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Entrada jogador 1 

Entrada jogador 2 The Jiroft Game 
 

Tão antigo quanto o Senet do Egito, The Jiroft Game 

foi encontrado em sítio arqueológico da região de 

Kerman, no Irã, em 2001. Sua estrutura é muito 

parecida com o Senet, o jogo Real de Ur, da Suméria 

e o Tau, também encontrado no Irã. É um jogo de 

travessia de peças pelo tabuleiro, cujos movimentos 

são eram definidos pelo lançamento de 4 bastões 

redondos e com um dos lados achatados. 
 

Reminiscentes de 2 ou 3 milênios a. C., percebemos 

que todos esses jogos, tal qual o Jiroft, apresentam 

jogabilidades que seguem uma mesma estrutura 

lógica, embora possam ter servido a diferentes 

interesses de crenças e tomadas de decisões.  
 

Os bastões podem ser substituídos por 4 moedas 

com sistema de cara e coroa, ou por um dado 

tradicional, em que não se conta a numeração 6, 

devendo o jogador repetir o lance caso saia esse 

resultado. 

Regras do Jogo 
 

As peças começam o jogo fora do tabuleiro, com 5 

delas de cor diferente para cada jogador. O primeiro 

jogador lança as moedas ou o dado (nesse caso, 

repetindo o lance se o número saído for 6) e, de acordo 

com o resultado, faz sua primeira jogada, inserindo uma 

peça por vez pela entrada do tabuleiro. 
 

Um jogador pode ter qualquer número de peças em 

jogo ao mesmo tempo, movendo uma a uma e sem 

possibilidade de voltar na trilha iniciada. 
 

Duas peças de um jogador não podem ocupar a mesma 

célula, mas se uma peça cair na casa em que se 

encontra uma peça do oponente, esta é retirada do 

tabuleiro, voltando a sua condição inicial de entrada. 
 

Capturas não são obrigatórias, podendo o jogador 

decidir por outra jogada válida ou ser obrigado a 

capturar se essa for o único lance possível. Caso não 

haja nenhuma jogada válida, o jogador passa a vez. 

 
 

Para sair do tabuleiro é preciso que coincida um lance de 

moedas igual ao número de casas que leva até essa casa 

imaginária final fora da trilha. Se o lance não permitiu a 

saída ainda e não houver nenhuma outra jogada válida, o 

jogador passa a vez. 
 

Variações passíveis de serem incrementadas: pode ser 

decidido que as peças de um jogador que chegarem a uma 

mesma casa, poderão ser empilhadas, com duas 

possibilidades novas a serem definidas: as peças da pilha 

são eliminadas e voltam ao começo ou, por estarem em 

pilha ficam imunes a qualquer ataque. Isso cria variações 

que permitem maior dinamicidade às partidas. 
 

Vence a partida quem conseguir retirar todas as suas peças 

primeiro pelo final da trilha, conforme as regras. 
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Jogando com moedas ou com dados: 
1 moeda com cara para cima: anda 1 casa 
2 moedas com cara para cima: anda 2 casas 
3 moedas com cara para cima: anda 3 casas 
4 moedas com cara para cima: anda 4 casas 
4 moedas com coroa para cima: anda 5 casas 
 

Os dados valem de 1 a 5   /   6 repete a jogada.  


