
Jarmo 
 

Jogo de estratégia para 2 
jogadores. O tabuleiro 

assimétrico faz com que cada 
jogador tenha uma visão 

diferente da partida. 
 

Histórico do jogo: 
Uma lenda tartariana diz que 
Batu Khan, neto de Genghis 

Khan, carregava este jogo 
durante campanhas militares 

e jogava uma partida antes 
de cada batalha. “Jarmo” 

significa “arqueiro”.  
 

Objetivo do jogo:  
Capturar peças e atingir a 1a 

linha do adversário com 
quantos arqueiros puder. 

 

Preparação para o Jogo: 
coloca-se as peças na 1a fila 

de cada jogador, conforme 
imagem do tabuleiro ao lado. 

 

Regras 
 

Pode-se ir para qualquer 
círculo que esteja ligado ao 

círculo em que a peça se 
encontra. Não é permitido 

fazer a mesma jogada para 
trás e para a frente mais de 

duas vezes seguidas nas 
mesmas casas. Quando um 

arqueiro atinge a última linha 
(1a linha do adversário) não 

pode fazer mais jogadas, fica 
nesse círculo até ao fim do 

jogo (ou até ser capturado). 
 

 

Capturas: se um arqueiro for 
para um círculo ocupado por 
um arqueiro adversário, essa 
peça inimiga é removida. Um 
arqueiro que capture pelo 
menos um inimigo recebe a 
marca de arqueiro: vira-se a 
peça de cabeça para baixo 
para diferenciar das demais. 
 

Fim do jogo: ocorre quando 
um dos jogadores move todos 
os seus arqueiros não 
capturados para a primeira 
linha do adversário. É 
calculada a pontuação final e 
o jogador com mais pontos 
vence. Ou, na igualdade, 
ocorre empate. 
 

Pontuação: são contados 2 
pontos por cada arqueiro na 
primeira linha do adversário e 
1 ponto por cada arqueiro em 
qualquer outra posição. 
 

Regras extras: se um 
jogador tem ao menos um 
dos seus arqueiros na 
primeira linha do adversário e 
este arqueiro já capturou um 
arqueiro inimigo (quer dizer 
que a peça está virada) ele 
pode repor um dos seus 
arqueiros capturados de volta 
na sua primeira linha. O 
arqueiro virado é desvirado e 
não pode ser usado para 
repor outra peça capturada. 
 

Importante: são 5 peças 
claras e 5 escuras, mas,  
todas devem ter uma marca 
de cruz na parte de baixo*. 
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*Visão das peças: 
Observação: cada nova 

partida permite usar qualquer 
lado do tabuleiro para mudar 

a configuração do jogo.   


