ระเบียบการแข่ งขันกีฬาหมากล้ อม
กีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์ ”
ณ จังหวัดน่ าน
**************************
1. สมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่ งประเทศไทย
นายกสมาคม
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
เลขาธิการ
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ ว
สถานที่ตงสมาคม
ั้
55/123-7 อาคารสีลมพาร์ ควิว ชัน้ 2 ซอยศาลาแดง 2 ถนนคอนแวนต์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2632-0491-2
2. คณะกรรมการดาเนินการแข่ งขัน
ประธานฝ่ ายกีฬาหมากล้ อมของจังหวัดเจ้ าภาพ
ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย
(คณะกรรมการบริ หารสมาคม)
ผู้จดั การทีม หรื อ ผู้แทนของแต่ละจังหวัดที่สง่ เข้ าแข่งขัน
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพแต่งตัง้
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพแต่งตัง้

ประธานกรรมการ
เลขาธิการ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง
3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงคุณสมบัตนิ ักกีฬา ประกอบด้ วย
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนากีฬาเป็ นเลิศ
ประธานกรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเจ้ าภาพ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนกองนิตกิ าร
กรรมการ
ผู้อานวยการกองแข่งขันกีฬาเป็ นเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ างานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับชาติ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงเทคนิค ประกอบด้ วย
ผู้แทนสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
ประธานฝ่ ายจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้ อมจังหวัดเจ้ าภาพ
รองประธานกรรมการ
ผู้ตดั สินของสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย ทุกท่าน กรรมการ
ผู้จดั การทีมทุกทีม (ยกเว้ น คูก่ รณี)
กรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
กรรมการ
บุคคลที่จงั หวัดเจ้ าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตัง้
กรรมการและเลขานุการ

4. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน
4.1 ให้ ใช้ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4.2 ให้ ใช้ กติกาการแข่งขันกีฬาหมากล้ อม ของสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย
4.3 ให้ ใช้ กฎและข้ อบังคับของสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย ที่กาหนดใช้ ในปั จจุบนั
5. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
6. ประเภทการแข่ งขัน มี 3 ประเภท
ประเภททีม
ประเภท ทีมชาย
ประเภท ทีมหญิง
ประเภท ทีมผสม

ประเภทคู่(Pair Go)
ประเภทบุคคล
ประเภท คูช่ าย
ประเภท บุคคลชาย
ประเภท คูห่ ญิง
ประเภท บุคคลหญิง
ประเภท คูผ่ สม

หมายเหตุ - นักกีฬาสามารถลงแข่งได้ หลายประเภทการแข่งขัน (สามารถซ ้ามือได้ )
- ประเภททีมผสม 3 คน (ประกอบด้ วย ชาย 2 หญิง 1 หรื อ ชาย 1 หญิง 2) โดยให้ นกั กีฬาหญิงอย่าง
น้ อย 1 คน อยูท่ ี่มือ 3 เสมอ หากมีนกั กีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ 1 คน ทีมผสมที่เหลือต้ องเป็ นชาย
1 คน และ หญิง(มือ 3) 1 คน จึงจะลงแข่งขันได้
7. จานวนผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขัน
7.1 แต่ละจังหวัด ส่งนักกีฬาเข้ าแข่งขันได้ ไม่เกิน
- ประเภททีม
ส่งได้ จงั หวัดละไม่เกิน 1 ทีม ในแต่ละประเภท
โดยส่งนักกีฬา 5 คน ( นักกีฬา 3 คน + สารอง 2 คน)
ระดับชาติ ให้ สง่ รายชื่อได้ 3 คน สุดท้ าย ตามที่ระยะเวลาที่ กกท.กาหนด
- ประเภทคู(่ Pair Go) ส่งได้ จงั หวัดละไม่เกิน 1 คู่ ในแต่ละประเภท
โดยส่งนักกีฬา 3 คน ( นักกีฬา 2 คน + สารอง 1 คน)
ระดับชาติ ให้ สง่ รายชื่อได้ 2 คน สุดท้ าย ตามที่ระยะเวลาที่ กกท.กาหนด
- ประเภทบุคคล
ส่งได้ จงั หวัดละไม่เกิน 1 คน ในแต่ละประเภท
7.2 การแข่งขันในแต่ละประเภท นักกีฬาอายุไม่เกิน 20 ปี และไม่จากัดนักกีฬาทีมชาติ
8. หลักเกณฑ์ การคัดเลือก
8.1 ระดับภาค มีการแข่งขันระดับภาคทาการคัดเลือก ดังนี ้
8.1.1 ประเภททีม ทาการคัดเลือกให้ เหลือเพียงทีมชาย 3 ทีม , ทีมหญิง 3 ทีม และทีมผสม 3 ทีม
8.1.2 ประเภทคู่ ทาการคัดเลือกให้ เหลือเพียงคูช่ าย 3 คู่ , คูห่ ญิง 3 คู่ และคูผ่ สม 3 คู่
8.1.3 ประเภทบุคคล ทาการคัดเลือกให้ เหลือเพียงบุคคลชาย 3 คน , และบุคคลหญิง 3 คน

