กฎระเบียบตางๆในการเลนเกมสปาเปา
กฎพื้นฐาน
โดยทั่วไปจะมีเกมโผเลนระหวางผูเลนสองคนหรือสองทีม
ทีมที่สามารถสรางขึ้นจากสองคนหรือมากกวานั้นในแตละ
เกาพนจะไดรับอนุญาตโดยทั่วไปสําหรับแตละบุคคลเปนอบอุนขึ้นกอนเกมจะเริ่มขึ้น
จากนั้นไปตรวจสอบที่ทีมงานหรือบุคคลที่จะนํากลับครั้งแรกของเขาคนหนึ่งโผถูกโยนโดยผูที่มาจาก
แตละทีม ทีมที่มีโผใกลกับตาวัวของใชในเทิรนแรก
ผูเลนแตละคนโยนลูกดอกสามในทางกลับกันเขา จากนั้นปาเปาถูกเรียก
ถาเทาขามเสนหรือคนที่เกิดขึ้นกับการเดินทางมากกวาสดสีและปลอยโผ,
นับโยนสําหรับจุดที่ไมมีเขาและอาจไมไดรับอีกครั้งโยน
เกมสปาเปาตองอยูบนเรือเปนเวลาอยางนอยหาวินาทีหลังจากที่โยนสุดทายของผูเลนที่จะนับ
โยนไมไดคะแนนถามัน sticks ในโผอื่นหรือถามันตรงออกไปจากกระดาน
เกมสปาเปาทําใหกับคะแนนคณะกรรมการในลักษณะดังตอไปนี้:
ในลิ่ม: จํานวนโพสตเมื่อวงแหวนรอบนอก แหวนคู (ดานนอก, แหวนแคบ): ครั้งที่สองจํานวนตี
แหวนสาม (ภายใน, แหวนแคบ): สามครั้งจํานวนตี ตาบูลส (วัวดานนอก): จุดยี่สิบหา ตาวัวคู
(วัวดานใน): หาสิบจุด
นี่คือวิธีการขั้นพื้นฐานสําหรับการเลนและเกณฑการใหคะแนน
หลากหลายเกมและรูปแบบจะขึ้นอยูกับมันและจะมีการหารือในสวนถัดไป
'01, (ออกเสียง "Oh-One")
เกม '01 เปนเกมคลาสสิกของปาเปาเลนทั่วโลก "01"
หมายถึงความจริงที่วาเกมที่เลนจากหมายเลขหนึ่งของจุดเสมอสิ้นสุดใน "01"
ตัวอยางเชนเกมการแขงขันรวมกันของ 501 (ออกเสียง "Five-Oh-One") จะเลนจาก 501 จุด
รูปแบบอื่น ๆ คือ 301, 601, 801, 1001 สูงกวาเกมจุดที่เลนมักจะโดยทีมงาน
เปาหมายของเกมคืองาย ... ผูเลนแตละคนจะเริ่มตนดวยคะแนนเทากัน (501 ตัวอยาง)
และเปนครั้งแรกที่จะลดคะแนนของเขาใหเปนศูนยชนะ
ผูเลนผลัดกันขวางปาลูกดอกแตละสามและลบคะแนนทั้งหมดคะแนนจากคะแนนจุดเริ่มตนของตัวเอ
ง (501) ของพวกเขา
ผูเลนแตละคนเอาลูกดอกของเขาและทําเครื่องหมายคะแนนของเขากอนที่ฝายตรงขามขวาง
เกมสปาเปาที่กระเด็นหรือพลาดของบอรดไมไดคะแนนและไมสามารถ re-โยนที่เทิรน
สวนที่ยากของเกมอยูในผิวที่เรียกวา "ออกไป" จะชนะคุณตองถึงศูนยกอนที่ฝายตรงขามของคุณ
แตคุณยังตองถึงศูนยตรงและโผที่จะนําคะแนนเปนศูนยจะตองเปนเตียงเดี่ยว
คูประกอบดวยตัวเลขในวงคะแนนนอกแคบและ bullseye ศูนย (เล็ก) ซึ่งนับเปน 50
คะแนนและเปนคูที่แทจริงของวัว 25 จุดรอบนอก
ตัวอยางเชนหากคุณมี 2 จุดซายคุณตองตีสอง-1 ที่จะนําคะแนนเปนศูนย เริ่มตนที่ 18 คะแนน, คู-9
จะทํางาน หากคุณมีเลขคี่ซาย (หมายเลขที่ไมสามารถหารดวย 2)
จากนั้นปาเปาตองถูกโยนเพื่อลดคะแนนไปจํานวนมากกอนที่จะขวางปาที่สอง
ตัวอยางเชนไมมีเตียงเดี่ยวออกเปนไปไดคือจาก 19 ดังนั้นวิธีที่จะเสร็จสิ้นก็จะไปโยนเดียว-3
ครั้งแรกลดคะแนนถึง 16 16 แลวสามารถ "ออกมา" โดยการขวางปาดับเบิล-8

เกมของ 501, 601, 801, 1001, ฯลฯ
มีการเลนทั้งหมดในลักษณะเดียวกันยกเวนที่ขึ้นตนดวยจุดมากขึ้น เกมของ 301
จะแตกตางกันอยางไร เนื่องจากการที่มีศักยภาพสําหรับเกมสั้นมาก, 301 มีปญหาในการเพิ่ม ...
