
STÄNG AV FÖNSTER

Regler

Antalet deltagare är obegränsat och den som har uppnått den högsta poängsumman på protokollet
vinner spelet. 5 tärningar används.

Varje gång en spelare står i tur har han rätt till högst 3 tärningskast, som dock ej behöver utnyttjas.
Spelaren avgör själv vilka tärningar han vill kasta om. Poängsumman införs vid en av rubrikerna.
Ordningen på protokollet behöver ej följas.

Ex. Första kastet av 3 ger resultatet 1-4-4-6-3. Spelaren låter fyrorna ligga kvar och kastar om de
övriga, som ger 2-5-4. Fyran får ligga kvar och han kastar om de två återstående, som ger 2-2.
Resultatet blir KÅK (4-4-4-2-2) med poängsumman 16, som antecknas vid rubriken KÅK. Skulle det sista
kastet ha blivit 3-1 så hade resultatet blivit (4-4-4-3-1) poängsumman 12, som kan införas antingen vid
rubriken TRETAL eller FYROR.

Kan ej en poängsumma placeras, d.v.s. om alla protokollrubriker där kastet kunde ha placerats är
upptagna, skrivs 0 poäng vid en av de övriga rubrikerna eller också sätts den sammanräknade
poängsumman vid CHANS.

Varje protokollsrubrik får användas endast en gång. Vid sammanlagd poängsumma på 63 poäng eller
mer på protokollets övre halva utgår bonus med 50 poäng. Maximal summa på övre halvan är 105,
bonusen ej medräknad, och på undre halvan 219 poäng, vilket gör maximalt 374 poäng.

ETT PAR: Ex. 5-3-3-2-1, 2 st 3:or
TVÅ PAR: Ex. 5-3-3-4-4, 2 st 3:or, 2 st 4:or
TRETAL: Ex. 5-3-3-3-2, 3 st 3:or
FYRTAL: Ex. 5-4-4-4-4, 4 st 4:or
LITEN STRAIGHT: Ex. 1-2-3-4-5
STOR STRAIGHT: Ex. 2-3-4-5-6
KÅK: Ex.3-5-5-3-3, 3 st 3:or, 2 st 5:or
CHANS: Alla de fem tärningarnas ögontal räknas och summan av dessa förs in på
protokollet. Den här rubriken används när ingen annan lämplig rubrik är ledig.
YATZY: Alla de fem tärningarna visar lika och då ger Yatzy alltid 50 poäng.
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