
 

Reglement ABN AMRO World Tennis Tournament Super Match 2018 

Voorrondes 

De voorrondes worden gespeeld op: 

• Vrijdag 26 januari – eerste ronde 

• Zaterdag 27 januari – tweede en derde ronde 

• Zondag 28 januari – kwartfinale en halve finale 

• Zaterdag 10 februari – Finale in Rotterdam Ahoy  

Bijzondere wedstrijdbepalingen:  

1. Het toernooi wordt georganiseerd door WSM Events, in opdracht van ABN AMRO en Rotterdam Ahoy. 

2. Het toernooi wordt gespeeld volgens het wedstrijd- en toernooireglement van de KNLTB. 

3. Aan het toernooi kunnen alleen heren die bij hun club in de hoogste categorie clubkampioen zijn geworden deel 

nemen.   

4. Uitzondering op bepaling 3 zijn maximaal 4, door de organisatie aan te wijzen, wildcards. 

5. Alleen clubkampioenen die zich hebben ingeschreven voor 2 januari 2018 kunnen deelnemen aan het toernooi.  

6. 124 clubkampioenen worden geselecteerd op basis van actuele rating op 1-12-2017 

7. Deelnemers hoeven geen inschrijfgeld te betalen om aan de toernooien deel te nemen. 

8. Bij deelname zijn deelnemers op de volgende tijdstippen volledig beschikbaar: 

a. vrijdag 26 januari van 18.00 tot 22.00 uur 

b. zaterdag 27 januari en zondag 28 januari van 8.00 – 22.00 uur 

c. zaterdag 10 februari van 9.00 uur – 18.00 uur.  

9. De loting en het wedstrijdschema van ieder toernooi zal uiterlijk een week voorafgaand aan het toernooi gepubliceerd 

worden op www.abnamrowtt.nl/supermatch  

10. Wanneer er minder dan 128 clubkampioenen deelnemen aan een toernooi, wordt er door de organisatie in de eerste 

ronde een “bye” verstrekt.  

11. Er wordt gespeeld middels een knock-out systeem.  

12. In de games wordt er bij “deuce” (40-40) gespeeld om een “winnend punt”.  

13. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, tie-break in elke set bij de stand 6-6. Bij gelijke stand van 1-1 in sets is de derde 

beslissende set een Super Tie Break.  

14. De finale van het toernooi op zaterdag 10 februari 2018 gespeeld volgens de reguliere wedstrijdregels om 2 gewonnen 

sets.  

15. Het strafpuntensysteem (SPS) van de KNLTB is van toepassing.  

16. De wedstrijden worden gespeeld zonder scheidsrechter, de richtlijnen voor het spelen van partijen zonder 

scheidsrechter uit het KNLTB Wedstrijd- en toernooireglement 2018 zijn hierbij van toepassing.  

a. Iedere speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen aan zijn kant van het net  

b. De speler moet onmiddellijk nadat de bal de grond buiten de lijn heeft geraakt “uit” of “out” roepen, en wel zo 

luid dat de tegenstander het kan horen  

c. Bij twijfel moet de speler zijn tegenstander het voordeel van de twijfel geven. Dat betekent dat elke bal die 

niet met zekerheid “uit” kan worden gegeven, als “goed” moet worden beschouwd en dat het spel dus 

doorgaat.  

d. Als een speler ten onrechte een bal “uit” geeft en zich dan realiseert dat de bal “in” was, moet het de eerste 

keer worden overgespeeld, tenzij de bal voor hem onbereikbaar was (een scorend “punt”), in welk geval het 



punt voor de tegenstander is. Bij elke volgende onterechte uit-call verliest de betrokken speler het punt. Bij 

misbruik van deze regel wordt de situatie gecorrigeerd door de toezichthouder.  

e. De serveerder moet, hoorbaar voor de tegenstander, voor iedere service de stand afroepen  

f. Als een speler wil protesteren tegen het gedrag of de beslissingen van zijn tegenstander dient hij de aanwezige 

KNLTB toezichthouder naar de baan te laten komen.  

g. Beslissingen van de KNTLB toezichthouder zijn in dat geval doorslaggevend.  

h. Tegen spelers die zich niet aan deze procedures houden kan worden opgetreden op basis van de 

Tennisspelregels met betrekking tot hinderen. Ook kunnen zij bestraft worden via het strafpuntensysteem 

wegens onsportief gedrag. Andere overtredingen als hierin bedoeld kunnen altijd ook op basis van het 

strafpuntensysteem worden gestraft.  

17. Deelnemers dienen zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van een wedstrijd te melden bij de wedstrijdplanning. 

Wanneer een deelnemer niet aanwezig is bij aanvang van zijn wedstrijd, zal zijn tegenstander een “bye” ontvangen en 

plaatst zich automatisch voor de volgende ronde.  

18. Alle partijen zal er gespeeld worden met de officiële ABN AMRO World Tennis Tournament Tecnifibre tennisbal.  

19. De wedstrijden worden gespeeld op indoor tennis locaties op de volgende ondergronden:  

a. Victoria, Rotterdam: Grand Slam Prestige Court 5 (hardcourt) 

b. Rotterdam Ahoy: Proflex Hardcourt  

20. Tenniskleding en reclame op de kleding volgens het KNLTB reglement. 

21. In alle gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding in overleg met de 

hoofdscheidsrechter.  

22. De organisatie en/of de door de organisatie ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden 

gesteld voor enige uit de toernooien voortvloeiende handeling.  

23. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de 

toernooien gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.  

24. Deelnemer verklaart aan alle voorwaarden te voldoen om wedstrijden op de ATP World Tour te mogen spelen. 

 

 

Wedstrijdleiding / organisatie: WSM Events, Vincent van Heijningen 


