
1.1 ДЕВЕТТЕ ТАНЦЬОРА (МЕЛНИЦА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Деветте танцьора или Мелница е много стара игра, тя може да се 
играе на открито или на маса. 

 

ОБЗОР 
 

• Жанр: стратегическа игра на маса  
• Играчи: 2, всеки има 9 each has 9 къса (хора)  
• За каква възраст: по-стари от 5 години  
• Време за подготовка на играта: по-малко от 1 минута  
• Време за една игра: от 3 минути до час  
• Случаен шанс: няма, не са необходими зарове 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 

ОБЩО 
 
Мил е настолна игра за 2 играчи. На масата има дъска и двамата играчи 

стоят един срещу друг. Всеки играч има 9 жетона или техни заместители. 

Жетоните са в различен цвят, обикновено бял и черен. Върху игралната 

дъска е нанесена мрежа, която се състои от три квадрата и четири 

пресичащи се в центъра й линии. Квадратите и линиите заедно се пресичат в 
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24 точки. Намерението на играчите е да формират „мелница“, което 

означава три от собствените им жетони от един и същи цвят да 

бъдат наредени вертикално или хоризонтално. Ако има „мелница“ 

това ще позволи на играча да махне веднага жетон на противника 

си, това е задължително. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фаза 1: поставяне на жетоните Фаза 2: придвижването им Фаза 3:  
скачането им 
 
Печели играчът, който успее да намали жетоните на опонента си до 

два, след което той вече не може да направи „мелница“, или го тласка 

към позиции от които той вече не може да придвижва жетоните ако 

спазва правилата. 
 

ИГРАТА ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРИ ФАЗИ: 
 

• Първата е слагане на жетоните върху празни пресечни точки  
• Втората е придвижването им до следващите пресечни точки  
• Трета е скачане на жетона от коя да е точка до коя да е незаета 

 

ПЪРВА ФАЗА: РАЗПОЛАГАНЕ НА ЖЕТОНИТЕ 
 
Играта започва на празна игрална дъска. Играчите определят кой от тях да 

почне пръв и тогава един след друг поставят жетоните си върху празните 

точки. Ако един играч сполучи да подстави три от неговите жетона на права 

линия, вертикална или хоризонтална, той така формира „мелница“ и има 

право да премахне един от жетоните на другия играч. Всеки от жетоните 

може да бъде избран за премахване, но само ако е възможно, не може да 

се премахва жетон от „мелница“ на другия играч. 
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ВТОРА ФАЗА: ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕТОНИТЕ 
 
Играчите продължават да редуват придвижванията на жетоните, този път 

движейки един до близка пресечна точка. Жетон не може да прескочи друг 

такъв. Играчите продължават с опитите да формират „мелници“ и да 

премахват жетоните един на друг по същия начин както в предишната фаза. 

Играч може да разбие „мелница“ движейки един от жетоните си вън от вече 

съществуваща „мелница“ и след това да го върне обратно и да оформи 

същата втори или и повече пъти. Всеки път играчът маха един от жетоните 

на другия. Актът на прехване на жетони на другия играч понякога наричат 

„стриване“ на опонента. 
 

ТРЕТА ФАЗА: СКАЧАНЕ НА ЖЕТОНИТЕ 
 
Когато играч остане само с три жетона, вече няма ограничения за него да 

ги придвижва към останалите близкостоящи точки: жетонът на такъв играч 

може да „лети“, да „отскача“ и да „скача“ от която и да е към която и да е 

друга незаето точка, т.е. в един „чакащ мил“. 
 

СТРАТЕГИЯ 
 
Няма една обща стратегия, но вие винаги трябва да сет концентрирани. В 

началото на играта е по-важно да поставите жетони в различни локации, 

отколкото да се опитвате да формирате „мелници“ веднага и да правите 

грешката да концентрирате жетоните си само в една част от игралната 

дъска. Идеална позиция, която обикновено завършва с победа е един жетон 

да може да снове напред назад между два мила, премахвайки всеки път 

жетон на другия играч. 
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕРИ ОТ ИГРАТА 
 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvuYRVDPNWRNO5SwQiRre4g 
 
Инструкция за играта „Деветте танцьора“: https://youtu.be/eUz0LBza0pk 

 

КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАУЧЕНО? 
 

УМЕНИЕ ЗА БРОЕНЕ И СМЯТАНЕ 
 

• Надеждно преброяване до 9 предмета 
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• Четене и писане на цифри от до 9  
• Подреждане и сравняване на цифри до 10 

 
• Събиране на едноцифрни числа с 

резултат до 10 
 

• Изписване на номера на линията 
и сортиране на номерата 

 
• Разбира на това какво е 

координатна система  
 

ГЕОМЕТРИЯ  
• Линия, вертикална линия 

 
• Прав ъгъл 

 
• Разпознаване и именуване на  

двуизмерни фигури (квадрат,  
правоъгълник, кръг, кръгов  
сектор 

 
• Размери на квадрат и на  

правоъгълник 

 
 
 
 
 
 
 
 

Roman Tower in Regensburg,  

 
 

ИСТОРИЯ 
 
Най-ранната известна игрална дъска за тази 

игра включва диагонални линии и е била 

съставена от покривни плочи на храма в 

Курна, Египет, през 1400 г. преди Христа. 

