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6° Torneio de Jogos Matemáticos 
 

REGULAMENTO 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. O Torneio de Jogos Matemáticos é uma competição dirigida essencialmente a alunos do Ensino 

Fundamental, do 4° ao 9º anos, realizado como um Projeto de Extensão do Departamento de 
Matemática do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás. 

 

2. Os alunos participantes do Torneio podem competir em apenas um dos três níveis divididos da 
seguinte maneira: 

• Nível 1 – alunos de 4° e 5° anos do Ensino Fundamental; 

• Nível 2 – alunos do 6° e 7° anos do Ensino Fundamental; 

• Nível 3 – alunos do 8° e 9° anos do Ensino Fundamental. 
 

3. Em 2013, a competição envolve 9 (nove) jogos: Kalah, kharbaga, moinho (trilha), oware (ouri), 
konane, poláris, copos, quarto e ming-mang. As descrições e as regras destes jogos foram 
enviadas pela organização do Torneio para cada escola participante.  

 

4. A distribuição dos jogos para cada um dos níveis, em todas as fases, é dada no quadro abaixo: 

Nível Jogos 

1 Kalah, kharbaga e moinho (trilha) 

2 Oware (ouri), konane e poláris 

3 Copos, quarto e ming-mang. 

 

5. Um competidor jogará em uma partida do torneio os três jogos do nível no qual ele foi inscrito.  
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ORGANIZAÇÃO 
 
Cada escola, para cada nível que manifestar interesse, poderá inscrever até 05 (cinco) alunos.  

1.  O Torneio será divido em 5 (cinco) fases, em cada nível, a saber: 

• Fase 1: Classificatórias 

• Fase 2: Oitavas de finais 

• Fase 3: Quartas de finais 

• Fase 4: Semi-finais 

• Fase 5: Finais 

2. Serão classificados, exatamente: 

• 16 (dezesseis) jogadores, em cada nível, para a fase 2 (oitavas de finais); 

• 8 (oito) jogadores, em cada nível, para a fase 3 (quartas de finais); 

• 4 (quatro) jogadores, em cada  nível, para a fase 4 (semi-finais); 

• 2 (dois) jogadores, em cada nível, para a fase 5 (finais). 

3. Na fase 1 (Classificatórias), em cada nível, serão formados grupos, com no mínimo 13 (treze) 
e no máximo 25 (vinte e cinco) competidores. Dentro de cada grupo um competidor jogará 
contra outros 4 (quatro) competidores. Todos os grupos serão formados por meio de sorteio. O 
número de grupos dependerá do número de inscritos, então se o número de inscritos em algum 
nível for de: 

3.1  51 a 60 participantes - serão formados 4 (quatro) grupos. Nesse caso, os 4    
(quatro) melhores colocados dos grupos serão classificados diretamente para a fase 2.  

3.2  26 a 50 participantes - serão formados 2 (dois) grupos. Nesse caso, serão 
classificados diretamente os 8 (oito) melhores colocados de cada grupo para a fase 2. 

3.3  17 a 25 participantes - será formado 1 (um) grupo. Nesse caso, classificarão 
diretamente os 16 (dezesseis) melhores  colocados do grupo. 

3.4  9 a 16 participantes – será disputado diretamente a fase 2 do torneio.  
 

4. Nas fases 2 e 3, em qualquer nível, a forma de classificação continua a mesma. Em caso de 
número ímpar de participantes será inserido o jogador fantasma. Nesse caso o jogador que for 
sorteado para jogar com o fantasma irá folgar por rodada e será declarado vencedor da partida. 
 

5.     Em todos os jogos um jogador, na sua vez de jogar, terá o tempo máximo de um minuto para 
iniciar a jogada. Caso esta norma não seja seguida, o jogador será advertido verbalmente pelo 
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fiscal. Se o ato se repetir, o jogador receberá uma advertência verbal que será registrada por 
escrito na ficha da partida.  

