
Jogos Tradicionais
Culturais

Festa 70 anos 

  

Apresento neste material os jogos tradicionais culturais sugeridos para a

festa de 70 anos de Witmarsum a se realizar nos dias 30 e 31 de julho de

2022 e também outras informações pertinentes sobre o espaço, como

participar, as premiações e cronograma. 

Witmarsum

Campeonatos e Jogos
Coloniais

Festa 70 anos Witmarsum

Realização:



Os visitantes da festa terão que se deslocar até o Stand do Heimat Museum e

realizar a inscrição com a pessoa responsável, para o jogo que está interessado

em disputar. Os participantes podem participar de todos os jogos quantas

vezes quiserem seguindo as regras e realizando a inscrição de cada um.

A maioria dos jogos terá um custo para participação o valor deve ser pago no

ato da inscrição.  Esses jogos terão horários fixos para serem realizados,

podendo na hora serem adiados dependendo da quantidade de inscritos, os

horários podem ser anunciados pelo cerimonialista entre as apresentações

culturais e também na programação da festa.

  

Como participar: 

Para cada jogo teremos um ou mais juízes e ajudantes para acompanhar,

cronometrar e explicar as regras de cada competição. Apenas essas pessoas

estarão autorizadas a entregar os objetos para os jogos aos participantes e

depois do término da competição pegar de volta por medidas de segurança.

Premiações: 
Os vencedores das competições receberão premiações.



Masskrugstemmen

Um caneco de cerveja ou o líquido de preferência cheio deve ser mantido no ar

com o braço estendido. O braço deve ficar estendido de forma reta para frente,

não é permitido dobrar o cotovelo, deixar o braço um pouco erguido e nem se

inclinar para trás, para isso não acontecer usa-se uma corda como um limitador. 

 Quem conseguir segurar o caneco sem derramar o líquido por mais tempo

vence.    

Categoria:   

Descrição: 

masculina e feminina +18 anos   

Levantamento de caneco



Tweeback jriepe

Zwieback é um pão em formato redondo tradicional menonita Joga se em duplas

ou casais (marido e esposa por exemplo). Uma pessoa de cada casal se

posiciona atrás da linha inicial. A segunda pessoa do casal se posiciona do lado

oposto da linha, na distância que escolher. A primeira pessoa arremessa o

Zwieback para o companheiro que deve pegar ele com a boca (sem ajuda de

outras partes do corpo). Cada casal ou dupla arremessa uma vez, depois o casal

seguinte, até completar todos os participantes. No total são 5 tentativas.

Sempre que alguém pegar o Zwieback com a boca, é medida a distância entre a

dupla.. O casal que, após todas as tentativas, tiver atingido a maior distância,

vence.  Variação: pegar o Zwieback com um mini latão de leite.

Categoria:   

Descrição: 

masculina e feminina +18 anos   

arremesso de Zwieback



Tjnipsbrat 

Um caneco de cerveja ou o líquido de preferência cheio deve ser mantido no ar

com o braço estendido. O braço deve ficar estendido de forma reta para frente,

não é permitido dobrar o cotovelo, deixar o braço um pouco erguido e nem se

inclinar para trás, para isso não acontecer usa-se uma corda como um limitador. 

 Quem conseguir segurar o caneco sem derramar o líquido por mais tempo

vence.    

Categoria:   

Descrição: 

masculina e feminina livre 8+ 

Campeonato de Crokinole



Blitz!

Jogo de cartas tradicional menonita. Blitz é um jogo de ritmo acelerado, um jogo

de ação de cartas  jogado com um baralho especialmente impresso. O objetivo

do jogo é marcar pontos e terminar a pilha de cartas Blitz por primeiro. Pode ser

jogado com 3 a 4 jogadores.

Categoria:   

Descrição: 

masculina e feminina livre 9+   

Campeonato do Jogo de Cartas Dutch Blitz



Nagelbalken

Este é um jogo de festa popular que envolve pregar um prego em um bloco de

madeira ou tronco com um martelo. O vencedor é o participante que afundar os

pregos com o menor número de marteladas. 

Categoria:   

Descrição: 

masculina e feminina +18 anos   

Martelar pregos



Baumstamm sägen

A competição é realizada em dupla, com o auxílio de uma serra de

aproximadamente 2 metros, cada competidor fica numa extremidade, tendo que

serrar um tronco em menor tempo. 

Categoria:   

Descrição: 
masculina e feminina +18 anos   

Serrador de Lenha



Milchkannen-Wettrennen

A competição é realizada em dupla com duas duplas competindo ao mesmo

tempo. Uma pessoa de cada dupla se posiciona atrás da linha inicial. A segunda

pessoa da dupla se posiciona do lado oposto da linha, com uma distância de

15m. A pessoa que está na linha inicial terá que rolar o barril até o outro

competidor da dupla, chegando lá a dupla deve carregar o latão de leite que está

parado e cheio de " leite" até a linha  inicial (chegada). A dupla que conseguir

chegar primeiro é a dupla vencedora. 

Categoria:   

Descrição: 

masculina e feminina +18 anos   

Corrida de latão de leite



Acerte o caneco

O participante deve acertar bolinhas dentro de canecos de chopp distribuídos

em um espaço no chão. Dentro de cada caneco tem uma pontuação de 0 a 20 ou

de -1 a -10. O participante pode jogar 3 bolinhas em uma rodada a uma distância

de 2m. Para ganhar uma recompensa deve fazer 15 pontos. 

A competição pode ser feita entre mais pessoas, ganha quem for a pessoa a ter

maior pontuação.

Categoria:   

Descrição: 

Livre  



  

Cronograma 
SÁBADO

DOMINGO

13:00 - 13:30   Masskrugstemmen

14:30 - 15:00   Campeonato de Tjnipsbrat (Crokinole)

13:30- 14:00    Arremesso de Zwieback (em duplas)

15:30 - 16:30   Serra Tronco (em duplas)

17:00 - 17:30   Masskrugstemmen

13:00- 18:00    Nagelbalken e Acerte o caneco  

13:00 - 13:30   Arremesso de Zwieback (em duplas)

14:00 - 15:00   Corrida de latão de leite (em duplas)

13:30- 14:00    Masskrugstemmen

15:00 - 17:00   Campeonato de Xadrez

15:30 - 16:30   Campeonato de Blitz

17:30 - 18:00    Masskrugstemmen

17:00 - 17:30   Serra Tronco (em duplas)

13:00- 18:00    Nagelbalken e Acerte o caneco  


