
การแข่งขันหมากล้อม Executive Triple Go Tournament 2022 (ครั้งที ่10)  
วันเสาร์ ที ่3 ธันวาคม 2565  

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม) 
 

รายละเอียดการแข่งขัน 
รูปแบบการแข่งขัน 
– แข่งแบบทีม ทีมละ 3 ท่าน ผลัดกันเดินหมากบนกระดานเดียวกัน 
 
ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. ประเภทระดับ “ดั้ง” 
2. ประเภทระดับ “คิว”  
***ระดับฝีมืออ้างอิงตามวันที่สมัครแข่งขัน*** 
   
คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ “ดั้ง” 
– ผู้สมัครมีฝีมือระดับดั้ง รวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง (ยึดตามท าเนียบดั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย) 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับ “คิว” 
– ผู้สมัครจะต้องอยู่ในระดับคิวเท่านั้น 
 
ระบบการแข่งขัน 
– แข่งขันระบบ Swiss Pairing System (จ านวนรอบขึ้นอยู่กับจ านวนทีมท่ีสมัคร) 
 
กติกาการแข่งขัน 
– ให้ผู้แข่งขันล าดับที่ 1 ของแต่ละทีม เป็นผู้เสี่ยงทายสีหมาก (ให้ใช้การก าเม็ดหมาก ทายคู่ ทายคี่) 
– ให้ผู้แข่งขันฝา่ยที่ได้หมากด าเริ่มเล่นก่อน และโคมิ 6.5 แต้ม ให้กับฝ่ายขาว 
– ใช้ระบบการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น 
– ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที (ไม่มีเบียวโยมิ กรณีผู้เล่นอีกฝ่ายใช้เวลาหมดถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที) 
– ผู้เข้าแข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาท ีหลังจากเริ่มการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกปรับแพ้ทันที 
– ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะเข้าแข่งขัน) 
– หากมีปัญหาระหว่างการแข่งขัน ต้องกดหยุดนาฬิกา และยกมือเรียกกรรมการเท่านั้น 
– การตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 



วิธีการแข่งขัน 
– แบ่งผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 3 ท่าน สามารถจัดวางมือได้โดยไม่ต้องอิงตามระดับฝีมือ ต้องระบุรายชื่อผู้เล่นในแต่
ละล าดับในใบลงทะเบียน ณ วันที่สมัครแข่งขัน  
– ผู้เล่นล าดับที่ 1 ฝ่ายที่ถือหมากด าเป็นผู้เดินหมากก่อน ต่อจากนั้น ฝ่ายที่ถือหมากขาวล าดับที่ 1 ค่อยเดิน
หมาก สลับกันไปตามล าดับ เมื่อถึงผู้เล่นฝ่ายขาวล าดับที่ 3 ผู้เล่นล าดับต่อไปจะวนกลับมา ฝ่ายด าล าดับที่ 1 
เรียงตามล าดับแบบนี้ไปจนจบ 
– กรณียอมแพ้ ผู้เล่นฝ่ายที่ยอมแพ้ ทั้ง 3 ท่าน ต้องยืนยันเห็นชอบเป็นเสียงเดียวกัน ทั้ง 3 ท่าน 
 
กรณีการท าผิดกฎ 
– เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดล าดับ จะหักแต้มฝ่ายที่วางผิดล าดับ 3 แต้ม (และถือว่าหมากเม็ดนั้น
ถูกต้องของผู้เล่นล าดับนั้น และให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ล าดับถัดไปเป็นผู้เดินต่อ เช่น เป็นตาของฝ่ายด าล าดับ
ที่ 2 แต่ฝ่ายด าล าดับที่ 1 เป็นคนวางแทน ตาต่อไปจะเป็นตาของฝ่ายขาวล าดับที่ 2 และฝ่ายด าล าดับที่ 3 ต่อ) 
หากฝ่ายใดวางผิดล าดับหมากครบ 3 ครั้ง จะถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ทันที 
– เมื่อมีการวางล าดับผิด และไม่มีการประท้วงในรอบนั้นหรือมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครั้งนั้น จะถือว่าไม่มีการ 
เล่นผิดล าดับ 
– ห้ามผู้เล่นพูดคุยปรึกษากัน หรือส่งสัญญาณให้เพ่ือนร่วมทีม หากมีการจับได้ จะถือว่าทีมนั้นแพ้ทันที 
 
รางวัล ประเภทระดับ ดั้ง 
1. ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 6,000 บาท 
2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท 
3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 1,500 บาท 
 
รางวัล ประเภทระดับ คิว 
1. ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท 
2. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 2,100 บาท 
3. ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จ านวน 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการแข่งขัน 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน และอธิบายกฎ กติกาการแข่งขัน 
09.00 – 10.30 น. แข่งขันกระดานที่ 1 
10.40 – 12.10 น. แข่งขันกระดานที่ 2 
12.10 – 13.00 น. พักกลางวัล 
13.10 – 14.40 น. แข่งขันกระดานที่ 3 
14.50 – 16.20 น. แข่งขันกระดานที่ 4 
16.30 น. พิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 
 
*** ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** 
 
 
 
 


