
Histórico do jogo: O Xadrez Viking é 
um jogo de tabuleiro antigo de origem 
germânica e celta, jogado em tabuleiro 
quadriculado ou gradeado. Existem di-
versas variantes do Xadrez Viking e sua 
data de origem é desconhecida. Há com-
provação de que ele já era comum em 
épocas anteriores ao século IV entre os 
povos Vikings habitantes da região que 
hoje é composta pelos países da Islân-
dia, Grã-Bretanha e Lapônia. 
Não existem ou não foram encontradas 
descrições completas e inequívocas das 
regras do Xadrez Viking. 
A melhor descrição histórica que se tem, 
é a dada por Carl Lineu (1707-1778), ex-
traída do diário de suas viagens, publi-
cado em 1811 com o título de Lachesis 
Lapponica: A Tour in Lapland.

Objetivo do jogo: o jogador com as peças 
dos moscovitas tem de capturar o rei; o joga-
dor com o rei precisa fugir para chegar a um 
dos quatro cantos do tabuleiro.
Número de jogadores: dois.

MATERIAL PARA MONTAGEM: 1. Papelão; 2. Papel ou folha de ofício; 
3. Tesoura; 4. Cola; 5. Régua; 6. Caneta. 25 Tampinhas de garrafa sendo 16 
tampinhas de uma cor e 08 tampinhas de uma cor diferente e 01 Rolha ou 
Tampa maior para representar o Rei. 
PPASSO A PASSO: Com o auxílio da régua, desenhe na folha de papel 
linhas verticais e horizontais com a mesma distância, criando um tabuleiro 
quadriculado com número ímpar de colunas. A dimensão dos quadradinhos 
(casas do tabuleiro) deve ser um pouco maior do que o diâmetro das 
tampinhas escolhidas como peça. Pinte a casa (quadrado) posicionada 
exatamente no centro do tabuleiro. Esta casa é o Castelo do Rei e também 
sua posição inicial. 
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Preparando o tabuleiro: 
a) As peças claras ("suecos") iniciam no 
centro, enquanto as escuras ("moscovitas") 
iniciam nas bordas do tabuleiro;
b) O Xadrez Viking é jogado em um 
tabuleiro 9x9; 
c)c) A configuração inicial é igual a imagem 
mostrada no diagrama abaixo.
d) O rei começa no quadrado central ou 
castelo, o konakis, que nenhuma outra 
peça pode ocupar.
e)e) Os oito defensores, chamados suecos, 
começam nos oito quadrados adjacentes 
ao konakis, na forma de uma cruz.
f) Os dezesseis atacantes, chamados de 
moscovitas, começam em grupos de quatro 
no centro de cada borda do tabuleiro.

REGRAS:
1.1. Todos os quadrados restantes (zona 
neutra) podem ser ocupados por qualquer 
peça durante o jogo e qualquer peça pode 
mover-se qualquer número de espaços vagos 
em qualquer linha reta, mas nunca na diago-
nal (movimento equivalente ao da torre no 
Xadrez). 
2. Nenhuma peça pode transpor outra peça 
em seu caminho.
3.3. O rei deve sempre ter um caminho sem 
obstáculos (através da zona neutra) para a 
borda do tabuleiro. A menos que ele seja ime-
diatamente bloqueado por um moscovita, ele 
pode escapar e o jogo acaba (esta regra 
sugere que o rei não pode escapar através do 
domínio dos moscovitas).
4. O rei sempre que tiver um caminho de fuga, 
o jogador deve dizer "raichi", se houver dois 
caminhos de fuga na mesma jogada, sua fuga 
é iminente e o jogador deve dizer "tuichu" (e-
quivalente ao "xeque" e ao "xeque-mate" no 
Xadrez).
5. Qualquer peça, protetora do rei, pode ser 
capturada e removida do tabuleiro quando 
cercada em dois lados opostos pelos inimigos 
(isto é conhecido como a captura de prisão).
6. Se o rei estiver cercado por todos os quatro 
lados pelos inimigos, ele é feito prisioneiro. 
7.7. Se ele estiver cercado em três lados, ele 
pode escapar pelo quarto lado.
8.8. Se o rei estiver em um quadrado adjacente 
as konakis e está rodeado em três lados por 
seus inimigos e no quarto lado pelo konakis, 
ele é capturado (esta regra sugere que, uma 
vez que o rei deixou o konakis, ele nunca 
pode voltar).
9.9. Se o rei é capturado, os suecos são domi-
nados e os moscovitas vitoriosos.


