SVENSKA

YAGO POOL – Regler
YAGO POOL är ett brädspel med nio diagonalt arrangerade hål (koppar) i den övre delen av brädet.
Framför dessa hål är YAGO-POOL triangeln och framför denna är start punkten placerad. (se figur 1)
Spelet spelas av två spelare (Det är även möjligt att spela i lag mot varandra). En spelare (eller ett lag)
spelar med fem gula kulor och motståndaren med fem röda kulor. Den blå kulan är spelkulan precis som
den vita kulan i biljard. Skillnaden är att i YAGO-POOL används ingen kö, utan bara fingrarna (oftast
pekfingret) för att stöta kulan.
Sänkta kulor förblir i hålen och kan användas som hinder eller för att stöta emot vid indirekta skott. Det är
tillåtet att stöta emot sina egna kular vid indirekta skott när som helst under spelets gång.
Genom att använda positionstriangeln arrangeras de gula och röda kulorna enligt reglerna och placeras i
YAGO-POOL triangeln som är markerad på brädet. När kulorna är korrekt placerade lyft försiktigt av
positionstriangeln. Kulorna får inte flytta sig och de måste fortfarande nudda varandra. Den blå spelkulan
placeras därefter på start punkten. (se figur 2)
Färgerna tilldelas inte innan spelets början. Istället bestäms det då den första kulan sänkts i ett hål och
spelaren som sänkt den första kulan fortsätter spela med samma färg.
För att vinna spelet måste spelaren antingen sänka all fem kulor i något av de nio hålen (se figur 3), eller
som illustrerat i figur 4, sänka tre kulor i en rad, sida vid sida (diagonalt, vertikalt eller horisontellt). Båda
alternativen ger 1 poäng.
Att skapa två rader med de fem kulorna ger 3 poäng.
Före spelets början kommer spelarna överens om hur många poäng man totalt ska spela till.
YAGO POOL kan spelas på tre olika sätt: EASY, MEDIUM och PROFESSIONAL.

YAGO POOL – EASY
Spelare A och B bestämmer vem som öppnar det första spelet. Alla efterföljande omgångar öppnas av
vinnaren i den föregående spel omgången.
Exempel: Spelare A öppnar spelet.
Spelare A placerar den blå spelkulan på start punkten och stöter därefter den med en fingertopp mot de
10 kulorna i YAGO-POOL triangeln. Detta för att bryta formationen och driva kulorna mot de 9 hålen. Om
spelare A lyckas med brytningen och sänker till exempel en röd kula, spelar han vidare med de röda
kulorna och spelare B spelar med de gula kulorna.
Efter öppningsstöten tas den blå kulan ur spel. Efter detta spelas de gula och röda kulorna direkt med finger
topparna.
Om spelare A sänker en röd och en gul kula samtidigt vid öppningsstöten så väljer spelaren vilken färg
denne ska spela med och därefter tar motspelaren över och fortsätter spelet. Båda kulorna förblir sänkta i
hålen.
Om en spelare sänker en av motståndarens kulor förblir kulan alltid sänkt och motståndaren tar över och
fortsätter spelet.
Efter en foul (eller flera fouls i samma tur) får motspelaren spela två gånger. Om spelaren, efter en foul,
sänker en kula på korrekt sätt får han fortfarande spela två gånger, och samma sak fortsätter gälla vid
korrekt sänkta kulor. Om spelaren själv gör en foul under hans första stöt förlorar denne sin andra stöt och
den första spelaren får istället spela två gånger.
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Fouls
•

Den blå spelkulan stöts ut ur spelfältet under öppningsstöten, sänkts i ett hål eller ingen kula träffas.
Den blå spelkulan tas ur spel.

•

En av motståndarens kulor stöts med fingret

•

En röd eller gul kula stöts ut ur spelfältet
Motståndaren placerar kulan på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten. Om hela området i
trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOL-trekanten som möjligt.

•

En spelare flyttar av misstag en kula (t.ex. med hand eller plagg)
Kulan i fråga flyttas tillbaka till ursprunglig plats.

Sänkta kulor vid foul
•

Vid en foul sänks en eller flera kulor i hålen innan färger har tillordnas spelarna
Kulan eller kulorna tas ur hålen och placeras på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten. Om
hela området i trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOL-trekanten
som möjligt. Tillordning av färger förblir öppen.

•

Vid en foul sänks en egen kula i ett hål
Kulan tas ur hålet och placeras av motståndaren på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten.
Om hela området i trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOLtrekanten som möjligt.

•

Vid en foul sänks en motspelares kula i ett hål
Motspelarens kula förblir sänkt i hålet.

