
 
 

TMG Punten Reglement 2022 -2023 
 

Het doel is om aan de hand van de TMG Ranking de plaatsingen voor de toernooien te bepalen, voor 

verdere uitleg over de plaatsing zie onderdeel plaatsing. Daarnaast ontvangt de speler die aan het eind 

van het seizoen boven aanstaat een grote wisselbeker. Deze wisselbeker wordt voor elke categorie 

uitgereikt.  

Met de TMG Ranking kan je in één overzicht zien welke toernooien je hebt gespeeld en hoeveel punten 

je op dat toernooi hebt behaald. Het totaal aantal punten wordt gedeeld door zes om een gemiddelde 

te bepalen. Hoe meer toernooien je speelt hoe hoger je gemiddelde op de ranking is en hoe meer kans 

je maakt op de felbegeerde wisselbeker. 

Daarnaast wordt er met twee verschillende punten systemen gewerkt. Tijdens de TMG toernooien 

verdienen deelnemers de normale aangegeven punten. Tijdens een de Grand Final worden deze 

punten verdubbeld.  

Voorbeeld als je een TMG toernooi hebt gewonnen ontvang je 400 punten, als je een TMG Grand Final 

wint, dan worden er 800 punten toegekend.  

Verandering van categorie tijdens het seizoen  
Als er tijdens het seizoen van categorie wordt veranderd dan willen wij dat als organisatie 

ondersteunen. Je neemt dan als speler 1/4 van het aantal punten mee naar de volgende categorie 

waarin je speelt. Let op een categorie hoger kan wel, een categorie lager spelen is niet mogelijk. 

Punten  
Hieronder vind je een overzicht van de punten die je kunt verdienen op de TMG toernooien. 

Behaalde plaats Behaalde punten 
    

1 400 

2 350 

3 310 

4 280 

5 230 

6 200 

7 170 

8 140 

    

9/12. 110 

13/16. 90 

17/24. 70 

25/32. 50 

33/-. 30 

 



Clubwinnaar 
Wat nieuw is sinds het seizoen 2021 – 2022, is dat elke TMG’ er uitkomt voor zijn of haar club en 

punten bij elkaar squasht. Het belangrijkste is, dat jij dus individueel speelt, maar ook voor jouw club gaat 

spelen! Tijdens de TMG edities kan jij punten verdienen en na iedere editie tellen we alle punten van jouw 

club bij elkaar op en delen we door het aantal spelers van jouw club die meedoen. Na de laatste TMG editie, 

The Grand Final, komt er een club uit die het hoogst eindigt en wint daarmee de TMG Clubkampioen!  

 

Plaatsing  
Voor de plaatsing van de categorieën wordt de ranking gebruikt. De ranking is in dit geval altijd leidend 

en bepaalt wat jou plaatsing wordt op het toernooi. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Als een 

speler laag staat op de ranking omdat hij/zij halverwege het seizoen TMG is gaan spelen, en deze speler 

wint het toernooi dan heeft deze speler het volgende toernooi een top 4 plaatsing. Echter dit moet 

dan wel het eerst volgende toernooi zijn. Bijvoorbeeld als een speler op TMG 4 eerste wordt, dan heeft 

deze speler op TMG 5 recht op een top 4 plaatsing. Doet deze speler op TMG 5 niet mee dan vervalt 

deze regel en wordt hij/zij op TMG 6 weer volgens de ranking geplaatst. 

 

De TMG Kampioenen  
Aan het eind van het laatste toernooi worden de laatste punten toegekend. Zoals eerder vermeld is er 

op het laatste toernooi 2 keer zoveel punten te verdienen waardoor de titelstrijd altijd spannend kan 

blijven. De speler moet altijd aan het laatste toernooi deelnemen wil de speler kans maken om de TMG 

wisselbeker te winnen. Doet deze speler niet mee en is hij/zij dus niet aanwezig op het laatste TMG 

toernooi dan wordt de prijs uitgereikt aan de nummer twee van de ranglijst. En dan mag hij/zij zich 

een jaar lang TMG Kampioen noemen. Doet ook de nummer twee van de ranglijst niet mee aan het 

laatste toernooi dan gaat de prijs naar de nummer 3 enzovoort. 


