı dışında meydana gelen
ancak kendi yetkisi dahilindeki kişilerin dahil olduğu durumlarda da geçerlidir. Bir
oyuncunun amatör olup olmadığı da dahil olmak üzere, Kuralların uygulanması ile
ilgili belirsizlik veya şüphe varsa, ulusal federasyon son kararı verme konusunda
yetkilidir. Ancak ulusal federasyon gerek görürse, karar vermeden önce konuyu R&A’e
taşıyabilir.
Ulusal federasyonun kendi oluşturduğu temyiz süreci hariç, kuralların uygulanması
ile ilgili verdiği karar nihaidir.
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Golf global bir oyundur ve
R&A ve USGA tek Amatör Statü
Kuralları setini tüm dünyada
uygulanması için yayınlamıştır.