YAGO POOL – MEDIUM
Spelare A och B bestämmer vem som öppnar det första spelet. Alla efterföljande omgångar öppnas av
vinnaren i den föregående spel omgången.
Exempel: Spelare A öppnar spelet.
Spelare A placerar den blå spelkulan på start punkten och stöter därefter den med en fingertopp mot de
10 kulorna i YAGO-POOL triangeln. Detta för att bryta formationen och driva kulorna mot de 9 hålen. Om
spelare A lyckas med brytningen och sänker till exempel en röd kula, spelar han vidare med de röda
kulorna och spelare B spelar med de gula kulorna.
Efter öppningsstöten tas den blå kulan ur spel. Efter detta spelas de gula och röda kulorna direkt med finger
topparna.
I variant MEDIUM får de röda och gula kulorna endast sänkas indirekt i hålen, dvs. att de först måste träffa
en kant, en sänkt kula eller en osänkt kula. Om en spelare av misstag sänker kula direkt, tas kulan ur hålet
och placeras i YAGO POOL-triangeln av motståndaren.
Om spelare A sänker en röd och en gul kula samtidigt vid öppningsstöten så väljer spelaren vilken färg
denne ska spela med och därefter tar motspelaren över och fortsätter spelet. Båda kulorna förblir sänkta i
hålen.
Om en spelare sänker en av motståndarens kulor förblir kulan alltid sänkt och motståndaren tar över och
fortsätter spelet.
Efter en foul (eller flera fouls i samma tur) får motspelaren spela två gånger. Om spelaren, efter en foul,
sänker en kula på korrekt sätt får han fortfarande spela två gånger, och samma sak fortsätter gälla vid
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korrekt sänkta kulor. Om spelaren själv gör en foul under hans första stöt förlorar denne sin andra stöt och
den första spelaren får istället spela två gånger.
Fouls
•

Den blå spelkulan stöts ut ur spelfältet under öppningsstöten, sänkts i ett hål eller ingen kula träffas.
Den blå spelkulan tas ur spel.

•

En av motståndarens kulor stöts med fingret

•

En röd eller gul kula stöts ut ur spelfältet
Motståndaren placerar kulan på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten. Om hela området i
trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOL-trekanten som möjligt.

•

En spelare flyttar av misstag en kula (t.ex. med hand eller plagg)
Kulan i fråga flyttas tillbaka till ursprunglig plats.

Sänkta kulor vid foul
•

Vid en foul sänks en eller flera kulor i hålen innan färger har tillordnas spelarna
Kulan eller kulorna tas ur hålen och placeras på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten. Om
hela området i trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOL-trekanten
som möjligt. Tillordning av färger förblir öppen.

•

Vid en foul sänks en egen kula i ett hål
Kulan tas ur hålet och placeras av motståndaren på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten.
Om hela området i trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOLtrekanten som möjligt.

•

Vid en foul sänks en motspelares kula i ett hål
Motspelarens kula förblir sänkt i hålet.

YAGO POOL – PROFESSIONAL
Spelare A och B bestämmer vem som öppnar det första spelet. Alla efterföljande omgångar öppnas av
förloraren i den föregående spel omgången.
Exempel: Spelare A öppnar spelet.
Spelare A placerar den blå spelkulan på start punkten och stöter därefter den med en fingertopp mot de
10 kulorna i YAGO-POOL triangeln. Detta för att bryta formationen och driva kulorna mot de 9 hålen. Om
spelare A lyckas med brytningen och sänker till exempel en röd kula, spelar han vidare med de röda
kulorna och spelare B spelar med de gula kulorna.
Till skillnad från varianterna EASY och MEDIUM behålls den blå spelkulan i spel. Med den blå spelkulan stöts
då de röda och gula kulorna. Spelare A stöter den blå spelkulan mot de röda kulorna. En korrekt sänkt kula
ger spelaren tillstånd att fortsätta tills denne misslyckas. Om spelaren misslyckas tar spelare B över och spelar
de gula kulorna.
Om spelare A sänker en röd och en gul kula samtidigt vid öppningsstöten så väljer spelaren vilken färg
denne ska spela med och därefter tar motspelaren över och fortsätter spelet. Båda kulorna förblir sänkta i
hålen.
Om en spelare sänker en av motståndarens kulor förblir kulan alltid sänkt och motståndaren tar över och
fortsätter spelet.
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Efter en foul (eller flera fouls i samma tur) får motspelaren spela två gånger. Om spelaren, efter en foul,
sänker en kula på korrekt sätt får han fortfarande spela två gånger, och samma sak fortsätter gälla vid
korrekt sänkta kulor. Om spelaren själv gör en foul under hans första stöt förlorar denne sin andra stöt och
den första spelaren får istället spela två gånger.
Om spelaren ser en fördel, har denne rätt att vägra ta över efter motspelarens foul och låta spelaren spela
vidare, trots överskridelsen.
Fouls
•

En spelare träffar ingen kula alls med den blå spelkulan eller träffar först en motståndares
Anmärkning: Det spelar ingen roll om kulorna är sänkta eller ej.

•

En spelare sänker den blå spelkulan eller stöter ut den från spelfältet
Motståndaren placerar den blå spelkulan på start punkten eller på sidan av denna (vänster eller
höger, i samma höjd som start punkten), som det bäst behagar spelaren i förberedelse för nästa
stött. Den blå spelkulan får alltid stötas i alla riktningar, även bakåt.

•

En röd eller gul kula stöts ut ur spelfältet
Motståndaren placerar kulan på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten. Om hela området i
trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOL-trekanten som möjligt.

•

En spelare flyttar av misstag en kula (t.ex. med hand eller plagg)
Kulan i fråga flyttas tillbaka till ursprunglig plats.

Sänkta kulor vid foul
•

Vid en foul sänks en eller flera kulor i hålen innan färger har tillordnas spelarna
Kulan eller kulorna tas ur hålen och placeras på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten. Om
hela området i trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOL-trekanten
som möjligt. Tillordning av färger förblir öppen.

•

Vid en foul sänks en egen kula i ett hål
Kulan tas ur hålet och placeras av motståndaren på godtycklig plats inom YAGO POOL-trekanten.
Om hela området i trekanten är upptaget av andra kulor, placeras kulan så nära YAGO POOLtrekanten som möjligt.

•

Vid en foul sänks en motspelares kula i ett hål
Motspelarens kula förblir sänkt i hålet.

