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Yatzy - säännöt

Yatzy on vanha tunnettu peli, jossa on useita eri sääntömuunnelmia ja pistelaskutapoja. Tässä niistä yksi.
Pelin tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman monta numeroyhdistelmää, joita on pöytäkirjassa.
Voittaja on se, joka saavuttaa korkeimman pistemäärän, kun pöytäkirja täyttyy kaikilla osanottajilla.
Jokaisella heittokeralla pelaajalla on oikeus kolmeen nopan heittokertaan. Kaikkia kolmea heittoa ei
tarvitse kuitenkaan käyttää, pelaaja ratkaisee itse, mitkä nopat heittää uudelleen.

Esimerkki 1: Ensimmäinen heitto antaa 6-6-4-3-2. Annat kutosten olla ja heität muut kolme
noppaa uudelleen. Toinen heitto antaa 6-4-2. Kuutoset jätät ja yrität kahdella nopalla
uudelleen. Se antaa 2-2. Silloin saat täyskäden 6-6-6-2-2, joka antaa yhteistuloksen 22.
Pisteet merkitään täyskäsi sarakkeen kohdalle pöytäkirjaan.

Esimerkki 2: Ensimmäinen ja toinen heitto ovat samanlaisia kuin esimerkissä 1. kolmannella
heitolla saat 2-4. Tulokseksi tällä kertaa on tullut vain kolmoisluku kuutosista 6-6-6-2-4.
Pisteet 18 (kolmoisluvun summa) merkitään joko kuutosten kohdalle pöytäkirjan
yläpuoliskoon tai kolmoisluvun kohdalle. Jos kolmoisluku on käytetty, voit käyttää sattumaa,
jolloin kaikkien viiden nopan summa voidaan merkitä sattumasarakkeeseen. Jos sattuma on
käytetty, laitat nollan johonkin vapaana olevaan sarakkeeseen. Yhtä saraketta voidaan
käyttää vain kerran pelin aikana. (Kirjattuasi nollan johonkin sarakkeeseen on sarake
käytetty).

YKKÖSET: Tähän merkitset heiton, joka sisältää 1,2,3,4 tai 5 ykköstä. Esim 1-1-3-5-6, 1-1-1-2-3 jne.
KAKKOSET: Tähän merkitset heiton, joka sisältää 1,2,3,4 tai 5 kakkosta. esim 2-2-3-4-5, 2-2-2-3-4- jne.
KOLMOSET -NELOSET -VITOSET -KUTOSET: Näitä koskevat samat säännökset kuin edellämainittuja.
Heitto, joka antaa 1-2-4-5-6 merkitään johonkin sarakkeista YKKÖSET tai KAKKOSISTA-KUTOSIIN.

Ykkösissä heitto antaa 1 pisteen, kolmosissa 3 pistettä jne. Piste voidaan merkitä muistiin vain yhteen
kohtaan.

HYVITYS: Saat 50 ylimääräistä pistettä jos pöytäkirjan summa yläpuoliskolla tekee 63 tai yli.
1 PARI: Tähän voit merkitä parin, 3-3-1-5-6 jne.
2 PARIA: Heitto, jossa on kaksi paria esim. 3-3-4-4-5- jne.
KOLMOISLUKU: Heitto, jossa on kolme samaa noppalukua esim. 4-4-4-5-6 jne.
NELOSLUKU: Heitto, jossa on neljä samaa noppalukua esim. 3-3-3-3-1
PIENI SUORA: Heitto kaikilla viidellä nopalla, jotka ovat jaksona yhdestä ylöspäin, 1-2-3-4-5.
ISO SUORA: Heitto kaikilla viidellä nopalla, jotka ovat jaksona kahdesta ylöspäin, 2-3-4-5-6.
TÄYSKÄSI: Heitto, joka sisältää kolmoisluvun ja yhden parin.
SATTUMA: Saraketta voidaan käyttää, kun mitään muuta saraketta ei ole vapaana. Sattuma voi antaa
korkean pistemäärän, koska kaikkien viiden nopan silmäluvut voidaan laskea yhteen.
YATZY: Heitto, jossa kaikkien viiden nopan silmäluvut ovat samanlaisia esim 2-2-2-2-2. Tällöin saat aina
50 pistettä huolimatta siitä, mitä viitoslukua nopat osoittavat. Huomioi pistelaskussa, että vain summa
samanlaisista nopista voidaan laskea. Kaikkien viiden nopan summa voidaan laskea vain viitosluvussa,
pienessä ja isossa suorassa, täyskädessä ja sattumassa. Isomman pistemäärän saanut pelaaja on
voittaja. Yatzya voit pelata yksin ja yrittää lyödä oma ennätyksesi!!

Onnea peliin!!

file:///Sari/2

SULJE IKKUNA

Yatzy-säännöt http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/suomi/yatzysaan.html

1 / 2 21.7.2008 9:31



Yatzy-säännöt http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/suomi/yatzysaan.html

2 / 2 21.7.2008 9:31