8.2 ระดับชาติ จะมีจานวนนักกีฬา ดังนี ้
8.2.1 ประเภททีมชาย,ประเภททีมหญิง และประเภททีมผสม จากระดับภาค 5 ภาค
รวม 15 ทีม และเจ้ าภาพ ประเภทละ 1 ทีม รวมทีมชาย 16 ทีม,ทีมหญิง 16 ทีม
และทีมผสม 16 ทีม
8.2.2 ประเภทคูช่ าย,คูห่ ญิง,คูผ่ สม จากระดับภาค 5 ภาค รวม 15 คู่ และเจ้ าภาพ
ประเภทละ 1 คู่ รวมคูช่ าย 16 คู่ , คูห่ ญิง 16 คู่ , และคูผ่ สม 16 คู่
8.2.3 ประเภทบุคคลชาย,บุคคลหญิง จากระดับภาค 5 ภาค รวม 15 คน และเจ้ าภาพ
ประเภทละ 1 คน รวมบุคคลชาย 16 คน และบุคคลหญิง 16 คน
9. วิธีการจัดการแข่ งขัน
ประเภทการแข่งขันที่มีทีมน้ อยกว่า 12 ทีมให้ แบ่งออกเป็ น 2 สาย, ประเภทการแข่งขันที่มีทีม12 ทีมขึ ้นไป
ให้ แบ่งออกเป็ น 4 สาย
9.1 การแบ่งสายการแข่งขัน ของแต่ละประเภท
9.1.1 กรณีแบ่งเป็ น 2 สาย ให้ ทีมหรื อผู้ที่ได้ อนั ดับ 1 และอันดับที่ 4 ในการแข่งขันครัง้ ที่แล้ วเป็ น
ทีมวางของสาย A และทีมหรื อผู้ที่ได้ อนั ดับ 2 และอันดับที่ 3 ในการแข่งขันครัง้ ที่แล้ วเป็ น
ทีมวางของสาย B
9.1.2 กรณีแบ่งออกเป็ น 4 สาย ให้ ทีมที่ได้ อนั ดับที่ 1 ถึง 4 ในการแข่งขันครัง้ ที่แล้ ว เป็ นมือวาง
ของสาย A,B,C,D ตามลาดับ
9.2 การแข่งขันในรอบแรก ของแต่ละประเภท
9.2.1 กรณีแบ่งเป็ น 2 สาย ใช้ การแข่งขันระบบ Swiss Pairing System 4 รอบ
9.2.2 หากมีทีมเข้ าร่วมการแข่งขันไม่ครบคู่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถใส่ทีม
“BYE” เพื่อให้ จบั คูไ่ ด้ ลงตัว
9.2.3 กรณีแบ่งเป็ น 4 สาย ใช้ การแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละสาย
9.2.4 ผู้ชนะในแต่ละกระดานได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ ได้ 0 คะแนน
9.3 การพิจารณาหาผู้เข้ ารอบ ของแต่ละประเภท
9.3.1 กรณีแบ่ง 2 สายให้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้ ารอบรองชนะเลิศ
กรณีแบ่ง 4 สายให้ ผ้ ทู ี่ได้ คะแนนอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้ ารอบ 8 ทีม
9.3.2 กรณีมีคะแนนเท่ากัน 2 คน/ทีม ให้ พิจารณาผลการแข่งขันของคูก่ รณี ผู้ชนะได้ เข้ ารอบ
9.3.3 กรณีไม่เคยเจอกันมาก่อนให้ ดคู ะแนน SOS และ SOSOS ตามลาดับเพื่อหาผู้เข้ ารอบ
หากยังเท่ากันให้ จบั ฉลากหาผู้เข้ ารอบ
9.3.4 กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม ให้ พิจารณา SOS และ SOSOS ตามลาดับเพื่อหาผู้เข้ ารอบ
หากยังเท่ากันให้ จบั ฉลากหาผู้เข้ ารอบ

