
 

 

 

 

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2020 

วนัที ่16 สงิหาคม 2563  ชัน้ B,G,1 ศูนยก์ารคา้ฮาเบอร ์พทัยา 

1. การแข่งขนัแบ่งเป็น 6 ประเภท 

1.1. ประเภท Low Dan  (ระดบัฝีมอื 1-3 ด ัง้) แข่งขนั 4 รอบ 

1.1.1. ใชก้ระดาน 19*19 ในการแข่งขนั 

1.1.2. ใหเ้วลาฝ่ายละ 45 นาท ีไม่มเีบยีวโยม ิ

1.2. ประเภท One Dan  (ระดบัฝีมอื 1 ด ัง้) แข่งขนั 4 รอบ  (2 สาย) 

1.2.1. ใชก้ระดาน 19*19 ในการแข่งขนั 

1.2.2. ใหเ้วลาฝ่ายละ 45 นาท ีไม่มเีบยีวโยม ิ

1.3. ประเภท High Kyu  (ระดบัฝีมอื 1-3 ควิ) แข่งขนั 5 รอบ  

1.3.1. ใชก้ระดาน 19*19 ในการแข่งขนั 

1.3.2. ใหเ้วลาฝ่ายละ 35 นาท ีไม่มเีบยีวโยม ิ

1.4. ประเภท Middle Kyu (ระดบัฝีมอื 4-6 ควิ) แข่งขนั 5 รอบ   

1.4.1. ใชก้ระดาน 19*19 ในการแข่งขนั 

1.4.2. ใหเ้วลาฝ่ายละ 35 นาท ีไม่มเีบยีวโยม ิ

1.5. ประเภท Low Kyu (ระดบัฝีมอื 7-8 ควิ) แข่งขนั 6 รอบ   

1.5.1. ใชก้ระดาน 19*19 ในการแข่งขนั 

1.5.2. ใหเ้วลาฝ่ายละ 25 นาท ีไม่มเีบยีวโยม ิ

1.6. ประเภท Pre-Low Kyu  (ระดบัฝีมอืไม่ถงึ 8 ควิ) แข่งขนั 6 รอบ  

1.6.1. ใชก้ระดาน 19*19 ในการแข่งขนั 

1.6.2. ใหเ้วลาฝ่ายละ 25 นาท ีไม่มเีบยีวโยม ิ

 

 

2. ผูแ้ข่งขนัตอ้งเกดิหลงัหรอืเกดิใน พ.ศ. 2545 

3. ใชร้ะบบการแข่งขนัแบบ SWISS System จ านวนรอบขึน้อยู่กบัผูส้มคัร 

4. แตม้ต่อของหมากขาวกระดาน 19*19 หมากขาวมแีตม้ต่อ 6.5 แตม้ 

5.  เกณฑก์ารตดัสนิ 

5.1. ในการแข่งขนัแต่ละรอบ ผูช้นะจะได ้1 คะแนน และผูแ้พจ้ะได ้0 คะแนน 

5.2. เมือ่แข่งขนัครบทุกรอบตามทีก่ าหนด ผูท้ีม่ลี าดบัตามแบบ SWISS System ผูท้ีม่อีนัดบั 1-5 เป็นผูไ้ดร้บัรางวลั 

5.3. การตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ิน้สุด 

6. การนับคะแนนในระดบัทีไ่ม่ใช่ด ัง้ตอ้งใหก้รรมการนับเท่านั้น 

7. การวางเม็ดหมาก ถา้สมัผสักระดานแลว้ หา้มไม่ใหเ้ปลีย่นต าแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด  

8. ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีไ่ม่ใช่นักกฬีา และเจา้หน้าทีเ่ขา้บรเิวณสนามแข่งขนั  

9. ผูแ้ข่งขนัทีไ่ดร้บัรางวลัที ่1-3 ในรายการทีเ่ปิดรบัสมคัรทัว่ไป(GO Open)หรอืสมาคมรว่มจดัการแข่งขนัแลว้ ตอ้งลง

ในรุน่ทีสู่งขึน้ไปเท่านั้น ยกเวน้รุน่ ไฮควิทีไ่ดร้างวลัไม่เกนิ 1 ปี 

10. การก าหนดรุน่ในการแข่งขนัใหย้ดึวนัทีส่มคัรเป็นสถานะทีถู่กตอ้ง ยกเวน้รุน่ One Dan ตอ้งเป็นไปตามท าเนียบดัง้ 

11. วธิกีารสมคัรแข่งขนัหมากลอ้ม 

11.1. เช็คจ านวนผูเ้ขา้แข่งขนัเต็มหรอืไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรอื Line เบอรเ์ดยีวกนั 

11.2. โอนเงินค่าสมคัรมาที ่ธนาคารกสกิรไทย สาขาโรบนิสนั ศรรีาชา  ประเภทออมทรพัย ์                                        

เลขบญัช ี526-2-28585-7 ชือ่บญัช ีนายจติตบณุ มูลออ้ม 

11.3. ส่งหลกัฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจง้รายการทีโ่อนดว้ยของการสอบวดัระดบัหรอืการแข่งขนั) 

