
REGULAMENTO DO TORNEIO DE ORIL 

 

1. Organização e local 

O torneio realiza-se nas instalações do Centro Comercial Solmar, Av. Infante D. 

Henrique, nº 71, no dia 8 de Julho de 2012, e é organizado pela AIPA – Associação dos 

Imigrantes nos Açores em comemoração ao 37º aniversário das independências de 

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 

 

2. Participantes 

Poderão participar todos os interessados, de qualquer nacionalidade. 

 

3. Inscrições 

As inscrições para o torneio deverão ser feitas através do e-mail: marina.fonseca@aipa-

azores ou pelo telefone, 296286365 até 7 de Julho (sexta-feira). 

 

3. Seleção 

Havendo um número excessivo de inscrições, o critério de seleção de participantes será 

a data em que as mesmas foram recebidas. 

 

4. Prémios 

4.1. São atribuídos prémios não pecuniários aos três primeiros classificados e 

distribuídos da seguinte forma: 

1º Lugar _ Um tabuleiro de Oril 

2º Lugar _ Um troféu 

3º Lugar _ Um troféu 

 

5. Sistema e ritmo de jogo 

A escolha do primeiro participante a jogar é feita por lançamento de moeda ao ar ou 

por outro sorteio aleatório escolhido pelo júri. Cada jogador fará uma partida até 4 

pontos com o mesmo adversário e aquele que vencer a partida passa 

automaticamente à fase seguinte. O jogador que perder uma partida fica eliminado. A 



final dá-se quando ficarem apenas dois concorrentes. O tempo limite para cada partida 

é determinado pela equipa organizadora e pelo júri antes do início do jogo com base 

no número de inscritos. 

 

7. Regras do Jogo 

a) No tabuleiro existem duas filas, cada uma com seis buracos circulares, 

chamados casas, nos quais se encontram as sementes em jogo. Cada 

extremidade do tabuleiro é ocupada por um buraco maior designado por 

depósito (disponível apenas em alguns modelos), destinado a guardar as 

sementes capturadas ao adversário ao longo do jogo. Participam no jogo dois 

jogadores e estes jogam alternadamente. O depósito de cada um é o que fica à 

sua direita. 

 

b) No início do Jogo são colocados 4 sementes em cada uma das doze casas. O 

jogador que abre o jogo colhe todas as sementes de um dos seus buracos e 

distribui-as, uma a uma, nos buracos seguintes, no sentido anti-horário. Esta 

regra mantém-se para todas as jogadas. 

Quando uma casa contiver 12 ou mais sementes, o jogador dá uma volta 

completa ao tabuleiro, saltando a casa de onde partir. 

 

c) Capturas 

Os jogadores capturam sementes nas seguintes situações: 

a. Quando, ao colocar a última semente numa casa do adversário, esta 

ficar com duas ou três sementes, o jogador retira-as e coloca-as no seu 

depósito. Mas se esta casa ficar com uma, quatro ou mais sementes, o 

jogador não as pode capturar. 

b. Se a(s) casa(s) anterior(es) a esta também tiverem duas ou três 

sementes, o jogador captura-as e guarda-as no seu depósito. A captura 

é interrompida na primeira casa que não tenha esse número de 

sementes. 

 

d) Regras Suplementares 



As regras suplementares aplicam-se quando um dos jogadores fica sem 

sementes. Quando um jogador realiza um movimento e fica sem sementes, o 

adversário é obrigado a efetuar uma jogada em que introduza uma ou várias 

sementes do lado desse jogador. 

Se um jogador realiza uma captura e deixa o adversário sem sementes, é 

obrigado a jogar novamente, de forma a introduzir uma ou várias sementes nas 

casas dele. 

 

e) Fim de Partida 

Quando um jogador capturar a maioria das sementes – 25 ou mais – a partida 

finaliza e esse jogador ganha. 

Quando um jogador fica sem sementes e o adversário não pode jogar de forma 

a introduzir algumas sementes nas casa desse jogador, a partida termina e o 

adversário recolhe as sementes que estão nas suas casas para o seu depósito. 

Ganha quem tiver maior número de sementes. 

Quando existem poucas sementes no tabuleiro e se cria uma situação que se 

repete ciclicamente, sem que os jogadores possam ou queiram evitá-lo, cada 

jogador recolhe as sementes que se encontram nas suas casas e coloca-as nos 

respetivos depósitos. 

 

f) Contagem dos Pontos 

 

 

6. Calendário 

Dia 8 de Julho - 15h00 – Início do Jogo 

Dia 8 de Julho - 19h00 – Fim do Jogo 

Número de sementes Pontos Observação Número de sementes Pontos Observação

Igual a 24 0 Empate Igual a 24 0 Empate

Entre 12 e 23 1 Perde Entre 25 e 36 1 Ganha

Entre 1 e 11 2 Perde Entre 37 e 47 2 Ganha

Igual a 0 4 Perde Igual a 48 4 Ganha

PERDE GANHA



Em caso de falta de tempo e/ou na impossibilidade de se concluir o torneio, fica ao 

critério da AIPA agendar, em articulação com os participantes, uma data futura para a 

conclusão do mesmo. 

 

7. Critério de desempate 

O sistema de desempate será feito por uma partida de 2 pontos e se a situação de 

empate persistir, uma partida de 1 ponto até que haja um vencedor. 

 

8. O júri 

Para o concurso será escolhido um júri. Todos os casos não previstos neste 

regulamento serão decididos pelo júri e/ou pela direção da AIPA. 


