No ticket holder or spectator may continually collect, disseminate, transmit, publish or
release from the grounds of the Tournament any match scores or related statistical data
during match play (from the commencement of a match through its conclusion for any
commercial, betting or gambling purpose). The continual use of laptop computers or other
handheld electronic devices within the confines (spectator area) of the tournament match
courts is prohibited. The exception to this provision is properly credentialed media,
tournament vendors and tournament staff when used in the performance of their duties.
No credential holder may continually collect, disseminate, transmit, publish or release from
the grounds of the Tournament any match scores or related statistical data during match play
(from the commencement of a match through its conclusion for any commercial, betting or
gambling purpose). The continual use of laptop computers or other handheld electronic
devices within the confines (spectator area) of the tournament match courts is prohibited. The
exception to this provision is properly credentialed media, tournament vendors and
tournament staff when used in the performance of their duties.
Persons from the media are not allowed to disseminate, transmit, publish or release from the
grounds of the Tournament any live match score or related live statistical data until :30
seconds after the actual occurrence of the incident of match play or action that leads to such
live score update (e.g., a point being scored), and that such use shall be solely for news
reporting and editorial use. The continual use of laptop computers or other handheld
electronic devices within the confines (spectator area) of the tournament match courts is
prohibited. The exception to this provision is properly credentialed media, tournament
vendors and tournament staff when used in the performance of their duties.

Het is verboden voor tickethouders of toeschouwers om continue data te verzamelen,
verspreiden, verzenden, publiceren of vrij te maken van het terrein van het toernooi. Dit geldt
voor elke wedstrijd waarbij scores of gerelateerde statistische gegevens vrij komen (vanaf het
begin tot het einde van een wedstrijd voor commerciële doeleinden of voor de gokindustrie).
Het voortdurende gebruik van laptops of andere draagbare elektronische apparaten binnen de
grenzen (toeschouwers gebied) van het toernooi is verboden. De uitzondering op deze
bepaling is goed geaccrediteerde media, toernooi leveranciers en toernooi personeel wanneer
het wordt gebruikt bij de uitvoering van hun taken.
Het is verboden voor accreditatie houders om continu data te verzamelen, te verspreiden,
verzenden, publiceren of vrij te maken van het terrein van het toernooi. Dit geldt voor elke
wedstrijd waarbij scores of gerelateerde statistische gegevens vrij komen (vanaf het begin tot
het einde van een wedstrijd voor commerciële doeleinden of voor de gokindustrie). Het
voortdurende gebruik van laptops of andere draagbare elektronische apparaten binnen de
grenzen (toeschouwer gebied) van het toernooi is verboden. De uitzondering op deze
bepaling is goed geaccrediteerde media, toernooi leveranciers en toernooi personeel wanneer
het wordt gebruikt bij de uitvoering van hun taken.

Het is niet toegestaan voor personen van de media om data te verspreiden, verzenden,
publiceren of vrij te maken van het terrein van het toernooi. Dit geldt voor elke live wedstrijd
waarbij scores of gerelateerde live-statistische gegevens tot en met 30 seconden nadat de
actie zich daadwerkelijk voordoet,of actie die leidt tot een dergelijke live score-update
(bijvoorbeeld een punt dat wordt gescoord), en dat dergelijk gebruik uitsluitend voor
berichtgeving en redactionele gebruik is. Het voortdurende gebruik van laptops of andere
draagbare elektronische apparaten binnen de grenzen (toeschouwer gebied) van het toernooi
is verboden. De uitzondering op deze bepaling is goed geaccrediteerde media, toernooi
leveranciers en toernooi personeel wanneer het wordt gebruikt bij de uitvoering van hun
taken.