9.3.5 กรณีคะแนนเท่ากัน 3 คน/ทีม และแพ้ ชนะกันเป็ นงูกินหางให้ พิจารณา SOS และ SOSOS
ตามลาดับ หากยังเท่ากัน ให้ จบั ฉลากหาผู้เข้ ารอบ
9.3.6 จากข้ อ 9.3.4 หากพิจารณา SOS และ SOSOS ตามลาดับแล้ วยังเหลือคูก่ รณีที่มีคะแนน
เท่ากันทุกประการอีก 2 คน ให้ พิจารณาผลการแข่งขันของคูก่ รณี ผู้ชนะได้ เข้ ารอบ หากยัง
เท่ากัน ให้ จบั ฉลากหาผู้เข้ ารอบ
9.3.7 ในกรณีโปรแกรมไม่สามารถจัด Pairing เพื่อหาทีมเข้ ารอบได้ อย่างเหมาะสมให้ กรรมการ
จัดการแข่งขันพิจารณาจัด Pairing ได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้จดั การทีมที่เกี่ยวข้ อง
9.4 การแข่งขันในรอบ 8 ทีม ของแต่ละประเภทในกรณีแบ่งเป็ น 4 สาย ให้ แบ่งเป็ นสาย X และสาย Y
9.4.1 สาย X คูท่ ี่หนึง่ ให้ ที่ 1 สาย A แข่งกับที่ 2 สาย B และคูท่ ี่สอง ที่ 2 สาย C แข่งกับที่ 1 สาย D
9.4.2 สาย Y คูท่ ี่หนึง่ ให้ ที่ 2 สาย A แข่งกับที่ 1 สาย B และคูท่ ี่สอง ที่ 1 สาย C แข่งกับที่ 2 สาย D
9.5 การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ของแต่ละประเภท
9.5.1 กรณีแบ่ง 2 สาย ให้ ที่ 1 สาย A แข่งกับที่ 2 สาย B และที่ 2 สาย A แข่งกับที่ 1 สาย B
9.5.2 กรณีแบ่ง 4 สาย ให้ ผ้ ชู นะคูท่ ี่หนึง่ สาย X แข่งกับผู้ชนะคูท่ ี่สองสาย X และผู้ชนะคูท่ ี่หนึ่ง
สาย Y แข่งกับผู้ชนะคูท่ ี่สองสาย Y
9.6 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ของแต่ละประเภท
9.6.1 ให้ ผ้ ชู นะตามข้ อ 9.5 ทาการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศ โดยผู้ที่ชนะเลิศในรอบนี ้ได้
เหรี ยญทองและผู้แพ้ ในรอบนี ้ได้ เหรี ยญเงิน
9.6.2 ให้ มีการแข่งขันคูล่ ะ 1 กระดาน
9.6.3 ให้ ผ้ แู พ้ ตามข้ อ 9.5 ได้ เหรี ยญทองแดงทังคู
้ ่
9.7 การวางมือการแข่งขันประเภททีมและประเภทคู่
9.7.1 ในการแข่งขันประเภททีม ให้ มือ 1 แข่งกับมือ 1 มือ 2 แข่งกับมือ 2 และมือ 3
แข่งกับมือ 3 ของแต่ละทีมทุกรอบ โดยแต่ละทีมต้ องส่งรายชื่อนักกีฬา มือ 1,2,3
ก่อนการแข่งขันในแต่ละกระดานของประเภทนัน้ ๆ
9.7.2 ในการแข่งขันประเภททีมผสม ให้ นกั กีฬาหญิงอย่างน้ อย 1 คน อยูม่ ือ 3
9.7.3 ในการแข่งขันประเภทคู่ ให้ แต่ละทีมส่งนักกีฬามือ 1,มือ 2 ก่อนการแข่งขันในแต่ละประเภท
นันๆ
้ และห้ ามเปลี่ยนมือตลอดการแข่งขัน โดยในการแข่งขันคูผ่ สมให้ นกั กีฬาหญิงอยู่มือ 1
ตลอดการแข่งขัน
9.8 ในการแข่งขันประเภททีม ทีมชนะคือ ทีมที่มีนกั กีฬาชนะตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปในกระดานนัน้ ๆ
9.9 ในแต่ละกระดานจะจับคูแ่ ข่งขันกัน โดยให้ ผ้ ทู ี่มีคะแนนเท่ากัน และยังไม่เคยแข่งขันกันมาก่อน
มาพบกัน ในกรณีที่ไม่สามารถหาคูแ่ ข่งขันที่มีคะแนนเท่ากันได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะหา
คูแ่ ข่งขันจากผู้ที่มีคะแนนต่ากว่ามาพบกัน
หมายเหตุ: - การแข่ งขันระดับภาคใช้ ระบบ Swiss Pairing System ของโปรแกรม Macmahon จานวน
ไม่ น้อยกว่ า 3 รอบ ในการคัดเลือก และกติกาการแข่ งขันให้ เป็ นไปตามระเบียบการแข่ งขันกีฬาเยาวชน
แห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 น่ านเกมส์ ยกเว้ นเวลาในการคัดภาคให้ ฝ่ายละ 45 นาที รวมไม่ เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
ไม่ มีต่อเวลา (เบียวโยมิ)

