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Yatzy - regler

Yatzy er et gammelt kjent spill med flere regelvarianter og måter å regne sammen poeng på. Her er én
variant. Målet med spillet er å få så mange tallkombinasjoner som finnes i protokollen. Vinneren er den
som har høyest poengtall når protokollen er fylt med resultatene fra alle spillerne. I hver kastomgang har
spilleren rett til tre terningkast. Alle tre kast behøver likevel ikke benyttes, men spilleren velger selv hvilke
terninger han kaster på nytt.
Eksempel 1: Første kast gir 6-6-4-3-2. Du lar sekserne ligge igjen og kaster de andre tre
terningene på nytt. Andre kast gir 6-4-2. Du lar sekserne ligge og forsøker på nytt med to
terninger. Det gir 2-2. Da har du "hus" 6-6-6-2-2, som gir totalsummen 22. Poengene
noteres i kolonnen for "hus" i protokollen.
Eksempel 2: Første og andre kast er det samme som i eksempel 1, i tredje kast får du 2-4.
Resultatet denne gangen er bare tre seksere 6-6-6-4-2. 18 poeng (summen av tre seksere)
noteres enten i kolonnen for seksere eller i kolonnen for tre like. Om tre like er brukt
allerede, kan du bruke "sjanse". Da kan summen av alle terningene (dvs. 24) noteres i
sjanse-kolonnen. Om "sjanse" også er brukt, noterer du en null i en av de lidige kolonnene.
En kolonne kan brukes bare én gang under spillets gang. (Når du har notert en null i en av
kolonnene, er kolonnen brukt.)

ENERE: Her noterer du et kast med 1, 2, 3, 4 eller 5 enere. F. eks. 1-1-3-5-6-, 1-1-1-2-3 osv.
TOERE: Her noterer du et kast med 1, 2, 3, 4, eller 5 toere. F. eks. 2-2-3-4-5, 2-2-2-3-4 osv.
TRERE, FIRERE, FEMMERE, SEKSERE: For alle gjelder samme regler som nevnt ovenfor. Et kast som
gir 1-2-4-5-6 noteres i en av kolonnene ENERE, TOERE-SEKSERE.Hver ener gir ett poeng, hver treer
tre poeng osv. Poengene kan noteres i minnet bare på én plass.
BONUS: Du får 50 ekstrapoeng om summen av øverste del av protokollen gir 63 eller over.
1 PAR: Her kan du notere par, 3-3-1-5-6 osv.
2 PAR: Et kast med to par, f.eks. 3-3-4-4-6 osv.
TRE LIKE: Et kast med tre like tall, f.eks. 4-4-4-5-6 osv.
FIRE LIKE: Et kast med fire like tall, f.eks. 3-3-3-3-1 ovs.
LITEN STRAIGHT: Et kast med alle fem terninger i rekkefølgen fra 1 og opp, 1-2-3-4-5.
STOR STRAIGHT: Et kast med alle fem terninger i rekkefølge fra 2 og opp, 2-3-4-5-6. HUS: Et kast
med tre like og ett par.
SJANSE: Kolonnen kan brukes når ingen andre kolonner er ledige. Sjanse kan gi et høyt poengtall siden
tallene på alle fem terningene kan summeres.
YATZY: Et kast med alle like, f.eks. 2-2-2-2-2. For dette kastet får du alltid 50 poeng, uansett hvilke fem
tall som danner fem like. Vær oppmerksom på at bare summen av fem like terninger er gyldig. Summen
av alle fem teringen kan noteres bare ved fem like, liten og stor straight, hus og sjanse. Den spiller som
har høyest poengsum, er vinner. Yatzy kan du også spille alene og forsøke å slå din egen rekord!
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