
 
Daminó Go 
 

Jogo de tabuleiro criado por Marcos Nicolau em 2018, a 
partir da combinação de tabuleiro de Damas, peças do 
Dominó e sistema básico do Go, na ocupação de território. 
 

Objetivo do Jogo: obter maior pontuação no somatório das 
casas ocupadas com a numeração das peças sobre elas. 
  
Como se joga: o jogador deita todas as suas peças na 
frente do tabuleiro, remexidas e viradas para baixo.  Cada 
um retira 1 peça e a põe à mostra, virada para cima. Quem 
tirar um carroção, começa a jogar. Caso não saia carroção, 
joga aquele que tem a peça com maior número de pontos. 
 

Regras 
 

1. A primeira peça deve ser colocada em qualquer casa da 
primeira fileira do jogador e a partir dela, deverão se seguir 
todas as outras, pela combinação normal do Dominó. 
 

2. Deve-se usar as duas pontas da primeira peça, criando 
trilhas para um lado ou para outro, seguindo o curso da 
trilha conforme a combinação natural do jogo. 
  
3. Ações extras do jogo:  
 
a) se um jogador desvirar o carroção de 6, vai poder inseri-
lo a partir de qualquer 6 que já esteja ou venha a surgir no 
jogo, criando um apêndice diferente das duas pontas, que 
continuam valendo. Mas, este carroção deve ficar sozinho 
no lugar colocado, sem sequenciar nenhuma outra peça; 
  
b) se o jogador retirar o carroção de nada ou limpo, também 
vai poder inseri-lo em qualquer outro nada de suas trilhas 
do jogo e a qualquer momento. Com a diferença de que 
poderá, se quiser, dar continuidade de sequência de 
dominós a partir desta peça, abandonando uma das duas 
pontas e comunicando qual delas ao oponente. 
 

4. Uma peça de dominó revirada e que não se encaixou de 
imediato, fica guardada à espera de ser jogada na primeira 
oportunidade da vez do jogador, conforme as regras. 
 
5. O jogo termina quando um jogador tiver jogado sua 
última peça ou não puder mais encaixar nenhuma delas, 
cabendo ao adversário fazer a última jogada, se puder 
realizar um encaixe com uma de suas peças. Em seguida, 
faz-se o somatório das casas ocupadas com a numeração 
das peças sobre elas. Quem tiver a maior pontuação, vence 
o jogo. 
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