
 Ringo  
 

Jogo criado e patenteado por Friedrich Kleissl na 
Alemanha. Porém, estima-se que sua origem seja 
datada dos anos 1700. Os registros principais do jogo 
encontram-se na obra “Descobrindo antigos jogos de 
tabuleiro” de 1973, contendo as regras principais do 
jogo. Existem diversas versões de Ringo que alteram 
levemente seu modo de jogo, mas todas tratam de um 
cerco medieval em um castelo. Os atacantes tentam 
invadir o castelo enquanto os defensores procuram 
eliminar os invasores, restando apenas um. 
 

Regras do jogo  
 

Os jogadores decidem entre si qual papel irão 
desempenhar na partida, entre atacantes e defensores.  
 

Os atacantes devem distribuir suas 7 peças escuras 
nas casas mais afastadas do tabuleiro, sem ocupar a 
casa pertencente à zona neutra, conforme a imagem. 
 

Os defensores colocam suas 4 peças claras nas casas 
adjacentes ao círculo central, lugar da torre, com uma 
casa de distância entre cada peça. As peças devem 
ficar no mesmo setor de uma peça adversária. 
 

Os defensores podem se mover para frente, para trás e 
para os lados, porém não podem ocupar o espaço da 
torre. Os atacantes podem se mover apenas para 
frente e para os lados, nunca para trás. 
 

Os 2 jogadores podem realizar capturas, saltando uma 
peça adversária em seu movimento para uma casa 
vazia, como em Damas. Somente uma captura por vez 
pode ser realizada e ela não é obrigatória. Atacantes 
não podem capturar peças para trás. Capturas que 
começam fora da zona neutra podem terminar nela. 
 

Para vencer a partida, os atacantes devem mover duas 
peças para o círculo da torre, entrando por qualquer 
zona. Os defensores, ganham o jogo se capturarem as 
peças dos atacantes, deixando apenas uma. 
 

Os defensores podem capturar uma peça adversária 
que esteja na torre, pulando sobre ela. Duas peças não 
podem ocupar uma mesma casa, exceto no círculo 
central do castelo, para vencer o jogo.  
 

Na zona neutra nenhuma peça pode ser capturada, 
todavia os saltos podem ser realizados. Os atacantes 
só podem ter na zona neutra a mesma quantidade de 
peças restantes aos defensores em jogo. 
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