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REGRA 

Objetivo das Regras
O golfe amador tem uma tradição bem estabelecida no jogo, incluindo uma 

amador.
O golfe é, em grande parte, auto-regulado e, para ajudar a proteger a 
integridade do jogo, minimizando a pressão nas Regras de Golfe e nas Regras 
de Handicap, as Regras do Estatuto Amador limitam a forma e o valor dos 

desempenho em competição.

REGRA 

Golfista Amador

 • Aceitem um prémio que não é permitido de acordo com a Regra 3: 
Prémios,

 • ,
 • Aceitem pagamento ou compensação por darem instrução que não é 

permitida de acordo com a Regra 4: Instrução
 •

num clube de golfe ou num driving range, ou
 •

Um amador que realiza qualquer destas ações torna-se não-amador e 
permanece não-amador até ser reintegrado como amador (ver Regra 5:  
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REGRA  

Prémios
a Competições Scratch

Um amador jogando numa competição scratch está autorizado a aceitar 
qualquer prémio, incluindo prémio monetário, até um limite de 700 £ ou 
1000 USD em valor, por competição, a menos que o órgão dirigente nacional 
tenha estabelecido um limite inferior.
Para efeitos destas Regras, uma competição scratch é uma competição que 
não tem um elemento de resultado net em qualquer parte da competição e 
handicaps não podem ser usados para separar os jogadores em diferentes 
categorias scratch. Qualquer competição que não seja uma competição 
scratch é uma competição por handicap.

b Competições por Handicap
Um amador jogando numa competição por handicap não está autorizado a 
aceitar prémio monetário, mas pode aceitar qualquer outro prémio até um 
limite de 700 £ ou 1000 USD em valor, por competição, a menos que o órgão 
dirigente nacional tenha estabelecido um limite inferior.

c Geral
Para um prémio não-monetário, o valor desse prémio é o preço ao qual o 
item está geralmente disponível para compra numa loja na altura em que o 
prémio é aceite.
O limite do prémio aplica-se ao seguinte:

 • Qualquer competição de golfe área de partida-buraco envolvendo um 
resultado para um buraco, independentemente de onde essa 
competição é jogada (por exemplo, num campo de golfe ou num 
simulador de golfe).

 • Qualquer competição de habilidade onde a pancada é jogada 
durante uma competição de golfe área de partida-buraco.

 • O total dos prémios aceites numa única competição ou em múltiplas 
competições sendo realizadas simultaneamente (por exemplo, 
competição individual e por equipas).

O limite do prémio não se aplica ao seguinte:
 • O valor de troféus e outros prémios similares.  
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 • Um prémio para um hole-in-one feito:

 • Competições de pancada mais longa, competições target, competições 
envolvendo competências especí!cas, trick shots e competições que 
envolvem apenas putting (a menos que a competição ou pancada seja 
jogada durante uma competição de golfe área de partida-buraco).

 » Fora de uma competição de golfe área de partida-buraco ou
 » Durante uma competição de golfe área de partida-buraco, desde que 

o comprimento da pancada seja pelo menos 50 jardas 
(aprox. 45,72 metros).

 • Jogo a dinheiro ou apostas entre gol!stas individuais ou equipas de 
gol!stas.

 

• Despesas para competir numa etapa subsequente da mesma 
competição.

REGRA 

Prémios (continuação)

REGRA 

Instrução
Instrução signi!ca ensinar a mecânica de fazer um swing com um taco de golfe 
e bater numa bola de golfe. As Regras do Estatuto Amador não se aplicam a 
outras formas de ensinar ou treinar (por exemplo, preparação física e aspetos 
psicológicos do jogo).
Um amador que aceita pagamento ou compensação por dar instrução, 
incluindo como parte de deveres salariais, torna-se num não-amador.
Mas, um amador pode aceitar pagamento ou compensação por dar instrução 
nas seguintes circunstâncias:

 • Como parte de um programa que tenha sido aprovado previamente 
pelo órgão dirigente nacional.

 • Como empregado de uma escola, faculdade, ou campo, desde que o 
tempo passado a dar instrução seja inferior a 50% do tempo 
passado a desempenhar todas as funções como empregado.

 • Quando a instrução é dada por escrito ou online, e não a uma pessoa ou 
grupo especí!co.



6

Regras

Um não-amador pode ser reintegrado como um amador pelo órgão dirigente 
nacional apropriado.
Cada órgão dirigente nacional tem a exclusiva autoridade para:

 • reintegrar um não amador,
 • requerer um período de espera antes da reintegração, ou
 • negar a reintegração.

A decisão do órgão dirigente nacional sobre a reintegração é !nal, sujeita a 
qualquer processo de recurso estabelecido por esse órgão.

O R&A e a USGA são os órgãos dirigentes para as Regras do Estatuto 
Amador e reservam o direito de alterar as Regras a qualquer momento e 
fazer e alterar interpretações das Regras a qualquer momento.
A federação ou associação nacional de golfe é o órgão dirigente nacional 
responsável por administrar e aplicar as Regras do Estatuto Amador 
dentro da sua área de autoridade, incluindo questões que surjam noutra 
área mas envolvam uma pessoa ou pessoas que estejam ao abrigo da 
sua autoridade.
Se houver incerteza ou dúvida sobre a aplicação das Regras, incluindo se uma 
pessoa é um amador ou não-amador, o órgão dirigente nacional tem a 
autoridade para tomar uma decisão !nal mas também pode referir o assunto 
ao R&A [USGA] antes de tomar uma decisão.
A decisão do órgão dirigente nacional sobre a aplicação das Regras é !nal, 
sujeita a qualquer processo de recurso estabelecido por esse órgão.

REGRA  

REGRA 

Reintegração como 
Golfista Amador 

Aplicando as Regras



Golf is a global game and The 
R&A and the USGA have issued 

this single set of Rules of Amateur 
Status to apply worldwide


