ข้ อปฏิบัตสิ มาคมกีฬาหมากล้ อมแห่ งประเทศไทย
เรื อง กฎเกณฑ์ การเลือนระดับฝี มือขึนสู่ “ดังเพชร”
พ.ศ. 2560
เพือให้ การปฏิบตั ิเกียวกับการเลือนระดับฝี มือขึนสู่ “ดังเพชร” มีกฎเกณฑ์ทีถูกต้ องเหมาะสม จึงกําหนด
ข้ อปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี
1. ข้ อปฏิบตั ินีเรี ยกว่า “ข้ อปฏิบตั ิสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยกฎเกณฑ์การ
เลือนระดับฝี มือขึนสู่ “ดังเพชร” พ.ศ.2560”
2. ข้ อปฏิบตั ินีให้ มีผลบังคับใช้ นบั ตังแต่วนั ทีประกาศเป็ นต้ นไป
3. กําหนดให้ ผ้ มู ีฝีมือระดับดัง แยกเป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 ดังธรรมดา
3.2 ดังเพชร
4. การสอบเพือขึนดังธรรมดา ให้ ปฏิบตั ิตามข้ อปฏิบตั ิสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย
เรื อง กฎเกณฑ์การสอบขึนระดับ 1 ดัง พ.ศ. 2560 และเรื องกฎเกณฑ์การเลือนระดับฝี มือ พ.ศ. 2560
5. กฎเกณฑ์การเลือนขันจากดังธรรมดา ขึนสูด่ งเพชร
ั
สามารถทําได้ 2 วิธี คือ
5.1 เข้ าร่ วมแข่งขันรายการ “ทุบดัง” ของสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทยเป็ นผู้จัด
ผู้ทีได้ 20 เปอร์ เซ็นต์แรกของการแข่งขันจะได้ เลือนขึนสู่ดงเพชร
ั
โดยผู้ร่วมการแข่งขัน
จะต้ องมีระดับฝี มือ ในระดับ 1- 3 ดัง ตามทําเนียบดังของสมาคมฯ สําหรับผู้มีระดับ
ฝี มือ ในระดับ 4- 6 ดัง ให้ ใช้ วิธีการสอบในข้ อ 5.2
5.1.1 การแข่งขันรายการ “ทุบดัง” สมาคมฯ จะจัดขึนปี ละ 2 ครัง
5.1.2 ในการจัดแต่ละครัง จะแยกออกเป็ น 3 กลุม่ คือ
กลุม่ 1 ดัง แข่งขันกันเอง เพือเลือนเป็ น 1 ดังเพชร
กลุม่ 2 ดัง แข่งขันกันเอง เพือเลือนเป็ น 2 ดังเพชร
กลุม่ 3 ดัง แข่งขันกันเอง เพือเลือนเป็ น 3 ดังเพชร
5.1.3 แต่ละกลุม่ จะจัดการแข่งขันแบบ Swiss Pairing System จํานวนผู้เข้ าแข่งขันใน
แต่ละกลุ่มต้ องไม่น้อยกว่า 16 คน จํ านวนรอบการแข่งขันและระบบการแข่งขันทีใช้
ให้ ขนอยู
ึ ก่ บั จํานวนผู้เข้ าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุม่ มีรายละเอียดดังนี
16-32 คน ให้ แข่งขัน จํานวน 5 รอบ
33-64 คน ให้ แข่งขัน จํานวน 6 รอบ
65 คนขึนไป ให้ แข่งขัน จํานวน 7 รอบ
5.1.4 ผู้เข้ าแข่งขันจะได้ คะแนน GAT POINT ตามข้ อปฏิบตั ิสมาคมฯ เรื องกฎเกณฑ์
การให้ คะแนน GAT POINT

5.2 สอบกับผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ โดยผู
โดย ผู้ สอบจะต้ องมีระดับฝี มือ ในระดับ 1- 6 ดัง ตาม
ทําเนียบดังของสมาคมฯ ซึงในการสอบมี
งในการสอบ หมากต่อ (Handicap) และแต้ มต่อ (Komi)
ตามข้ อ ปฏิ บัติ ส มาคมฯ เรื องกฎเกณฑ์
องกฎเก ก ารเลื อนระดับ ฝี มื อ พ..ศ.2560 และเรื อง
กฎเกณฑ์การสอบขึนระดับ 1 ดัง
5.2.1 ผู้ขอสอบเพือเลือนขัน ขึนสูด่ งเพชร
ั
สามารถขอสอบกับผู้ฝึกสอนของสมาคม ฯ
พร้ อมกันได้ ตามจํานวนดังนี
ระดับ 1 ดัง , 2 ดัง และ 3 ดัง
สอบพร้ อมกันได้ ไม่เกิน 4 คน
ระดับ 4 ดัง
สอบพร้ อมกันได้ ไม่เกิน 3 คน
ระดับ 5 ดัง
สอบพร้ อมกันได้ ไม่เกิน 2 คน
ระดับ 6 ดัง
สอบได้ ครังละ 1 คน
6. สัญลักษณ์ของดังเพชร เป็ นรูปดอกจันทน์ (*) หลังคําว่า ดัง หรื อ D
7. ให้ ผ้ ทู ีเคยสอบดังผ่านกับผู้ฝึกสอนของสมาคม ได้ รับสัญลักษณ์นีทันที
8. การแจ้ งผลสอบ
8.1 ผู้ส อบ สามารถแจ้ ง ผลสอบการสอบรั บ รองมาตรฐานฝี
รองมาตรฐาน มื อ (Verify)
Verify) ได้ ทีเว็ ปไซต์
www.thaigo.org หรื อ แจ้ งได้ ที สมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลม
พาร์ ควิว ซอยศาลาแดง 2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ประกาศ ณ วันที 15 มิถนุ ายน 2560

(นายสุวิทย์ กิงแก้ ว)
เลขาธิการ
สมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย

