REGRAS DAMAS

O Jogo
• O tabuleiro deve ser posicionado de modo que a
grande diagonal comece do lado esquerdo de cada
jogador. Assim, a primeira casa à esquerda de cada
jogador será preta.
•

O jogador que estiver jogando com as peças brancas começa o jogo, podendo
dar o primeiro lance. A seguir, os jogadores alternam jogadas até o fim do jogo.

•

As peças comuns só podem se movimentar para a frente, para uma casa preta
livre na próxima linha, diagonal à sua casa atual.

•

As damas podem se movimentar em diagonal para frente e para trás para
qualquer casa livre, desde que o caminho esteja livre.

•

O jogo termina quando todas as peças de um jogador forem capturadas ou
quando este não puder mais fazer nenhum lance válido.

Captura
•

A captura das peças é obrigatória, ou seja, se na vez de um jogador ele puder
capturar uma peça adversária, ele deve fazê-lo.

•

Quando tiverem duas ou mais capturas possíveis, o jogador deve realizar o lance
onde houver o maior número de capturas. Em caso de equivalência, o jogador
pode escolher qual das capturas vai fazer.

•

As peças comuns só podem capturar para frente e para trás peças adversárias
adjacentes às suas.

•

As damas podem capturar peças distantes na sua diagonal, desde que o
caminho entre a dama e a peça capturada esteja livre, e o caminho entre a peça
capturada e a casa de destino da dama esteja também livre.
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•

Quando uma captura é realizada, a peça capturada é removida do tabuleiro,
ficando em poder do jogador que a capturou.

•

Quando uma peça faz uma captura e fica numa posição onde é possível fazer
outra captura, ela deve fazê-la na mesma jogada, realizando uma tomada em
cadeia. A peça deve fazer isso até que não seja mais possível capturar peça
alguma neste lance.

Regra de Empate
•

A partir de qualquer ponto da partida, se ocorrerem 20 (vinte) lances sucessivos
de Damas, sem captura ou movimento de peças comuns.

•

Se uma mesma posição se produzir pela terceira vez, cabendo ao mesmo
jogador o lance será considerado um empate.

•

Se um jogador possuir três damas contra uma dama do outro jogador, será
considerado empate se o jogador com o maior número de peças não conseguir
obter vitória em vinte lances.

OBSERVAÇÃO: Qualquer situação não descrita neste documento deverá ser analisada
pela comissão organizadora.
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