
MALOMTÁBLÁK 

Sokféle táblán, a mezőpontok harmadányi bábuval. (Egyharmad hely a sötété, egyharmad a világosé, 

egyharmad pedig maradjon a tologatásokhoz. Ha felfelé kerekítünk, akkor több lesz a „beszorításos” 

győzelem; ha lefelé, akkor kevesebb.) 

 

 

Forrás: Nagylaci (http://www.jatektan.hu)



 

 
 

1. először felváltva, egyenként rakják le a táblára korongjaikat a versenyzők, majd 

2. tologatások útján próbálnak hármas malmot kialakítani. 
Ha ez valamelyik játékosnak (akár a lerakások, akár a tologatások során) sikerül, akkor levehet egyet ellenfele 

korongjaiból, kivéve az éppen malmot alkotó, ütés elleni védelmet élvező, korongokat. 

3. A harmadik játékszakaszban, amikor már valamelyik játékosnak csupán három korongja marad:  
még egy esélyt kap a kiegyenlítésre, azáltal, hogy tetszése szerint (ugrásokkal is) mozoghat a táblán. 
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 „magyar” Malom 
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