
 

 

Pin Pon - Nino nino, joc de cooperare, Cod DJ08571 
 
Vârsta recomandată: 3-10 ani. Pentru 2-4 jucători. 
Conţine 12 cartoane de joc cu fața dublă (drum liber sau cu mașini), 1 cartonaș stație de pompieri, 
1 cartonaș casă, 7 tokenuri/jetoane flacără, 1 mașină de pompieri, 1 zar. 
Scopul jocului: să ajuți pompierii să ajungă la casă înainte să fie cuprinsă de flăcări. 
Sună alarma! Sirena tocmai a început să sune în stația de pompieri - a apărut un incendiu. Puteți 
ajuta pompierii să ajungă acolo la timp pentru a stinge focul și a salva împreună casa? 
„Pin Pon!” este un joc de cooperare. Va trebui să lucrați împreună pentru a întoarce cărțile de pe 
partea care arată trafic aglomerat pe partea care arată drum deschis și să eliberați astfel drumul 
pentru mașina de pompieri. Cu fiecare aruncare a zarului jucătorii vor putea să elibereze o parte 
din drum pentru mașina de pompieri. 
Pregătirea jocului Cartonașele cu drum se așază între stația de pompieri și casă, pe 2 rânduri, în 
mod aleatoriu, cu mașinile vizibile (drumul este plin pe ambele benzi). Pe casă se pune o flacără, 
iar restul pieselor cu foc se pun deoparte. Mașina de pompieri este în stație. 
 
Reguli de joc Începe cel mai tânăr jucător și se continuă în sensul acelor de ceasornic. Jucătorii dau 
cu zarul și au următoarele opțiuni: zarul indică o culoare- în acest caz jucătorul poate să aleagă 
oricare mașină care are respectiva culoare (total sau parțial) și să întoarcă piesa, eliberând astfel 
drumul; zarul arată foc- din păcate o nouă flacără cuprinde casa, trebuie pus încă un token; 
clopoțelul- salvează încă o parte din drum, astfel că jucătorul poate alege să întoarcă oricare carte 
cu mașină. La finalul turei, dacă mașina de pompieri poate înainta pe drum, este mutată de jucător 
oricâte spații goale unite poate lega, putând să se mute de pe o bandă pe alta dacă are culoar liber 
(vezi imagine din interior). Este apoi rândul următorului jucător. 
Notă: fiind un joc de cooperare, jucătorii pot să stabilească împreună pe care mașini să le întoarcă, 
mișcarea fiind însă a jucătorului a cărui tură este. 
Când mașina de pompieri ajunge în casă, se poate stinge focul! Sunteți cu toții eroi, bravo! 
Dacă însă toate cele 7 jetoane de foc au acoperit casa cu flăcări, focul s-a răspândit și 
nu se mai poate face nimic pentru a salva casa la acestă rundă. 
Un joc de Julie Bregeot 
 
Producător: Djeco, Franța. 
Avertisment: contraindicat copiilor sub 3 ani, conține piese mici, pericol de sufocare. 
Importator: Boribon Com SRL, str. Viitorului 21, București, www.boribon.ro 

 
 
 
 