10. กติกาการแข่ งขัน
10.1 ให้ ผ้ ชู นะการเสี่ยงทายเป็ นผู้เลือกสีหมาก (การเสี่ยงทายให้ ใช้ การกาเม็ดทายคู่ ทายคี่)
10.2 ให้ ฝ่ายดาได้ วางหมากเม็ดแรก แต่ต้องลบแต้ มต่อ 6.5 คะแนน ตอนนับคะแนน
10.3 ใช้ กติกาการนับคะแนนแบบญี่ปนุ่ หากมีปัญหาเรื่ องเชลยให้ ใช้ การนับคะแนนแบบจีน
10.4 การวางหมากห้ ามทดลองวางหรื อใช้ นิ ้วจิ ้มดู เมื่อวางหมากที่จดุ ใดถือว่าวางจุดนัน้ แม้ วา่
จะยังไม่ปล่อยมือ
10.5 ในกรณีทงสองฝ่
ั้
ายคิดว่าจะทาแต้ มเพิ่มไม่ได้ แล้ ว ให้ ผลัดกันลงในตา Neutral จนหมด และ
เมื่อทังสองฝ่
้
ายบอก “ผ่าน” ถือว่าจบเกมส์
10.6 แต่ละเม็ดจะใช้ เวลาคิดนานเท่าใดก็ได้ แต่เวลาที่ใช้ รวมของแต่ละฝ่ าย ต้ องไม่เกิน 60 นาที หากฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ เวลาไป 60 นาทีแล้ ว เกมส์ยงั ไม่จบจะต้ องถูกบังคับให้ เดิน 1 เม็ด ภายในเวลา 30
วินาที เช่นนี ้เรื่ อย ๆ ไปจนกว่าจะจบ Games หากผู้แข่งขันไม่สามารถเดินหมาก 1 เม็ด ภายในเวลา
30 วินาที ครบ 3 ครัง้ จะต้ องถูกปรับเป็ นฝ่ ายแพ้ ทนั ที
10.7 ในกรณีใช้ นาฬิกาจับเวลา (Chess Clock) เมื่อเริ่มการแข่งขันแล้ วฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ยังไม่ลง
แข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขัน จะให้ ฝ่ายที่มารอกดนาฬิกาจับเวลาทันที ถ้ าครบ 15 นาที แล้ วอีก
ฝ่ ายหนึง่ ยังไม่มาแข่งขัน ให้ ถือว่าฝ่ ายที่มาแล้ วเป็ นฝ่ ายชนะ แต่ถ้าทันก่อนครบ 15 นาที ก็อนุญาต
ให้ ทาการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับที่อีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องรอ
10.8 ในกรณีที่ไม่มีนาฬิกาจับเวลา เมื่อเริ่ มการแข่งขันให้ ฝ่ายที่มาแข่งขันรออยู่ ถ้ าครบ 15 นาที แล้ วอีก
ฝ่ ายหนึง่ ยังไม่ลงแข่งขัน ให้ ถือว่าฝ่ ายที่มารอ เป็ นฝ่ ายชนะในกระดานนัน้ แต่ถ้ามาทัน ก่อนครบ 15
นาที ก็อนุญาตให้ ทาการแข่งขันได้ แต่ต้องหักเวลาออกเท่ากับที่อีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องรอ
10.9 กติกาการแข่งขันประเภทคู่ (Pair Go)
10.9.1 การเล่น Pair Go จะเป็ นการเล่นระหว่าง คูผ่ สม, คูห่ ญิง, คูช่ าย โดยผู้เล่นทังสองของแต่
้
ละคู่
เรี ยกว่า “Partners”
10.9.2 การนัง่ ผู้เล่นทังสองต้
้
องนัง่ ข้ างๆกันโดยหันหน้ าเข้ าหาคูต่ รงข้ ามและกระดาน
10.9.3 การวางหมาก ผู้ลน่ ต้ องปฎิบตั ิตามกฎวางลาดับหมากตามนี ้
คู่ผสม
1. ผู้เล่นหญิงทีม 1 วางหมากดา – ผู้เล่นหญิงทีม 2 วางหมากขาว
2. ผู้เล่นชาย ทีม 1 วางหมากดา – ผู้เล่นชาย ทีม 2 วางหมากขาว
โดยวางหมากตามลาดับสลับกันไป
คู่หญิง, คู่ชาย
1. ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 1 มือ 1 วางหมากดา – ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 2 มือ 1 วางหมากขาว
2. ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 1 มือ 2 วางหมากดา – ผู้เล่นหญิง/ชายทีม 2 มือ 2 วางหมากขาว
โดยวางหมากตามลาดับสลับกันไป

10.9.4 ระหว่างการแข่งขัน ห้ ามคูน่ กั กีฬาปรึกษา หรื อให้ คาแนะนากัน ไม่วา่ จะเป็ นทางการพูด
หรื อแสดงท่าทางใดๆ อนุญาตให้ พดู คุยกันได้ แค่บอกว่าถึงตาใครเล่นหรื อหารื อว่าจะยอม
แพ้ หรื อไม่ การยอมแพ้ ผ้ เู ล่นจะต้ องถามคูข่ องตนก่อนว่าจะยินยอมหรื อไม่ซงึ่ คูม่ ีสิทธิ์ยอม
หรื อไม่ยอมก็ได้
10.9.5 การยอมแพ้ ผู้เล่นสามารถทาได้ ก็ตอ่ เมื่อถึงตาตนเอง และคูข่ องผู้เล่นไม่สามารถบอกยอม
แพ้ แทนกันได้
10.9.6 การทาผิดกฏ (การวางหมากผิดลาดับ)
10.9.6.1 เมื่อมีการประท้ วงว่ามีการวางหมากผิดลาดับ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.9.3 กรรมการจะ
หักคะแนนฝ่ ายที่วางหมากผิดลาดับ 3 คะแนน และ
- ถือว่า หมากเม็ดนันเป็
้ นหมากที่ถกู ต้ องของผู้เล่นที่วางหมากผิดลาดับนัน้
- ให้ อีกฝ่ ายที่อยูล่ าดับถัดไปจากผู้ที่วางหมากผิดลาดับนี ้ เป็ นผู้วางหมาก
- ให้ ผ้ เู ล่นทังสองฝ่
้
ายวางหมากตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.9.3 ต่อไป
10.9.6.2 หากมี ก ารประท้ ว งว่า มี ก ารวางหมากผิ ด ล าดับ โดยผู้เ ล่น คนเดิม ที่ ก ล่า วไว้ ข้ า งต้ น
กรรมการจะหักคะแนนฝ่ ายที่วางหมากผิดลาดับ 5 คะแนน และ
- ถือว่า หมากเม็ดนันเป็
้ นหมากที่ถกู ต้ องของผู้เล่นที่วางหมากผิดลาดับนัน้
- ให้ อีกฝ่ ายที่อยูล่ าดับถัดไปจากผู้ที่วางหมากผิดลาดับนี ้ เป็ นผู้วางหมาก
- ให้ ผ้ เู ล่นทังสองฝ่
้
ายวางหมากตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.9.3 ต่อไป
10.9.6.3 ในกรณีที่มีการประท้ วงว่ามีการวางหมากผิดลาดับโดยผู้เล่นคนเดิมเป็ นครัง้ ที่สาม ฝ่ ายที่
วางหมากผิดเป็ นครัง้ ที่สาม จะถูกปรับเป็ นฝ่ ายแพ้ ทนั ที
10.9.6.4 เมื่อมีการวางหมากผิดลาดับ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.9.3 แต่ไม่มีการประท้ วงก่อนที่ผ้ ู
เล่น ฝ่ ายตรงข้ ามจะวางหมากลาดับถัดไป และ เมื่อผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามลาดับถัดไป วาง
หมากไปแล้ วให้ ถือว่า ไม่มีการเล่นผิดลาดับ
10.9.6.5 หากมีการวางหมากผิดลาดับ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 10.9.3 และผู้เล่นฝ่ ายที่ได้ วางหมาก
ผิดลาดับไปนันยั
้ งวางหมากต่อเนื่องถัดไป ก่อนที่ผ้ เู ล่นฝ่ ายตรงข้ ามจะมีโอกาสได้ วาง
หมาก ฝ่ ายที่วางหมากผิดลาดับดังกล่าวนี ้ จะถูกปรับเป็ นฝ่ ายแพ้ ทนั ที ถ้ าจับได้ วา่ มีการ
ปรึกษากันระหว่างคู่ ปรับแพ้ ทนั ที
10.9.7 เกมส์จะหยุดเมื่อมีการขอผ่านติดต่อกัน 2 ครัง้
10.9.8 การตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นที่สิ ้นสุด
11. ข้ อปฏิบัตใิ นการแข่ งขัน
11.1 ให้ จานวนผู้ฝึกสอน แต่ละจังหวัดในการแข่งขันระดับชาติ ให้ ใช้ อตั ราส่วนนักกีฬา 6 คนต่อผู้ฝึกสอน 1 คน
รวมแล้ วไม่เกิน 2 คน

11.2 ผู้ฝึกสอนห้ ามสอนนักกีฬาระหว่างการแข่งขัน
11.3 ระเบียบปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในการแข่งขันของ สมาคมกีฬา
หมากล้ อมแห่งประเทศไทย
11.4 ห้ ามผู้ชมการแข่งขัน ส่งเสียงดัง และรบกวนสมาธิผ้ เู ข้ าแข่งขัน
11.5 ให้ ผ้ จู ดั การทีม หรื อตัวแทน เข้ าประชุมผู้จดั การทีม และจับฉลากก่อนการแข่งขันแต่ละประเภท
การประชุมผู้จัดการทีม จะต้ องมีผ้ จู ดั การทีม หรื อผู้ฝึกสอนของแต่ละทีมเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อย
ทีมละ 1 คน หากจังหวัดใดไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องยอมรับ และปฏิบตั ติ ามมติของที่ประชุมทุกประการ
ทังนี
้ ้ กกท. ไม่อนุญาตให้ นกั กีฬาเข้ าร่วมประชุมผู้จดั การทีม เพื่อทาหน้ าที่แทน และผู้แทนสมาคมฯ จะต้ อง
ทารายงานเสนอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบต่อไป
12. สถานที่แข่ งขัน, ฝึ กซ้ อม และอุปกรณ์ กีฬา
12.1 สถานที่แข่งขัน ให้ จงั หวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้กาหนด โดยการประสานงานกับสมาคมกีฬา
หมากล้ อมแห่งประเทศไทย
12.2 สถานที่ฝึกซ้ อม ให้ ใช้ สถานที่แข่งขันเป็ นสถานที่ฝึกซ้ อมได้ ก่อนการแข่งขัน 1 วัน
12.3 อุปกรณ์กีฬา ให้ จงั หวัดประสานงานกับสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย เพื่อการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ทกุ อย่าง ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการแข่งขัน
13. เจ้ าหน้ าที่และคณะกรรมการ
13.1 คณะกรรมการผู้ตดั สิน จานวน 9 คน
13.2 ผู้ชว่ ยผู้ตดั สิน จานวน 10 คน (เจ้ าหน้ าที่ของทางจังหวัดเจ้ าภาพ โดยให้ ทางวิทยากรของ
สมาคมฯ ไปอบรมให้ )
13.4 ผู้แทนสมาคมฯ จานวน 1 คน
14. การแต่ งกายของนักกีฬา
นักกีฬาต้ องแต่งกายสุภาพ เรี ยบร้ อย หรื อใส่ชดุ กีฬา ที่มีเครื่ องหมายบ่งบอกว่าเป็ นนักกีฬา ของจังหวัด
ที่ตนสังกัด ห้ ามสวมกางเกงยีนส์ หรื อกางเกงที่มีลกั ษณะคล้ ายกางเกงยีนส์ และห้ ามสวมรองเท้ าแตะโดยเด็ดขาด
โลโก้ ผ้ ูให้ การสนับสนุน
- สาหรับเครื่ องหมายการค้ า คาโฆษณา หรื อสัญลักษณ์อนั เป็ นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์
การแข่งขัน ให้ มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 นิ ้ว และห้ ามนาตรา หรื อเครื่ องหมายการค้ าที่เป็ นการประชาสัมพันธ์การขาย
หรื อเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด
- อนุญาตให้ ใช้ ชื่อจังหวัด หรื อชื่อนักกีฬาที่มีขนาด ดังนี ้
1. ชื่อนักกีฬา มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว
2. ชื่อจังหวัด มีขนาดตัวอักษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จานวนไม่เกิน 1 แถว

15. มารยาทของนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
15.1 ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับ ของสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย
15.2 นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทกุ คน จะต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผู้ตดั สิน และของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน มิฉะนัน้ จะต้ องถูกเชิญออกจากสนาม หรื อพักการปฏิบตั หิ น้ าที่
16. การประท้ วง
การประท้ วงการแข่งขัน จะต้ องประท้ วงหลังจากที่มีการติดผลการแข่งขัน และผลจับคูก่ ารแข่งขัน
ในรอบต่อไป และต้ องประท้ วงก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในรอบต่อไป ถ้ าเริ่มการแข่งขันในรอบต่อไปแล้ ว ให้ ถือ ผล
การแข่งที่ตดิ ประกาศ
17. คุณสมบัตขิ องผู้ตัดสินและผู้ชีข้ าด
ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับ ของสมาคมกีฬาหมากล้ อมแห่งประเทศไทย โดยกรรมการชี ้ขาด จะต้ องเป็ น
ผู้มีฝีมือระดับ 1 ดังขึ
้ ้นไป
หลักเกณฑ์ การพิจาณาผู้ตัดสินลงทาการตัดสินในแต่ ละแมทช์ การแข่ งขัน
คณะกรรมการผู้ตัดสิน
- ผู้ตดั สินต้ องผ่านการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรื อการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ตดั สินที่
ผ่านการอบรมฯ ดังกล่าวต้ องขึ ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้ รับการพิจารณาจากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย เสนอรายชื่อให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตังให้
้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้ตดั สินกีฬา
- การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ตดั สินต้ องตระหนัก และคานึงถึงการมีสว่ นได้ ส่วนเสีย ในกรณีที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื ออาจจะมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการปฏิบตั หิ น้ าที่ เพื่อมิให้ เกิดคาครหาหรื อเกิดการประท้ วงฯ อันเชื่อได้ ว่าไม่โปร่งใส
หรื อยุตธิ รรมของการตัดสิน
18. รางวัลการแข่ งขัน
สาหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทของการแข่งขัน มีดงั นี ้
อันดับที่ 1
เหรี ยญชุบทอง และประกาศนียบัตร
1 เหรี ยญ
อันดับที่ 2
เหรี ยญชุบเงิน และประกาศนียบัตร
1 เหรี ยญ
อันดับที่ 3 (ครองเหรี ยญร่วมกัน) เหรี ยญชุบทองแดง และประกาศนียบัตร 2 เหรี ยญ
รางวัลผู้ฝึกสอนชายดีเด่น - ผู้ฝึกสอนหญิงดีเด่น โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
2 รางวัล
รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย - นักกีฬาดีเด่นหญิง
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
2 รางวัล
*หลักเกณฑ์ การพิจารณา*
 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นพิจารณาจากจานวนเหรี ยญของนักกีฬาโดยเรี ย งลาดับตามความสาคัญของเหรี ยญ
*ทังนี
้ ้ ผู้ฝึกสอนดีเด่น ต้ องมีรายชื่อปรากฏในบัญชี กกท. ในการเข้ าร่วมการแข่งขัน และปฏิบตั หิ น้ าที่เท่านัน้
 รางวัลนักกีฬาดีเด่นพิจารณาจากจานวนเหรี ยญของนักกี ฬาโดยเรี ยงลาดับตามความสาคัญของเหรี ยญ
** ทังนี
้ ้หากจานวนเหรี ยญทังหมดเท่
้
ากันจะพิจารณาจากจานวนกระดานที่แข่งขันชนะ
หากยังเท่ากันทุกอย่างให้ ดจู ากอายุของนักกีฬาเพื่อการพัฒนาในอนาคต
***โดยความสาคัญของเหรี ยญเรี ยงจาก ประเภทบุคคล คู่ ทีม