Някои се съмняват в това сведение. Едно от 

най-древните споменавания на играта може 

би е това в съчинението на Овидий „Ars 

Amatoria“. В книга III (c. 8 CE), след като 

обсъжда “Разбойници”, една популярна 

настолна игра, Овидий пише: “Има друга 

игра, разделена на толкова части, колкото 

са месеците в годината“. Дъската има три 

полета от всяка страна; победителят трябва 

да вземе всичките късове от една права 

линия“. ”Picture stone” from Ernstkirchen, 
 

 
 

 Germany, estimated around 800 A.D. 
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Вероятно играта е била добре известна на 

римляните, защото има много игрални дъски в 

древноримските постройки, въпреки че датировката 

не е възможна, защото тези сгради са били лесно 

достъпни от момента на построяването им. 

Възможно е римляните да са били запознати с играта 

чрез търговските пътища, но не можем да сме 

сигурни в това. Върхът на популярността на играта е в 

средновековна Англия. Намерени са игрални дъски, 

изсечени в местата за монаси в катедрали като 

Кентърберийското и и Уестминстърското абатства. 

Тези игрални дъски имат дупки, а не линии, с дупките 

се представят деветте пространства, в които се 

разполагат сегашните жетони. От тук е и името „девет 

дупки“ и това, че оформянето на диагонален ред не е 

начин да се спечели играта. 
 
Големи външни игрални дъски са били понякога 

изсечени в селските морави. В комедията на Шекспир 

„Сън в лятна нощ“ Титания споменава една такава 

дъска: "Деветте танцьора са затрупани с кал“. („Сън в 

лятна нощ“, второ действие, сцена първа). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mola Rotunda - the old 

Romans liked to play this 
game  
 

Някои автори казват, че произходът на играта не е сигурен. Спекулира се, че 
името може би има връзка със селските мъжки танци. 
 
В някои европейски страни дъската е така направена, че на нея й се придава 

специално значение като на символ на защитата срещу злото, а за древните келти 

квадрата, на който се играе играта, е свещен: в центъра лежи свещената Мелница 

– един котел, който е символ на раждането отново; и от него произхождат 

четирите най-важни посоки, четирите елемента и четирите вятъра. 

 

ВАРИАНТИ 
 

ТАНЦ НА ТРИМА МЪЖЕ 
 
„Танц на трима мъже“ познат също като „Девет дупки“, е играна с точки, които се 

образуват от мрежа включваща два квадрата или с такава, образувана от три вписани 

един в друг квадрати като в играта „кръстчета и нули“. Играта се играе от двама души; 

всеки играч разполага с по трима „мъже“. Играчите поставят един „мъж“ на игралната 

дъска във всяка от първите три игри и печели този, който първи формира 
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„мелница“ (като в „кръстове и нули“). Древноримският вариант на 
тази игра има повече линии. 
 
След това всеки играч премества един от „мъжете“ си, съгласно една 
от следните версии на правилата:   
• На коя да е незаета позиция (точка). 

 
• На коя да е съседна незаета позиция (точка) (т.е. от една крайна 

позиция към центъра или от него към крайна позиция или от 

крайна към съседна). 
 
• Играч, който формира „мелница“, печели.  

 

ТАНЦ НА ШЕСТТЕ МЪЖЕ 
 
„Танцът на шестте мъже“ дава на всеки играч шест жетона и се играе без 

външния квадрат да бъде на игралната дъска на „Танцът на деветте 
 
мъже“. Не е позволено скачането през позиции. Играта беше популярна в Италия, 

Франция и Англия през Средновековието, но от началото на 17 в. вече не се играе. Тази 

игрална дъска също е също употребявана и за „Пет танцуващи мъже“. „Седем 

танцуващи мъже“ използват тази дъска с позиция, поставена в центъра на дъската. 
 

ДВАНАЙСЕТ ТАНЦУВАЩИ МЪЖЕ 
 
В „Дванайсет танцуващи мъже“ се добавят четири диагонални линии в игралната 

дъска и всеки играч получава по 12 жетона. Това означава, че игралната дъска може 

да бъде запълнена още когато се разполагат жетоните; ако това се случи, играта 

завършва „наравно“. Този вариант на играта е популярен между селските младежи 

в Южна Африка, където е познат като „Морабарабара“, а понастоящем играта е 

призната и като спорт в тази страна. 

 

СИНОНИМИ 
 
Играта е позната също и като „Девет танцуващи мъже“, „Мелница“, „Играта 

Мелница“,“Мерел“ „Мерилс“, „Мерелс“, „Марелс“ „Mорелс“ и „Пръст за девет 

пени“ на английски 

 

СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nine_Men%27s_Morris 
 
Board Game Geek: http://www.boardgamegeek.com/ 
 
Brettspielnetz: http://www.brettspielnetz.de/spielregeln/muehle.php 
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