Luật và cách thức chơi cờ tam quân
Đây là loại cờ dành cho nhiều đội chơi đồng thời trên bàn cờ n x n, 2 dạng phổ biến nhất là bàn 5 x 5, 2 đội
chơi, mỗi đội 3 người, và bàn 8 x 8, 4 đội chơi, mỗi đội 5 người
Tùy theo quy định đối với kích thước và số lượng người chơi, bàn cờ được chia thành các khu vực được
phép đặt quân, chẳng hạn với bàn 5 x 5 thì có 2 khu vực được phép đặt quân được tô xám và tím như ở hình
phía dưới. Với bàn 8 x 8 thì có 4 khu vực đặt quân

Xếp trận:
Đầu tiên đội đi trước được chọn 1 khu vực đặt quân và các thành viên trong đội được tùy chọn vị trí đứng
ban đầu trong khu vực đã chọn. Các đội tiếp theo lần lượt chọn những khu vực còn lại để xếp quân.
Điều binh:
Sau khi xếp trận xong, lần lượt các đội điều binh theo thứ tự. Tới lượt một đội chơi thì tất cả các thành viên
trong đội lần lượt di chuyển sang một trong những ô bên cạnh của vị trí thành viên đó đang đứng, mỗi lượt
chơi một thành viên di chuyển đúng 1 bước, thứ tự di chuyển của các thành viên trong đội do các thành
viên tự thống nhất và đưa ra quyết định
Bắt quân:
Sau khi một đội đi xong, đội đó được quyền bắt quân của đối phương theo luật như sau: 1 quân của đội đối
phương sẽ bị bắt nếu trong các ô cạnh quân đó (trên, dưới, trái, phải, không tính các ô chéo) số quân của
các đội khác (địch thủ) nhiều hơn 1 và nhiều hơn số quân của chính đội đấy (đồng đội)
Đến lượt 1 đội, đội đó có thể chưa di chuyển nhưng vẫn bắt được quân của đối phương. Trong trường hợp
đó đội này có thể tiến hành bắt quân, sau đó điều binh và có thể kết thúc bằng một lần bắt quân thứ hai
(lưỡng tiếm)

Một ví dụ minh họa, giả sử tới lượt Đỏ điều binh, Đỏ điều cả 2 quân di chuyển sang bên phải và bắt được
quân Xanh ở hàng giữa. Tới lượt Xanh, Xanh chưa cần điều binh đã có thể phối hợp với Vàng để bắt quân
Đỏ ở hàng trên, sau đó Xanh điều binh theo các mũi tên trong hình và bắt luôn được Vàng. Kết thúc lượt
chơi của Xanh trên bàn chỉ còn lại 1 quân đỏ và 2 quân xanh
Khải hoàn
Trận đấu kết thúc khi trên bàn chỉ còn quân của một đội

