
 Gipf 
 

Jogo de tabuleiro inusitado criado pelo designer belga Kris Burm 
em 1997. Foi o primeiro de uma série de 6 jogos premiados e que 
receberam o nome de Projeto Gipf. Baseado no conceito 
tradicional de jogos abstratos estratégicos para dois jogadores, 
esse jogo se realiza em turnos. Os jogadores inserem uma peça de 
cada vez na partida, alternadamente, até formar uma fileira de 4 
delas, oportunidade em que remove sua linha de peças e captura 
as peças adversárias que se estendem por essa mesma linha. 
Os pontos pretos nas bordas servem apenas para inserção de 
peças que deslizam para uma interseção, sem retorno a elas. 
 

Regras do jogo 
 

No modo básico do jogo, cada jogador recebe 15 peças de sua 
cor e insere 3 peças delas em pontos alternados do tabuleiro, 
conforme a imagem. A partir dessa posição, cada peça seguinte 
vai sendo inserida, alternadamente pelos jogadores, em qualquer 
dos pontos pretos da borda do tabuleiro, sendo deslizada 
imediatamente para uma interseção interna, livre ou ocupada. 
 

Nesse movimento de entrada, se a interseção estiver livre, a peça 
fica na posição. Se a interseção estiver ocupada, a peça empurra a 
que está lá para a interseção seguinte, bem como as demais da 
mesma linha, se houver; mas, para isso é preciso que haja uma 
interseção livre no final da cadeia. Não se pode movimentar peças 
para os pontos pretos no fim das linhas que estão nas bordas do 
tabuleiro. Estes servem apenas de entrada das peças, não 
podendo nenhuma permanecer nesses pontos. 
 

Quando 4 peças da mesma cor é colocada em série por qualquer 
jogador, o dono dessa cor seriada retira a fileira inteira de todo o 
alinhamento, inclusive as peças do oponente imediatamente 
interligadas. As peças do jogador que as retirou voltam para a 
reserva, podendo ser reinseridas, enquanto as peças do oponente 
saem do jogo. Se houver interseção vazia antes ou depois do 
seguimento da série, as peças soltas não são capturadas 
 

Vence a partida quem conseguir capturar todas as peças do seu 
oponente ou deixá-lo sem nenhuma peça na reserva para fazer 
movimento de entrada de peças. Se ambos ficarem sem peças na 
reserva, ganha quem tiver mais peças no tabuleiro. 
 

No modo avançado, cada jogador recebe 18 peças e coloca 3 
pares de peças (uma sobre outra) nos mesmos pontos de entrada 
da imagem, seguindo-se as mesmas regras. Nesse caso, ao 
formar uma série de quatro interseções de cores iguais, o jogador 
pode optar por não retirar a dupla do tabuleiro. Mas, se o fizer, elas 
voltam para a reserva separadas. Uma nova opção de vitória 
nesse modo avançado se dá quando um jogador consegue 
capturar as três peças dobradas do oponente. 
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