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REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 – DAMAS 
 
Artigo M1º - O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 (sessenta e quatro) casas, claras e escuras. A grande diagonal (escura) 
deve ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. 
 
Artigo M2º - Cada jogador inicia com 12 (doze) pedras brancas de um lado, e, outro jogador com 12 (doze) pedras pretas de outro lado. 
Parágrafo Único - O lance inicial cabe sempre ao jogador que estiver com as peças brancas. 
 
Artigo M3º - As pedras andam somente para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a 8ª (oitava) linha do tabuleiro ela é 
promovida à dama. 
I - A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente e para trás, quantas casas quiser. A dama não pode saltar uma 
peça da mesma cor. 
II - A captura é obrigatória. 
III - Não existe sopro. 
IV - Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser capturadas. 
V - As pedras comuns podem capturar uma dama, e a(s) dama(s) podem capturar a(s) pedra(s). 
VI - Pedra e Dama têm o mesmo valor para capturarem ou serem capturadas. 
VII - A pedra e a dama podem capturar tanto para frente como para trás, uma ou mais peças. 
VIII - Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o lance que capture o maior número de 
peças (Lei da Maioria). 
 
Artigo M4º - Do Sistema de Disputa - Será utilizado o sistema de eliminatórias simples, ficando a critério da organização a aplicação do 
sistema suíço a partir do momento em que o número de participantes permita sua utilização. 
 
Artigo M5º - Da Arbitragem – Será composta por pessoas convidadas pela organização ou por pessoas envolvidas no evento, desde que 
não arbitrem jogos onde há um jogador de sua respectiva igreja. 
 
Artigo M6º - Durante cada jogo devem ser observadas as seguintes normas: 
I - O tempo da partida de acordo com a necessidade não poderá ultrapassar a 20 (vinte) minutos; caso exceda esse tempo, a arbitragem 
colocará um relógio com 10 (dez) minutos para cada jogador; 
II - peça tocada, peça jogada; 
III - Se pretender centrar qualquer das peças, na sua altura de jogar, deve prevenir o adversário dizendo "componho" (“vou arrumar”); 
IV - Se tocar 1 (uma) peça jogável, tem que a jogar. 
V - É expressamente proibido: 
a) Conservar as mãos sobre o tabuleiro; 
b) Compor as peças deslocadas, sem avisar antecipadamente o adversário, ou fazê-lo na sua vez, e, ao mesmo jogar; 
c) Suster (levantar) uma peça para calcular uma jogada; 
d) Distrair a atenção do adversário; 
e) Bater com as peças no tabuleiro. 
 
Artigo M7º - A pedra que durante o lance de captura de várias peças, apenas passe por qualquer casa de coroação, sem aí parar, não 
será promovida à dama. 
I - Na execução do lance do lance de captura, é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia, não é permitido capturar duas 
vezes a mesma peça. 
II - Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez e as peças capturadas não podem ser 
retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura. 
 
Artigo M8º - Empate:  
Após 20(vinte) lances sucessivos de damas, sem captura ou deslocamento de pedra, a partida é declarada empatada.  
Finais de: 
2 damas contra 2 damas; 
2 damas contra 1 dama; 
2 damas contra 1 dama e 1 pedra; 
1 dama contra 1 dama e  
1 dama contra 1 dama e 1 pedra, são declarados empatados após 5 (cinco) lances. 
 
Artigo M9º - A classificação será elaborada de acordo com a seguinte pontuação: 
I - Vitória – 3 Pontos; 
II - Empate – 1 Ponto. 
 
Artigo M10º - Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Comissão de Arbitragem e/ou pela Comissão Organizadora do 
FEST2018. 
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