Yatzzy
Spil fyrir 2 eða fleiri
t
skriffæri og eyð
ðublað til að sskrá stigin. H
Hver leikmaður á einn dálk á blaðinu.
Gögn: 5 teningar,
nær hæstu sttigatölu þegaar spilinu lýku
ur.
Sigurvegari: Sá sem n
s
Gangur spilsins:
Þrír möguleikar eru í boði með skkráningu stigaa. Í upphafi þ
þarf að koma sér saman u
um eftir hverjjum þeirra
á að fara:
mu röð og á sskráningarblaðinu.
a) SSkrá stig í söm
b) SSkrá stig í söm
mu röð og á sskráningarblaðinu í sex fyyrstu umferð
ðunum og skrrá síðan í reitt að eigin
vvali í síðari hllutanum.
c) SSkrá stig í reitt að eigin valli.
ur kastar öllu
um fimm teningunum og velur í hvaðaa teninga han
nn ætlar að h
halda. Alls m
má
Leikmaðu
leikmaðu
ur kasta þrisvvar í hverri um
mferð, en þaarf þess ekki. Stigin (punkktarnir á tenin
ngunum segjja til um
þau) eru talin og skrááð á færslublaaðið. Dæmi: Í kasti fást 6‐6‐4‐5‐1 á teeningana. Sexxin eru geymd og
6‐3‐1. Sexið eer sett með h
hinum tveimu
ur
hinum þrremur teninggunum er kasstað aftur ogg upp koma 6
teningun
num sem voru geymdir úrr fyrsta kastin
num. Í síðastta kastinu er þeim tveimu
ur tenignum ssem eftir
eru katað
ð og upp kom
ma 2‐2. Þá heefur spilari feengið hús og skráir stigatö
öluna 22 á skkráningarblað
ðið. Hefði
hann fen
ngið 6‐1 í síðaasta kasti heffði hann fenggið 24 stig í sexur.
hægt að skrá stigin vegna þess að búið
ð er að fylla aalla reiti sem til greina koma færist 0 í reit sem
Sé ekki h
viðkomandi spilari veelur. Dæmi: EEf teningarnirr sýna 4‐4‐4‐1‐3 og bæði fjarkar
f
og þrrír eins hafa vverið fyllt
nað hvort fært 0 í óútfyllttan dálk eða sstigatalan 16
6 færð á áhæ
ættu.
út er ann
nlögð stig í fyyrri hluta (ás upp í sex) 63
3 eða meira fær
f viðkomandi leikmaðu
ur 50 bónussstig, annars
Sé saman
0.
mögulega stiggatala er sem hér segir:
Hæsta m
Ásar‐5 sttig
Tvistar‐1
10 stig
Þristar‐15 stig
20 stig
Fjarkar‐2
Fimmur‐25 stig
0 stig
Sexur‐30
Summa‐1
105 stig
Verðlaun
n‐50 stig
1 par‐12 stig

2 pör‐22 stig
3 eins‐18 stig
4 eins‐24 stig
LLitla röð (1‐5))‐15 stig
SStóra röð (2‐6
6)‐20 stig
H
Hús‐28 stig
Á
Áhætta‐30 stig
YYatzy‐50 stig

Skráð af Dóróþeu Reimaardóttur 2012

Skráð af Dóróþeu Reimardóttur 2012