19. จานวนรายการแข่ งขัน และจานวนเหรียญรางวัลรวมทัง้ หมด ดังนี ้
- รายการที่แข่งขัน
จานวน........8..........รายการ
- เหรี ยญชุบทอง
จานวน........17......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร....17........ใบ
- เหรี ยญชุบเงิน
จานวน.......17.......เหรี ยญ ประกาศนียบัตร......17......ใบ
- เหรี ยญชุบทองแดง จานวน......34........เหรี ยญ ประกาศนียบัตร.....34.......ใบ
หมายเหตุ : เหรี ยญรางวัล และใบประกาศนียบัตร ทางจังหวัดเจ้ าภาพเป็ นผู้ดาเนินการจัดเตรี ยมไว้ ให้
ในส่วนโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น/ผู้ฝึกสอนดีเด่น กกท. เป็ นผู้ดาเนินการให้
20. พิธีการมอบเหรียญรางวัล
1. ให้ นกั กีฬาผู้ที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันเป็ นผู้รับรางวัลด้ วยตนเอง และแต่งกายด้ วยชุดแข่งขัน หรื อ
แต่งกายด้ วยชุดวอร์ มทังชุ
้ ด ซึง่ เป็ นแบบชุดวอร์ มของจังหวัดที่นกั กีฬาสังกัด และการแต่งกายของนักกีฬาให้ เป็ นไป
ตามระเบียบฯ
2. พิธีเชิญธงฉลองเหรี ยญรางวัลให้ ใช้ เพลง “ประจาจังหวัด” ของจังหวัดที่ชนะเลิศ หากจังหวัดนันๆ
้ ไม่มี
เพลงประจาจังหวัด ให้ ใช้ เพลง “วันแห่งชัยชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แทน
****************************************************************

กาหนดการแข่ งขันกีฬาหมากล้ อม
การแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 34 (พ.ศ.2561) “น่ านเกมส์
ณ จังหวัดน่ าน
*********************
วันที่
วันที่

มีนาคม 2561
09.00 น
มีนาคม 2561
14.00 น.

- อบรมเจ้ าหน้ าที่จดั การแข่งขัน
- ประชุมผู้จดั การทีม

ประเภทคู่ชาย คู่หญิงและประเภทคู่ผสม
วันที่ มีนาคม 2561
08.15-09.00
พิธีเปิ ด
09.00-12.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 1
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 2
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 3
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันรอบ 8 ทีม
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
16.00-16.30
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
ประเภทบุคคลชาย ประเภทบุคคลหญิงและประเภททีมผสม
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 1
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 2
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 3
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันรอบ 8 ทีม

วันที่

มีนาคม 2561
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-16.30

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
พักกลางวัน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 1
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 2
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันแบ่งสายกระดานที่ 3
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันรอบ 8 ทีม
วันที่ มีนาคม 2561
09.00-12.00
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
12.00-13.00
พักกลางวัน
13.00-16.00
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
16.00-16.30
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
*******************************************************