11.4. หมดเขตรบัสมคัร วนัที ่14 สงิหาคม 2563 หรอืจนกว่าจะเต็ม 

12. อตัราค่าสมคัรแข่งขนัหมากลอ้ม 

12.1. ประเภท DAN   500 บาท/คน 

12.2. ประเภท Kyu   400 บาท/คน 



 

 

 

 

รายละเอียดของรางวัล โครงการแข่งขนักีฬาหมากล้อม  

Harbor GO Junior Championship 2020 

1. ประเภท LOW DAN   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 45 นาท/ีฝ่าย/กระดาน 
a. รางวลัชนะเลศิ   ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 5,000 บาท 
b. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1-2 ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 2,500 บาท 
c. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3-4  

 

2. ประเภท One DAN   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 45 นาท/ีฝ่าย/กระดาน 
a. รางวลัชนะเลศิ   ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 3,000 บาท 
b. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1-2 ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 1,500 บาท 
c. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3-4 

 

3. ประเภท High Kyu   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 35 นาท/ีฝ่าย/กระดาน 
a. รางวลัชนะเลศิ   ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 2,000 บาท 
b. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1-2 ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 1,000 บาท 
c. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3-4 

 

4. ประเภท Middle Kyu   ใชเ้วลาในการแข่งขนั 35 นาท/ีฝ่าย/กระดาน 
a. รางวลัชนะเลศิ   ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 1,000 บาท 
b. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1-2 ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 500 บาท 
c. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3-4    

 

5. ประเภท Low Kyu      ใชเ้วลาในการแข่งขนั 25 นาท/ีฝ่าย/กระดาน  
a. รางวลัชนะเลศิ   ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 1,000 บาท 
b. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1-2 ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 500 บาท    
c. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3-4    

 

6. ประเภท Pre-Low Kyu  ใชเ้วลาในการแข่งขนั 25 นาท/ีฝ่าย/กระดาน  
a. รางวลัชนะเลศิ   ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 1,000 บาท 
b. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1-2 ถว้ยรางวลั   จ านวน 1 ใบ   เงินรางวลั 500 บาท    
c. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่3-4   

 
ผูแ้ข่งขนัไดอ้นัดบัที ่1 จะไดร้บัคูปองฟร ี 1 ใบ 

ผูแ้ข่งขนัไดอ้นัดบัที ่2,3 จะไดร้บัคูปองส่วนลด 50 %  1 ใบ 

ผูแ้ข่งขนัไดอ้นัดบัที ่1-5 จะไดร้บัใบประกาศนียบตัรของการแข่งขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม  

Harbor GO Junior Championship 2020 

16  สิงหาคม  2563  

ศูนยก์ารค้า ฮาเบอร ์พัทยา 

ช้ัน B ระดับ High kyu ,Middle kyu, Low kyu  

ช้ัน G ระดับ Dan 

ช้ัน 1 ระดับ Pre-Low kyu  

 

• ลงทะเบียนนักกีฬา       8.00 – 8.30 น. 

• เปิดการแข่งขนั  ชี้แจงการแข่งขนั     8.30 – 9.00 น. 

ประเภท DAN  

• แข่งขนัรอบท่ี 1      9.00 – 10.30 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 2      10.40 – 12.10 น.  

• (Break)       12.10 – 13.00 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 3      13.00 – 14.30 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 4      14.40 – 16.10 น. 

ประเภท High kyu ,Middle kyu 

• แข่งขนัรอบท่ี 1      9.00 – 10.10 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 2      10.20 – 11.30 น.  

• แข่งขนัรอบท่ี 3      11.40 – 12.40 น. 

• (Break)       12.40 – 13.30 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 4      13.30 – 14.40 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 5      14.50 – 16.00 น. 

• ประกาศรายช่ือผู้รบัรางวลั    16.20 น. 

• มอบรางวลั      17.00 น. 

 



 

 

 

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม  

Harbor GO Junior Championship 2020 

16  สิงหาคม  2563  

ศูนยก์ารค้า ฮาเบอร ์พัทยา 

ช้ัน B ระดับ High kyu ,Middle kyu, Low kyu 

ช้ัน G ระดับ Dan 

ช้ัน 1 ระดับ Pre-Low kyu 

 

ประเภท Pre-Low kyu , Low kyu  

• แข่งขนัรอบท่ี 1      9.00 – 9.50 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 2      10.00 – 10.50 น.  

• แข่งขนัรอบท่ี 3      11.00 – 11.50 น. 

• (Break)       12.00 – 13.00 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 4      13.00 – 13.50 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 5      14.00 – 14.50 น. 

• แข่งขนัรอบท่ี 6      15.00 – 15.50 น. 
 

• ประกาศรายช่ือผู้รบัรางวลั    16.20 น. 

• มอบรางวลั      17.00 น. 

 