 

6. Se durante uma fase do torneio o mesmo jogador receber 3 (três) advertências por escrito, no ato 
da terceira advertência ele será automaticamente desclassificado do torneio.  

 

7. Um jogador, percebendo uma jogada errada de seu adversário, que passou despercebida pelo 
fiscal, deverá se manifestar imediatamente, caso contrário perderá o direito de reclamação. 

 

8.  Caso um competidor faça uma jogada não permitida pelas regras três vezes consecutivas o jogo 
deverá ser terminado, sendo declarado vencedor o seu adversário. Caso o fiscal não tome essa 
providência, somente naquele momento, o oponente pode se manifestar exigindo o término do 
jogo e a declaração de sua vitória. 

 

9. Durante a partida, não será permitida a saída do jogador para ir ao banheiro e nem para beber 
água. 

 

10. Durante a partida, não será permitida comunicação entre os jogadores. Caso isso ocorra, o 
jogador será advertido verbalmente. Se o ato se repetir, o jogador receberá uma advertência. 

 
ASPECTOS SOBRE A FISCALIZAÇÃO DOS JOGOS 
 
1. Cada partida será acompanhada por um fiscal indicado pela Comissão Organizadora do Torneio. 

Dois tipos básicos de irregularidade podem ocorrer durante um jogo: 

• Não respeitar o tempo de cada jogada (por exemplo, efetuar a jogada após um minuto); 

• Irregularidades de conduta (por exemplo, gritar durante o jogo). 
 

2. Cada irregularidade cometida pelo jogador terá uma advertência. O jogador que obtiver 3 (três) 
advertências numa mesma fase do torneio será imediatamente desclassificado. 

 

3. Os fiscais têm o dever de intervir sempre que observarem irregularidades no decorrer dos jogos, 
principalmente com relação ao não cumprimento das regras, desde que essa intervenção não 
interfira no resultado do jogo. 

 

4. Se a irregularidade não parecer ser intencional, os fiscais deverão tentar recolocar a situação de 
jogo tal como estava antes da irregularidade e ter uma atitude pedagógica face à situação.  
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5. Se a irregularidade parecer ser intencional, os fiscais deverão ter uma conduta mais punitiva que 
poderá ir desde a simples advertência até a decisão de dar por terminado o jogo com derrota 
para o infrator. Para o encerramento do jogo o coordenador do torneio deverá ser consultado. 

 

6. Se um fiscal for chamado para intervir devido a uma hipotética irregularidade que não observou, 
deverá agir consoante a percepção que tenha dos depoimentos e comportamentos de jogadores e 
testemunhas. 

 

7. É expressamente proibida interferência de pessoas alheias a um determinado jogo (com exceção 
dos fiscais), a não ser se questionadas pelos fiscais sobre qualquer questão. É vital os fiscais 
intervirem no sentido de fazer respeitar esta regra. 

 

8. Depois de um jogador iniciar uma jogada não poderá voltar atrás, ou seja, a partir do momento 
que o jogador tocou em uma peça que está em jogo, ele é obrigado a realizar a jogada com essa 
peça, a não ser que a jogada seja irregular. 

 
DATAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DAS FASES 
 
As datas e horários das fases são estabelecidos na tabela seguinte: 
 

Nível 
Datas e Horários 

Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 2  Fase 3, 4 e 5 

1 
24/10/13 

13:00 
  

14/11/13 

13:30 

28/11/13 

13:30 

2  
31/10/13 

13:30 
 

14/11/13 

13:30 

28/11/13 

13:30 

3   
07/11/13 

13:30 

14/11/13 

13:30 

28/11/13 

13:30 

 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A Comissão Organizadora é responsável pela classificação das competições assegurando que as 

classificações sejam atribuídas de acordo com o presente regulamento. 

2. A declaração dos vencedores será efetuada após a finalização da Fase 5. 

3. Casos omissos ou dúvidas de interpretação do presente regulamento serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora. 


