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Вељко Ћировић 

 

ДАМА 
Историјат 

Дама (енглески: draughts, француски: jeu de dames, руски: шашки) је 

мисаона игра за два играча, која се игра на квадратној табли са црно-белим 

пољима. Постоји више варијанти ове игре, а по географској распрострањености 

најзаступљенија је  тзв. Међународна дама, која се игра на табли са 10х10 поља.  

Према неким изворима, игра Дама се сматра старом и до 4.000 година.   

У својој богатој историји, дама је играна на таблама с различитим бројем 

поља и различитим правилима. Данас су у зависности од величине табле и 

правила која се користе, поред Међународне, веома распрострањене: руска, 

бразилска, енглеска, италијанска, чешка, турска дама (све на шаховској табли од 

64 поља), или канадска (на табли од 144 поља).  

Дама која се игра на табли од 100 поља назива се Међународна дама, 

настала је у Француској, у XVIII веку. А 1894. године одиграно је и прво Светско 

првенство на којем је победио Француз Исидор Вајс. У новије време организује се 

много турнира широм света, а светска и континентална првенства се организују 

редовно и веома су јака такмичења. 

 Данас је Дама распрострањена на свим континентима. Игра се подједнако 

добро у Европи, Африци, Латинској Америци и Азији. Међународна федерација за 

даму (фр. Federation Mondiale du jeu de dames - ФМЈД) основана је 1947, а 

оснивачи су били Француска, Холандија и Белгија. На нашим просторима, у старој 

Југославији Међународна дама је почела да се игра седамдесетих година XX 

века. 

Међународна дама 

Дама је игра коју, најкаће речено, одликују дијагонално кретање фигура и 

обавеза заробљавања противничких фигура кад год је то могуће.  

Табла за игру има 100 поља (10х10), од којих је 50 црних (тамних) и 50 

белих (светлих). На следећој илустрацији је изглед табле,  а на пољима за игру 

ознчени су и бројеви  од 1 до 50. Та нумерација поља је важна због бележења 

потеза и записивања партија. 
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Игра се на тамним пољима. На почетку партије фигуре се постављају тако 

да доње крајње десно поље на страни на којој је играч, буде светле боје. На 

следећој илустрацији је приказан почетни распоред фгура на табли.   

 

Један играч има беле, а други црне фигуре, и у почетном положају све су 

исте вредности и називају се обичним фигурама. Уобичајено, фигуре су округле 

плочице, пречника нешто мањег од странице поља на табли, а сваки играч их на 

почетку партије има по двадесет. Игру почиње играч који има беле фигуре.  

Циљ игре је да се освоје све противничке фигуре или им се онемогући 

исправан потез (тј. учини се блокада противничких фигура). Ако ниједан играч то 

не може учинити, партија се проглашава нерешеном - ремијем.   

 

 

Правила померања фигура 

Обична фигура се може померити за по једно поље напред по дијагонали, 

ако је оно празно. Када се фигура налази до противничке фигуре која иза себе 

има слободно поље, она ту фигуру мора прескочити и узети је (заробити, појести).  

Пример је приказан на следећој илустрацији. 
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Након потеза белог и 

заробљаваља црне фигуре, табла 

изгледа као на слици десно: 

 

  

 

 Дакле, када је играч на потезу и нека од његових фигура може извршити 

заробљавње противничке фигуре онда се у том потезу мора одиграти том 

фигуром и извршити заробљавање.   

 Када је нека фигура у позицији да може узети противничку фигуру, обична 

фигура се може кретати и уназад.  Једино тада обичне фигуре се могу кретати 

уназад.  

Пример таквог потеза пиказан је на следећој илустрацији. Бела фигура на 

пољу 18 једе фигуру са поља 23 и долази на поље 29. 

 

Након овог потеза, у коме је 

бели заробио противничку фигуру 

коју је додиривао, стање на табли 

изгледа овако: 

 

  

 Када је у могућности да у једном потезу зароби више фигура, играч мора 

заробити све противничке фигуре које су на располагању. А уколико се може 

једном фигором извршити једење у више низова, онда је у обавези да 

одабере низ у коме се може узети највише противничких фигура. 
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Погледајмо следећи пример:

 

Уочавамо да би бела фигура 

могла након прескакања друге 

фигуре наставити једење 

противничких фигура на две стране, 

али она то чини на оној страни где 

има више фигура које ће појести.  

Након овог потеза бела фигура 

је заробила чак четири црне, и стање 

на табли изгледа овако: 

 

 

Промоција у даму 

Кад обична фигура дође до неког поља у последњем реду на противничкој 

страни, врши се њена промоција, и она се претвара у Даму. Дама је нова врста 

фигуре које се појављују у овој игри, поред обичних са којима се почиње. Она је 

по својој снази знатно јача и нуди нове могућности играчу. 

 

Дама се обично у игри представља са две обичне фигуре, постављене 

једна на  другој.  

Она се може кретати у свим правцима по дијагонали, за било колико 

празних поља. По начину кретања, Дама се креће као Ловац у шаху. Дама је, када 
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је у позицији, обавезна узети противничку фигуру, без обзира на растојање, ако се 

та фигура налази на истој дијагонали с њом и ако иза ње постоји бар једно празно 

поље.  Уколико у потезу, након узимања једне фигуре дама може стати на 

поље са кога може кренути у узимање и друге противничке фигуре, дама 

мора наставити узимање све док је то могуће.  

 

Дама је појела три црне фигуре, и након потеза стање се променило и бела 

дама је дошла до позиције где ће већ у следећем потезу бити поједена. 

  

При узимању противничке фигуре се скидају с табле после завршеног 

потеза. За узимање фигуре дозвољено је вишеструко пралажење преко једног  

истог поља, али се не сме два пута прескакати преко једне исте фигуре.  

Прескакање својих фигура није дозвољено. 

 


