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REGRAS BÁSICAS DE DAMAS
OBJETIVO:  Imobilizar ou capturar todas as peças do adversário.
01 — O jogo de Dama prevê a participação de duas pessoas. O tabuleiro é composto de 64 casas, claras e escuras, e é acompanhado de 24 pedras sendo 12 de cada cor.
02 - A grande diagonal escura deve ficar à esquerda de cada jogador.
03 — O lance inicial cabe sempre às pedras brancas. As duas fiteiras do centro são para a movimentação do jogo no principio. O movimento é feito diagonalmente, quer esteja avançando ou comendo a pedra do oponente.
04 - A pedra deve andar só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro ela é promovida à DAMA.
05 - Quando isto acontece o adversário deverá por sobre esta uma pedra que já tenha sido comida durante a partida. A DAMA pode se movimentar para frente ou para trás, quantas casas tiver.
06 - A tomada da pedra é obrigatória. Duas ou mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser tomadas. Não existe “SOPRO”-
07 - A pedra pode tomar DAMA e vice-versa. Pedra e DAMA têm o mesmo valor para tomarem ou serem tomadas.
08 - A pedra e a DAMA podem tomar tanto para frente, como para trás, uma ou mais peças. A vantagem é que a DAMA pode andar quantas casas quiser.
09 — Se no mesmo lance apresentar-se mais de um modo de tomar é OBRIGATÓRIO executar o lance que tome o maior número de peças.
10 - A pedra que o durante o lance de tomada de várias peças, apenas passe por qualquer casa de coroação., sem ai parar, não será promovida à DAMA.
11 - Na execução do lance de tomada é permitido passar mais de uma vez pela mesma casa vazia.
12 - Na execução do lance de tomada, não é permitido tomar a mesma peça mais de uma vez e as peças tomadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura.
13 - Aquele que conseguir eliminar todas as pedras do oponente ou bloqueá-las de maneira ta! que não possa mais movimentar-se será o VENCEDOR. Após 10 lances sucessivos de DAMAS, sem tomadas ou deslocamento de pedra, a partida é declarada EMPATADA, desde que o número de pedras entre os jogadores seja igual, caso contrário, o que tiver maior número de pedras será considerado VENCEDOR. (Dama = 2 pedras).


FASE DE CLASSIFICAÇÃO

No caso de empate conforme citado acima (item 13) será realizado sorteio pelo responsável do jogo (Comissão AAFC), para determinar o VENCEDOR, e o placar a ser considerado para estes casos será de 2 x 1 para o vencedor do sorteio.

-       




  FASE SEMI-FINAL E FINAL

No caso de empate conforme citado acima (item 13) será realizada 1 PARTIDA EXTRA com 10 lances para cada jogador, com duração máxima de 1 minuto para cada lance. Persistindo o empate será realizado SORTEIO para determinar o vencedor do jogo, e o placar a ser considerado para estes casos será de 2 x 1 para o vencedor do sorteio
14 – O jogo será disputado em melhor de 3 (três) partidas.
15 – Os casos omissos serão esclarecidos  pela Comissão Organizadora.

14 – A disputa será em melhor de tres partidas. O vencedor será aquele que fizer dois pontos primeiro.

Critério de Classificaçaõ:

	 Pontos Ganhos

 Saldo de partidas
 Confronto Direto
 Disciplina
	 Idade
	 Sorteio



