
 Oska 
 

O jogo sintetiza muito bem pelo 
menos 3 outros jogos mais antigos, 

como Damas, Halma e Queah. 
 

Foi criado por um trabalhador das 
minas de carvão de Lancashire 
Coalfields, Inglaterra, em 1950, 

chamado Bryn Jones, que depois 
conseguiu seu lançamento em 1995 
pela Michael Woodward Creations. 

Neste jogo abstrato para  
2 jogadores, vence a partida, quem 

primeiro levar suas peças para o 
lado oposto do tabuleiro, ocupando 

as casas que antes eram do 
oponente. Mas, como alertam os 

especialistas sobre a jogabilidade 
de Oska, durante a partida, quanto 
menos peças suas você deixar no 

tabuleiro, mais propícia a vitória. 

Regras do jogo 
 

1. Começa o jogo quem possui as 
peças claras, após o posicionado das 

4 peças de cada um nas casas 
iniciais em ambos os lados. 

 

2. O movimento das peças ocorre 
uma casa de cada vez, pela parte 

lateral de cada quadrado, cujo 
caminho naturalmente segue em 

sentido diagonal no tabuleiro. 
 

3. A captura não é obrigatória, sendo 
efetuada, como em Damas, pulando-
se por sobre a peça adversária para 

uma casa vazia no mesmo 
alinhamento que iniciou o lance. 

 

4. Objetivo do jogo é ser o primeiro 
jogador a levar todas as suas peças 
restantes na partida para a posição 

inicial das peças do oponente, no lado 
oposto do tabuleiro. 

 
5. Um jogador também pode vencer o 

jogo se lhe restar apenas uma peça 
no tabuleiro, depois de capturar todas 

as peças do seu oponente. 

6. Caso de empate ocorre se a partida terminar com número igual de peças de 
ambos nas casas iniciais opostas, sem nenhuma remanescente solta no 
tabuleiro. Isso é possível, por exemplo, quando um jogador já tem uma peça na 
casa inicial do oponente, mas este faz, como sua última jogada, uma captura 
que leva também sua única peça para uma casa inicial do primeiro jogador. 
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