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Jocul de Moară (sau Țintar) 

 

Moară sau Țintar este un joc de strategie pentru doi jucători, vechi de sute de ani, ce s-a jucat peste 

tot în Europa, dar și Asia și Africa. 

Pentru a te juca ai nevoie de tabla de joc și 18 piese, câte 9 piese pentru fiecare jucător, și nu 

trebuie să le cumperi. 

Tabla de joc o poți printa (de aici) pe o foaie de carton sau pe hartie, dar îți recomand ca apoi să 

o lipești pe carton, pentru a rezista mai mult timp. Carton poți cere de la orice copycenter local, 

pentru că le rămân întotdeauna cutii de la transport. 

Piesele pot fi boabe de fasole și porumb, exact cum foloseau bunicii. Sau dacă ai doar fasole, poți 

colora cu un marker 9 dintre ele. Mai poți folosi piesele de la jocul de table sau go, nasturi sau 

pietricele. Singurul lucru important este să fie mici și să fie o diferență clară între piesele fiecărui 

jucător. 

Cine poate juca? 

Este un joc destul de ușor de învățat și pentru copiii mici. Cred că toți l-am învățat atunci când 

eram la grădiniță, chiar dacă nu ne mai amintim. 

Cum se joacă? 

Tabla de joc se așează între cei doi jucători. La început este goală, iar piesele urmează să fie puse 

la intersecțiile liniilor, pe care le-am marcat cu cercuri. 

În prima etapă fiecare jucător pune pe rând câte o piese pe tabla de joc, până se termină toate. 

În a doua etapă jucătorii, în ture, mută câte o piesă. Scopul este de a captura cât mai multe piese 

ale adversarului. Câștigător este cel care reușește să captureze cele mai multe piese sau își 

blochează adversarul pentru a nu mai face nici o mutare. 
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Regulile 

Pe tot parcursul jocului sunt câteva reguli care trebuie respectate încă de la prima piesă așezată. 

» Piesele pot fi plasate doar în punctele libere. Pe același punct nu pot sta două piese simultan. 

» Piesele se pot mișca doar de-a lungul liniilor, până la cel mai apropiat punct. Adică după ce 

prima etapă s-a încheiat, nu ai voie să sari de pe o linie pe alta sau să mergi 2 poziții. În prima 

etapă le poți pune oriunde vrei tu. 

» În momentul în care un jucător a realizat o moară – o configurație din 3 piese aflate în puncte 

coliniare, adică pe aceeași linie -  acesta capturează o piesă de la oponent.  

» Piesele aflate în configurații moară sunt protejate și nu pot fi capturate. Poți captura în schimb 

orice piesă care nu este protejată. Când jocul este aproape de final și un jucător mai are doar 3 

piese, dacă adversarul realizează moară, are voie să-i capureze o piesă. 

» În cazul în care ai rămas cu doar 3 piese, ești scutit de regula de a muta doar până la cel mai 

apropiat punct și poți muta piese în orice punct liber de pe tablă. 

» Dacă un jucător rămâne cu doar 2 piese, acesta pierde. Acest lucru se mai poate întâmpla și dacă 

are mai multe piese, dacă acestea sunt însă așesate în poziții din care nu mai pot fi mutate. De 

exemplu o piesă care este înconjurată de piesele adversarului nu poate fi mutată, pentru că nu 

poate sări peste ele și avem voie să mutăm doar în cel mai apropiat loc. 






