
Moara (cunoscuta si sub numele de tintar) - joc de strategie pentru 2 jucatori.  
 
Descrierea jocului:  Tabla de joc are desenate trei patrate concentrice si conectate la mijlocul 
laturilor. Colturile dreptunghiurilor si mijloacele laturilor sunt marcate cu puncte/gauri care 
arata cele 24 de pozitii in care se pot plasa cele 18 piese, cate 9 de fiecare jucator. La inceputul 
partidei tabla de joc este goala. Jocul se desfasoara in doua etape: 
* In prima etapa jucatorii pun pe rand cate una din piesele proprii pe punctele tablei de joc. 
Aceasta etapa se incheie cand sunt plasate pe tabla toate cele 18 piese. 
* In a doua etapa jucatorii muta pe rand cate una din piesele proprii. Jucatorul care incepe jocul 
este decis fie de comun acord, fie de exemplu prin aruncarea unui zar. 
 
Scopul jocului: eliminarea pieselor adversarului. Pierde jucatorul care fie ajunge sa aiba numai 
doua piese, fie nu mai poate muta nicio piesa. 
 
Regulile de joc, aplicate in ambele etape, sunt: 
* Intr-un punct poate fi plasata doar o singura piesa. 
* Mutarea unei piese se face numai de-a lungul uneia dintre liniile trasate pe tabla de joc si 
numai intr-un punct invecinat. Atunci cand un jucator ajunge sa aiba trei piese, mutarea se 
poate face oriunde pe tabla de joc, nu numai de-a lungul liniilor. 
* Cand un jucator realizeaza un sir de trei piese proprii de-a lungul uneia dintre liniile tablei — 
configuratie numita „moara” — el trebuie sa aleaga una din piesele adversarului si s-o elimine de 
pe tabla de joc. Piesa aleasa pentru eliminare trebuie sa nu faca parte dintr-o moara; In unele 
variante ale jocului aceasta regula se ignora atunci cand toate piesele adversarului sunt incluse in 
mori. 
* In prima etapa, de plasare a pieselor pe tabla de joc, este posibil ca un jucator sa inchida doua 
mori simultan. In acest caz unele variante permit eliminarea a doua piese ale adversarului, iar 
altele permit eliminarea unei singure piese. 
Uneori jocul ajunge in impas, in sensul ca se repeta aceleasi configuratii de joc fara a se elimina 
nicio piesa. In asemenea cazuri rezultatul se poate declara remiza daca pe durata unui numar 
stabilit de mutari (15, 50 etc.) nu a fost eliminata nicio piesa sau daca aceeasi configuratie a 
pieselor se repeta pentru a treia oara. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, contine piese mici si ascutite,  
Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare. Producator: Fridolin, Germania.  
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21, Bucuresti, tel 0212111063  


