PRAVIDLA
Jak hrát?
Sejděte se s přáteli na výhozišti, otočte si jeden z vašich disků, aby vám posloužil jako podložka pro správný vrh
kostek. Jedna kostka vám určuje jaký typ disku máte hodit (kostka disku) a druhá vám určuje jakým způsobem disk
hodíte (kostka hodu). Na kostkách je 5 druhů disků a 5 druhů hodů. Pokud však skončí jedna nebo obě kostky logem
"DISKOVKA" nahoru, je volba disku/typu hodu na každém hráči. Pokud například kostka disku skončí logem
"DISKOVKA" nahoru a kostka hodu skončí na "ANHYZER", tak si každý ve skupině může vybrat disk dle své libosti, ale
MUSÍ ho hodit stylem "ANHYZER". Všichni hráči na kartě musí házet stejnou hozenou kombinací. V základní verzi hry
se vrhá kostkami vždy pouze na výhozišti, dále každý hráč pokračuje libovolným stylem hry.
Tato zjednodušená pravidla jsou navržena tak, abyste mohli začít hrát. Je jen na vás, jak si hru obohatíte a zda si
přidáte vlastní pravidla a nápady. Pro nastartování vaši kreativity vám však poskytneme seznam nápadů, kterými
pořádně rozproudíte zábavu.

Možnosti alternativních pravidel:
•

Pouze hráč, který hází jako první bude házet disk na základě vržených kostek. (dle aktuálního skóre,
určeného pořadí atd.) - tato varianta jistě rychle zamíchá pořadím.

•

Hráč, který je nejdále od koše vrhá kostkami při každém svém hodu (vč. puttování).
Nutnost hodu na základě vržených kostek se vztahuje pouze na něj.

•

Na výhozišti si každý hráč vrhne kostkami. Tím si každý zvolí svou variantu DISKU/HODU, podle které
provede první hod.

•

Pokud hráč, který vrhá kostkami, vrhne 2x logo "DISKOVKA", tak může využít jiného hráče dle výběru,
který za něj musí hodit libovolný hod. Tuto výhodu může hráč využít v jednom kole pouze 1x a pokud vrhne
opět 2x logo "DISKOVKA", tak tuto výhodu může využít znovu.

Pokud kostka disku skončí na logu "DISKOVKA", tak ... :
•
•
•
•
•
•
•

Vyberte libovolnou z dalších 5 možností disků na kostce.
Házejte konkrétní barvu disku.
Házejte disk jiného hráče (pokud vám to dovolí:)
Jiný hráč vám vybere disk, který hodíte.
Hoďte mini marker.
házejte svůj nejstarší/nejnovější disk.
házejte svůj nejméně oblíbený disk.

Pokud kostka hodu skončí na "DISKOVKA", tak ... :
•
•
•
•
•

Vyberte kteroukoli z dalších 5 možností hodu na kostce.
Hoďte Overhand/tomahawk/thumber/granát.
Házejte se zavřenýma očima.
Před hodem se otočte 10x kolem své osy.
Hoďte disk druhou rukou, než kterou obvykle házíte.

Vždy považujte bezpečnost sebe a ostatních za hlavní prioritu. Ať to lítá!

