HOLE -pelin säännöt
Parhaiten peliä pelaa 2 kahden hengen joukkuetta, toisiaan vastaan.
Peliä voi pelata myös 1 vastaan 1. Tai vaikka 4 vastaan 4.
Pelilaudat asetetaan vastakkain n 7 m:n etäisyydelle toisistaan. Alaspäin
kaltevat pinnat toisiaan vastaan. Jalat käänetään ala-asentoon.
Joukkueen A pelaajista toinen pelaaja ja joukkueen B pelaajista toinen
asettuvat saman pelilaudan viereen. Jäljelle jäävät pelaajat asettuvat
vastaavasti toistensa viereen, vastakkaisille puolille.
Joukkue A pelaaja

Joukkue A pelaaja

Etäisyys 7m

Joukkue B pelaaja

Joukkue B pelaaja

Molemmilla joukkueilla on 4 kpl "heittopusseja". Omat värit / joukkue.
Ensimmäisen pelilaudan vieressä olevat joukkueen A ja B pelaajat ottavat
käsiinsä neljä samanväristä pussia, molemmilla joukkueilla on omat värit.
Vuorotellen molemmat pelaajat yrittävät heittää oman pussinsa vastapäiselle
pelilaudalle eli pelilaudan reikään. Heitto tapahtuu alakautta ja siten, ettei
jalka ylitä oman laudan etureunaa. Jos pussi menee ohi laudasta, on se 0
pisteen heitto.
Pisteiden lasku:
- pelin voittaa se joukkue, joka ensimmäisenä saa tasan 21 pistettä.
( kuitenkin niin, että molempien joukkueiden pelaajat ovat heittäneet kaikki
pussit sillä heittovuorolla ).
- kun joukkue saa pussin jäämään laudalle, saa siitä 1 pisteen (yli puolet
pussista pitää olla laudalla).
- kun joukkue saa pussin reikään, saa siitä 3 pistettä.
- maksimissaan voi pelaaja saada 12 pistettä, kun heittää kaikki pussit
reikään yhdellä heittovuorolla, tällöin muut pelaajat kumartavat heittäjän
suuntaan.
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Kun joukkueiden A ja B ensimmäiset kaksi pelaajaa ovat heittäneet pussinsa
laudan suuntaan, lasketaan joukkueen pisteiksi joukkueiden pisteiden erotus.
Tämä on yksi heittovuoro.

Esimerkki:
Joukkue A saa 2 pussia laudalle ja yhden reikään ( 5 pistettä ) ja joukkue B
yhden pussin laudalle ( 1 piste ), johtaa joukkue A 4-0, eli tasan menevät
pisteet ikäänkuin kumoavat toisensa. Vain yksi joukkue voi saada
heittovuorollaan pisteitä.
Heittovuoron voittanut joukkue aloittaa aina seuraavan vuoron.
Seuraavaksi heittävät joukkueiden toiset pelaajat, ensimmäisenä siis
edellisen vuoron voittaneen joukkueen pelaaja. He heittävät pussia äsken
heittäneiden pelaajien laudan suuntaan.
Näin jatketaan kunnes toisella joukkueella on tasan 21 pistettä.
Jos joukkue heittää yli 21 pistettä, tippuu se takaisin 12 pisteeseen.
Pisteet lasketaan aina vasta kun kaikki 8 pussia on heitetty. Myös kun toinen
joukkue heittää yli 21:n.
Mikäli peli päättyy tasapeliin, jatketaan ns ”sudden death” periaatteella, eli
pelin voittaja on seuraavalla heittovuorolla eniten pisteitä tekevä joukkue.
Vinkkejä:
- joskus voi olla järkevää heittää tahallisesti ohi laudan ns loppukahinassa,
ettei oma joukkue mene yli 21 pisteen.
- jos oman joukkueen pussi on lähellä reikää, voit yrittää heittämällä
töksäytttää pussin reikään.
- jos vastustajan pussi on lähellä laudan reunaa, voit yrittää heittämällä ja
osumalla siihen saada sen tippumaan laudalta.
- pisteet kannattaa kirjoittaa ylös paperille, ne unohtuvat pelin tuoksinnassa
aika helposti.

Huom! Pelilautaa ei saa jättää sateeseen. Eikä pussejakaan mielellään.

