
Objetivo do jogo: aprisionar as seis peças do outro jogador ou 
capturar a coruja do adversário utilizando uma peça comum.

Número de Jogadores: dois.

LIUBO

Material para montagem: 1 Folha de papel; 1 Papelão; 12 
tampinhas, sendo 06 de cor clara e 06 de cor escura; 03 bastões de 
madeira (podem ser palitos de picolé); Régua; Cola bastão ou branca.

Passo a Passo: com o auxílio da regra desenhe o diagrama do 
tabuleiro conforme a imagem ao lado. Cole a folha de papel no 
papelão para dar mais firmeza ao tabuleiro. Depois, sinalize os lados 
Yin e Yang nos bastões. 

Histórico do Jogo: o antigo jogo chinês chamado Liubo foi criado 
mais ou menos no ano de 1500 anos a.C. Durante a Dinastia Han, um 
novo jogo chamado GeWu ou Saizhang apareceu, derivado do Liubo. 
GeWu evoluiu para um jogo com muitas peças (além dos generais e 
peões) durante a dinastia Tang e era conhecido como Xiang Xi. 

OO nome Liubo vem do chinês (”Liu = seis, bo = bastão) e o jogo trata 
de, uma espécie de corrida entre dois jogadores em que um tenta 
aprisionar as peças do outro. Estas peças são movimentadas 
conforme o resultado do lançamento de pequenos bastões de madeira 
que funcionam como dados, um lado representa o Yin e o outro, Yang.

AAs peças são movidas em um percurso ao redor do tabuleiro, em 
sentido anti-horário, podendo optar por transformar suas peças 
comuns em Corujas, levando-as até o ponto central. As Corujas 
possuem habilidades especiais, porém, assim como o Rei no jogo de  
Xadrez, se forem capturadas por peças comuns, quem a capturou 
vence a partida.

CONTINUAÇÃO - REGRAS

5. Todas as peças entram no tabuleiro no mesmo ponto (sinalizado 
pelo número 1 na imagem do tabuleiro). Após a peça de um jogador 
completar uma volta no tabuleiro ou seja, retornar ao ponto inicial, este 
jogador poderá libertar uma peça prisioneira, que tenha sido 
capturada pelo outro jogador.

66. As peças podem passar umas pelas outras, porém, se elas caírem 
exatamente em uma casa ocupada por uma peça de um oponente, a 
peça dele é removida e devolvida ao jogador, que deverá reiniciar o 
percurso do ponto inicial. 

77. Duas peças de um mesmo jogador podem ocupar a mesma casa. 
Porém, se uma peça adversária cair nesta mesma casa, ambas as 
peças do jogador são devolvidas e deverão recomeçar o percurso no 
ponto inicial. 

88. Se uma peça cair nas casas 6 ou 11 (ver imagem esq. inf.), no 
próximo turno este jogador poderá movê-la no tabuleiro para o 
próximo ponto cardinal sinalizado no tabuleiro. Esse movimento 
acontece exclusivamente da casa 6 para a 16 e da casa 11 para a 
casa 1. As peças continuam a se mover no sentido anti-horário depois 
de cruzar o tabuleiro deste modo. 

99. Peças que entram no ponto central do tabuleiro são transformadas 
em Corujas e deverão ser diferenciadas das demais (podem ser 
viradas ou colocadas em posição diferenciada das outras). Cada 
jogador pode ter apenas uma coruja. As corujas podem se mover com 
os pontos das duas jogadas de bastões do jogador e podem se mover 
em sentido horário e anti-horário, porém, não podem se mover para 
frente e para trás na mesma jogada. A Coruja também pode cruzar o 
tatabuleiro sem precisar estar nas casas 6 ou 11. 

10. As peças capturadas pelas corujas são feitas prisioneiras pelo 
jogador e só são devolvidas ao adversário quando uma de suas peças 
completar a volta no tabuleiro.

11. As corujas são peças poderosas, mas também são frágeis. Se a 
peça de um jogador capturar a Coruja do adversário, o jogador que 
realizou a captura é declarado vencedor da partida. Porém, se a 
captura da coruja de um jogador for realizada pela coruja do 
adversário, o jogo continua e a peça captura é devolvida ao jogador, 
que deverá reinseri-la no tabuleiro como uma peça comum.

112. O jogador que possuir uma coruja também poderá perder o jogo 
caso, após concluir sua jogada, o seu adversário possua as cinco 
peças no tabuleiro, contanto que ainda não tenha transformado 
nenhuma em coruja.

13. Quando um jogador captura todas as seis peças do seu oponente 
é declarado vencedor da partida. 

REGRAS:

1. Os jogadores devem decidir quem jogará com as peças claras e 
quem jogará com as peças escuras. Os jogadores também devem 
decidir quem começa.

22. O jogo inicia-se com as seis peças de cada jogador 
posicionadas fora do tabuleiro na extremidade mais próxima da 
casa 1 (ver imagem abaixo). 

3. O movimento das peças é realizado no sentido anti-horário de 
acordo com o resultado obtido ao jogar os bastões. Um dos lados 
do bastão representa o Yin e o outro representa o Yang. Os bastões 
lançados são interpretados em dois grupos de três. 

33 pontos para cada bastão que caiu virado com a face Yang 
voltada para cima; 

2 pontos para cada bastão que caiu virado com a face Yin. 

Após somar o resultado, é preciso subtrair 5 para obter a pontuação 
final, que varia de 1 (se todos os bastões caírem com face Yin 
voltada para cima) a 4 (se todos os bastões caírem com a face Yang 
voltada para cima). 

44. Os jogadores, em seu turno, jogam os três bastões duas vezes, 
porém, devem escolher peças diferentes para fazer cada 
movimento.

Os jogadores ganham uma 
jogada dos bastões extra ao 
completarem uma volta no 
tabuleiro com uma peça comum, 
passando novamente pelo ponto 
inicial 1 (ver imagem ao lado) ou 
ao tirarem a pontuação 
mímínima/máxima (1 ou 4).


