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Elk lid van TCM kan punten verdienen voor het TCM Clubkampioenschap door wedstrijden te 

finishen. 

Er zijn 3 TCM Clubkampioenschappen: Heren, Dames en Jeugd. 

Punten kunnen worden verdiend in de periode van 1 november t/m 31 oktober.  

Punten kunnen worden verdiend bij loop-, zwem-, fietswedstrijden, duathlons en triathlons. 

Voor de loop-, zwem-, en fietswedstrijden geldt een maximum van 100 punten elk. 

Voor iedere TCM-er die achter jou staat in de uitslagen krijg jij een extra punt. 

Uitslagen moeten binnen een maand na de wedstrijd ingeleverd worden.  

De punten moeten worden ingeleverd bij Norbert Deen via de mail (norbertdeen@home.nl) in het 

volgende formaat: 

Wedstrijd Naam, Datum, afstand, tijd.  

Voorbeeld: Ironman Maastricht, 18-08-2020 Kwart triathlon, 2:15:16. 

Graag ook doorgeven als er andere TCM-ers aanwezig waren. 

 

Punten per wedstrijd: 

Zwemmen:  500 m ≤  – 5 punten   Fietsen:  25 km ≤ – 10 punten 

  1900 m ≤ – 10 punten    90 km ≤ – 20 punten   

  3800 m ≤ – 15 punten    180 km ≤ – 30 punten 

Lopen:  5 km ≤ – 5 punten   

  10 km ≤ – 10 punten 

  21 km ≤ – 15 punten 

  40 km ≤ – 30 punten 

Duatlon: 25 punten   Duatlon duo = 12 ½ punten 

Triatlon: 1/16 = 20 punten  1/16 trio = 7 punten 

  1/8 = 30 punten 1/8 trio = 10 punten 

  1/4 = 40 punten 1/4 trio = 13 punten 

  1/3 = 50 punten 1/3 trio = 17 punten 

  1/2 = 60 punten 1/2 trio = 20 punten 

  1 = 150 punten  1 trio = 50 punten 

 

mailto:norbertdeen@home.nl


TCM Clubkampioenschap                                                                    

 
Voorbeeld puntentelling: 

 

Wedstrijd Encibergcross afstand 8.5 km, Deelnemers finishen in de volgende volgorde Kees, Bert en 

Klaas. 

Punten: Kees 5 + 2 = 7 punten 

 Bert  5 +1 = 6 punten 

 Klaas 5 punten 

 

Wedstijd Ironman Maastricht 1/4 triatlon, Deelnemers finishen in de volgende volgorde Bert, Kees en 

Klaas een DNF. 

Punten: Bert 40 + 1 = 41 punten 

 Kees 40 punten 

 Klaas 0 punten 
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Each member of TCM can earn points for the TCM Club Championship by finishing competitions. 

There are 3 TCM Club Championships: Men, Women and Youth.  

Points can be earned in the period from November 1 to October 31. 

Points can be earned in running, swimming, cycling competitions, duathlons and triathlons.  

For the running, swimming and cycling competitions, a maximum of 100 points each applies.  

You will receive an extra point for every TCM person who is behind you in the results.  

Results must be submitted within one month after the race.  

The points must be submitted to Norbert Deen by email (norbertdeen@home.nl) in the following 

format: Race Name, Date, Distance, Time.  

Example: Ironman Maastricht, 18-08-2020 Quarter triathlon, 2:15:16.  

Please also let us know if other TCM employees were present. 

 

Points per game: 

Swimming:  500 m ≤  – 5 points  Cycling:  25 km ≤ – 10 points 

  1900 m ≤ – 10 points    90 km ≤ – 20 points   

  3800 m ≤ – 15 points    180 km ≤ – 30 points 

Running:  5 km ≤ – 5 points   

  10 km ≤ – 10 points 

  21 km ≤ – 15 points 

  40 km ≤ – 30 points 

Duatlon: 25 points   Duatlon duo = 12 ½ points 

Triatlon: 1/16 = 20 points  1/16 trio = 7 points 

  1/8 = 30 points  1/8 trio = 10 points 

  1/4 = 40 points  1/4 trio = 13 points 

  1/3 = 50 points  1/3 trio = 17 points 

  1/2 = 60 points  1/2 trio = 20 points 

  1 = 150 points  1 trio = 50 points 
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Example scoring: 

 

Game Encibergcross distance 8.5 km, Participants finish in the following order Kees, Bert and Klaas. 

Points: Kees 5 + 2 = 7 points 

 Bert  5 +1 = 6 points 

 Klaas 5 points 

 

Game Ironman Maastricht 1/4 triatlon, Participants finish in the following order Bert, Kees and Klaas 

has a DNF. 

Points: Bert 40 + 1 = 41 points 

 Kees 40 points 

 Klaas 0 points 

 

 

 

 


