
Breve discrição das regras das damas russas 

 

Origem e historia 

Existem muitas variantes do Jogo de Damas. Cada uma delas com regras diferentes. As 

damas russas (ou Shashki) são praticadas sobretudo nos países da ex União Soviética e 

Israel. 

Tabuleiro e peões 

O tabuleiro das damas russas é de 8x8 com o rio colocado no lado esquerdo. Para se 

iniciar o jogo devem estar colocadas 24 peões divididos em  12 peões brancos e 12 

peões negros ,situados nas primeiras três filas de cada jogador. O jogo desenrola-se 

sobre as casas negras. 

 

 

 

Movimento das peça 

Os movimentos desta variante tem a sua particularidade. As peças movem-se sempre 

para a frente em diagonal avançando uma casa de cada vez, mas em caso de captura 

tanto podem mover-se para a frente como para trás. Outra grande diferença relativa às 

damas portuguesas é quando a peça é promovida a dama. Aqui não há jogada de 

espera (como acontece com a Judia). Com um mesmo movimento a peça inicialmente é 

peão e depois ser promovido a dama só termina o movimento após realizar todas as 

capturas possíveis. 

 



Movimento das damas 

O mesmo que as damas portuguesas. Avançam o número de casas que entender, 

podendo capturar tanto para a frente como para trás.  

 

Obrigação de captura 

Como todas as variantes existentes no Jogo de Damas, se um jogador tiver uma peça 

em situação de capturar, deve ser realizada. Nas damas russas a diferença está na 

regra da qualidade. Se um peão ou dama tiver mais que uma opção de captura, pode 

escolher a captura que melhor lhe convém. Por exemplo: se tiver a capturar 2 peças ou 

1 peça, opta pelo que lhe convém. Nesta modalidade não existe a regra da quantidade. 

 

Particularidades nos finais de partida 

Se realizarem 25 movimentos sucessivos sem haver deslocação ou captura de nenhum 

peão, a partida considera-se empatada. 


