
 
 

Yut Nori 
 

Jogo de tabuleiro tradicional da 
Coreia, muito disputado no país.  

Sua origem não é clara, mas 
algumas pesquisas sugerem que 
Yut Nori já era jogado no período 

dos 3 Reinos, de 57 a.C. a 668 d.C. 
 

Os coreanos usavam tabuleiros 
feitos de pano ou desenhados no 
chão. Compõem o jogo, 8 peças, 
sendo 4 de uma cor e 4 de outra.   

 

Para jogar lançam-se 4 varetas de 
madeira como se fossem dados, 

cujas faces para cima representam a 
quantidade passos. Elas podem ser 

substituídas por palitos de picolé, 
marcados com X de um lado. 

 

O objetivo dos 2 jogadores é fazer 
todas as 4 peças de sua cor 

andarem de volta ao ponto inicial. 
 

Conforme imagens abaixo, cada 
peça entra no mesmo ponto do lado 
direito do jogador, uma de cada vez, 
e segue no sentido da seta, sempre 

em frente por 1 dos 4 caminhos. 
 

 

 

Palitos de picolé marcados servem 
como bastões. Para jogar, juntam-se os 

4 palitos numa mão e de certa altura 
soltam-se todos ao mesmo tempo. 
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Tabela das 5 configurações dos 4 palitos para movimentação: 
 

a) 3 faces com X para cima e 1 com X para baixo: anda 1 casa; 
b) 2 faces com X para cima e 2 com X para baixo: anda 2 casas. 
c) 1 face com X para cima e 3 com X para baixo: anda 3 casas. 
d) 4 faces com X para cima: anda 4 casas e joga-se de novo. 
e) 4 faces com X para baixo: anda 5 casas e joga-se de novo. 

 

Regras 
 

1. Cada jogador lança os palitos e quem 
tirar a maior pontuação pela tabela já 
apresentada será o primeiro a jogar. 
 

2. O iniciante lança os palitos e 
movimenta sua primeira peça seguindo 
sempre o resultado da tabela de pontos. 
 

3. As peças não podem se movimentar 
no sentido contrário, devendo seguir 
sempre adiante no caminho nas trilhas. 
 

4. Ao alcançar um dos cantos, o jogador 
poderá pegar um atalho pelo centro ou 
seguir o caminho habitual, pelas bordas. 
 

5. Se uma peça cair em uma casa 
ocupada por uma peça adversária, a 
peça adversária deverá retornar ao ponto 
inicial, por onde entrou. 
 

6. Caso a peça caia na posição em que 
já se encontra uma peça do próprio 
jogador, ambas são agrupadas e se 
movimentam juntas a partir deste ponto.  
 

7. Se a peça adversária parar em uma 
casa onde estão as peças agrupada, as 
duas peças agrupadas voltam para o 
ponto de início e a peça adversária 
assume a posição na casa. 
 

8. Um jogador que, ao lançar os palitos, 
alcançar uma das duas pontuações que 
o permitem lançar novamente, faz a 
jogada em seguida, podendo essa 
situação se repetir sem limites. 
 

9. A pontuação obtida no lance dos 
palitos, não pode ser dividida em dois 
movimentos. Deverá ser utilizada em sua 
totalidade para mover a mesma peça. 
 

10. Enquanto houver peças de um 
jogador fora do tabuleiro, na sua vez, 
este jogador pode inserir uma nova ou 
mover outra que já está no tabuleiro. 
 

11. Vence o jogo quem, primeiro, 
conseguir levar todas as suas peças de 
volta ao seu ponto de entrada. 

 


