
PUNTENSYSTEEM TCM 
 
 
a. Puntensysteem 
Het puntensysteem werd in het leven geroepen worden om de actieve leden te 
motiveren om aan wedstrijden deel te nemen. Daarnaast hopen we ook de sponsors 
een minimum aan publiciteit te garanderen door meer wedstrijddeelnames. 
 
Op basis van het puntentotaal wordt jaarlijks een clubrangschikking opgemaakt en de 
titel van clubkampioen toegekend. 
 
 
Om in aanmerking te komen voor de punten bij deelname aan een 
wedstrijd moet de atleet deelnemen in de meest recente TCM-clubkledij! 
 
Volgende scores worden per type wedstrijd voorzien: 
 
80 punten Volledige triatlon 
60 punten ¾ triatlon 

Duatlon lange afstand (type Hel van Kasterlee) 
40 punten ½ triatlon 
30 punten 1/3 triatlon 

Triatlons type Nisramon 
Triatlon 111 (bv. Bilzen) 

20 punten ¼ triatlon 
¼ duatlon 
Loopwedstrijden van + 41 km 
Fiets- of MTB-wedstrijden van + 100 km (Type 
Granfondo, Marmotte) 

10 punten Tourtochten +100 km (Ronde van Vlaanderen) 
Fiets- of MTB-wedstrijden van  minder dan of = 
100 km maar  + 50km) 
Loopwedstrijden van + 20km maar minder dan 
of = 41km (Battice) 

8 punten 1/8 triatlon of sprinttriatlon 
1/8 duatlon of sprintduatlon 
Loopwedstrijden van +10 km maar minder dan 
of  = 20km (Dwars door Hasselt) 

6 punten Zwemloop 
4 punten Fiets- of MTB-wedstrijden van minder dan of = 

50km 
Loopwedstrijden van 10km 

2 punten Loopwedstrijden van minder dan 10km 
 



 
Voor de deelname aan de verschillende TCM activiteiten worden ook punten 
toegekend: 
 

- Trainingsdagen:    5 
- Fietsweekenden:    5 
- Dexterstrofee:     10 
- Bloemenhoftrofee    10 
- Clubkampioenschap:   15  

 
 
Wat bij opgave tijdens een wedstrijd? 
 
Bij opgave zal de atleet één derde van de punten verdienen (bij een triatlon of duatlon) 
per afgewerkt onderdeel. 
Opgave na het fietsen tijdens een ¼ triatlon, levert bijv. 6.6 = 7 punten op. 
Bij opgave in een fiets-, loop- of zwemwedstrijd worden er geen punten toegekend! 
 
 
b. Hoe nog meer punten verdienen? 
 
Door deel te nemen aan het regelmatigheidscriterium. Volgende wedstrijden maken 
hiervan deel uit: 

 
1. Clubkampioenschap 
2. Dexterstrofee 
3. Bloemenhoftrofee (10km loop) 
4. ¼ triatlon naar keuze 
5. ½ Stein 
6. ½ triatlon naar keuze 
7. Volledige triatlon naar keuze 
8. Kraftman triatlon 
9. Maasrun  
10. Euregioloop (10km loop) 

 
  
 

• Minimum in 5 van deze 10 wedstrijden finishen levert extra punten op! 
Hoeveel is afhankelijk van de leeftijdscategorie. 
 
15 Punten: Heren Senioren (24-39) 
 
20 Punten: Heren U23 (20-23) 
    Heren Masters A (40-49) 
 
 25 Punten: Heren Masters B (50-59) 
    Heren Masters C (60+) 
    Dames alle leeftijden.  

 
 

• Bij de wedstrijden georganiseerd door de club (clubkampioenschap, Dexters 
Trophy, Bloemenhoftrofee) krijgt de winnaar 5 punten extra. 

• Op dagen van wedstrijden georganiseerd door de club worden geen punten 
toegekend voor andere wedstrijden of activiteiten. 

 
 
 
 


