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MAXI-YATZY spilles som et vanlig yatzy-spill, men inneholder 6 terninger og byr dermed på flere
kombinasjonsmuligheter. Antall deltagere er ubegrenset. En spiller utpekes til å føre protokollen. Det
spilles med solen.
Hver spiller skal forsøke å fylle så mange som mulig av kombinasjonene angitt i protokollen.
Kombinasjonene kan taes i valgfri rekkefølge. Hver gang en spiller har tur, kan han kaste opptil tre
ganger, med valgfritt antall terninger, for å forsøke å få en av kombinasjonene. Spilleren bestemmer selv
hvilke terninger han skal kaste på nytt og hvilke han skal beholde for å få en ikke utfylt kombinasjon.
Vinneren er den som har den høyeste poengsummen når protokollen er fylt opp for samtlige spillere.
(Like mange forsøk som angitte kombinasjoner.).
KOMBINASJONER
ENERE: Det gjelder å få sammen et så stort antall enere som mulig. Hver ener gir ett poeng.
TOERE - SEKSERE: Her gjelder sammen regler som for enere. Men terningene gir poeng tilsvarende
antall prikker. (eks. 4 toere gir åtte poeng.)
BONUS: En spiller som får totalsum på 75 eller mer på øvre halvdel (1 - 6), får en bonus på 50 poeng.
1 PAR: Her skal man få to like terninger med høyest mulig poengsum. Man får poeng tilsvarende antall
øyne på terningene.
2 PAR: Her skal man ha to par (ulike). Poeng regnes etter antal øyne på terningene.
3 PAR: Her skal man ha tre par (ulike). Poeng regnes etter antall øyne på terningene.
TRE LIKE: Tre like terninger, f.eks. tre firere, gir poeng etter antall øyne de tre terningenen viser.
FIRE LIKE: Fire like terninger, gir poeng etter antall øyne på de fire terningene.
FEM LIKE: Fem like terninger, gir poeng etter antall øyne på de fem terningene.
LITEN STRAIGHT: Fem terninger i rekkefølge fra 1 til 5. Kastet gir 15 poeng.
STOR STRAIGHT: Fem terninger i rekkefølge fra 2 til 6. Kastet gir 20 poeng.
FULL STRAIGHT: Seks terninger i rekkefølge fra 1 til 6. Kastet gir 21 poeng.
HYTTE: Kombinasjon av ett par og tre like. F.eks. 2-2-3-3-3. Summen av antall øyne i kombinasjonen gir
antall poeng for protokollen.
HUS: Kombinasjon av to ganger tre like. F.eks. 3-3-3-5-5-5. (”Treer” kombinasjonene må være ulike.)
Summen av kombinasjonen føres i protokollen.
TÅRN: Et par og fire like, f.eks. 1-1-4-4-4-4. Summen av antall øyne føres til protokollen.
SJANSE: Dersom et terningkast ikke kan brukes til noen av kombinasjonene kan man føre summen av
terningen på SJANSE. Tell øynenen på alle seks terningene - dette gir antall poeng til protokollen.
MAXI-YATZY: Et kast der alle seks terningene er like. Kastet gir alltid 100 poeng.
Hver kombinasjon i protokollen kan bare brukes en gang. Om ingen av kombinasjonene er ledig, og
SJANSEN allerede er benyttet, må en av de kombinasjonene som ikke er benyttet, strykes. Dette
markeres med ett 0 i protokollen - for den kombinasjonen spilleren velger å stryke.
LYKKE TIL!
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