เกมตองเริ่มตนดวยสองครั้ง นั่นคือผูเลนแตละคนตองตีสองครั้ง (double ใด ๆ )
ที่จะเริ่มตนการใหคะแนน แตละคะแนนที่ผูเลนเริ่มตนดวยคะแนนจากโผแรกที่นิยมคู
จิ้งหรีด
เกมที่ซับซอนมากขึ้นจําเปนตองมีทักษะการขวางปามากขึ้นและกลยุทธ
มันจะเลนโดยใชตัวเลขเปนหลัก 15 ถึง 20 และตาวัวของ
ที่จุดเริ่มตนที่ 15 ถึง 20 และใจกลางจะมีสิทธิ์ที่จะเปด
เมื่อตองการเปดจํานวนผูเลนหรือทีมจะตองทําคะแนนสามของจํานวนนั้น
(การรวมกันของคูโสดและอเนกประสงคใด ๆ )
เมื่อทีมงานเปดตัวเลขทุกคะแนนที่ตามมาในจํานวนที่เพิ่มคะแนนใหกับทีม
ทีมตรงขามไมสามารถทําคะแนนกับจํานวนที่
แตอาจพยายามที่จะปดมันโดยไดรับสามคะแนนในจํานวนที่
สําหรับดานเชนคะแนนครั้งเดียวเมื่อวันที่ 17 เขาไดรับคะแนนไมได แตคะแนนสะสมของเขา คะแนน
B Side สี่ครั้งใน 17 (ซิงเกิ้ลสองและสอง) ครั้งแรกที่สามคะแนนเปดหมายเลขสําหรับ B.
คะแนนที่สี่ให B 17 จุด ตอนนี้นัด 17 สามครั้ง จํานวนจะปดตอนนี้สําหรับทุกคน ไดรับคะแนนไม
แตจะมีความพึงพอใจของไมอนุญาตให B เพื่อรับคะแนนใด ๆ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17
ในความพยายามที่จะเปดและปดตาวัวของดานในนับเปนเตียงเดี่ยวและภายนอกนับเปนวัวเดียว
เกมสิ้นสุดเมื่อทั้งหมดของตัวเลขที่มีการปด
แตก็อาจจะประกาศเร็วมากกวาถาผูเลนในนําที่ปดไปไดของเกณฑการใหคะแนนดานอื่น ๆ ทั้งหมด
คริกเก็ตอังกฤษ
หนึ่งกลายเปนผูเลนปะทะและอื่น ๆ ที่เปนกะลา; ปะทะไปกอน สิบลายจะปอนเมื่อ dartboard เปน
wickets งานกะลาคือการลบ wickets เหลานี้โดยการกดปุมตา-bull's: กับแตละเดียว bull's-eye,
หนึ่งประตูจะถูกลบทิ้งและกับแตละตา bull's-คูสอง wickets จะลบ
งานปะทะของคือการทําคะแนนไดแตมมากหรือวิ่งในขณะที่ยังคงอยู wickets ใด ๆ แตคะแนนเพียง
40 แหงนับ ตัวอยางเชนคะแนนจาก 38 คะแนนจะวิ่งไมมีคะแนนจาก 42 คะแนน 1
จะทํางานและคะแนนจาก 60 คะแนนจะ 20 และอื่น ๆ เกณฑการใหคะแนนจะหยุดเมื่อทั้งหมด 10
wickets (หรือขามที่ออก) โดยกะลา
ปะทะบันทึกของเขาหรือเธอคะแนนสุดทายบนกระดานแสดงผลและบทบาทที่มีการกลับรายการ
เกมที่เลนในสองรอบที่แยกจากกันกับผูเลนขวางปารอบทั้งหมดเปนแปงและกะลาหยุด
ผูชนะคือผูเลนที่มีคะแนนมากที่สุดหรือวิ่งจากรอบเขาหรือเธอเปนแปง
หาสิบหนึ่งโดย
จุดรวมสําหรับการเปดแตละคนจะตองหารดวยหาจะไดรับคะแนนใด ๆ
คะแนนสําหรับการเปดแตละจะถูกกําหนดโดยจํานวนของ Fives ตี ตัวอยางเชนถาผูเลนไดรับ 20
คะแนนในเทิรนคะแนนคือ 4 เพราะ 20 หารดวย 5 คือ 4 ถาคะแนนสําหรับการเปดทั้งหมดไมหารดวย
5 ก็จะไมนับ ตัวเลขทั้งหมดบนกระดานถูกนํามาใช ไดแก อเนกประสงคคูและวัว
ผูชนะคือผูเลนคนแรกที่ทําประตู Fives หาสิบเอ็ดและทั้งสามลูกดอกคะแนนตองเกี่ยวกับการเปดลา
สุด
รอบโลก
เรียกอีกอยางวา "ปดเศษคณะ" หรือ "Once

รอบเกาะเปาหมายของเกมนี้เปนที่นิยมคือการเปนผูเลนคนแรกที่จะตีจํานวนทุกครั้งที่ dartboard 120 สวนใดของจํานวน -.. เดี่ยวสองหรือสาม - นับ.
ตัวเลขตองไดรับการตีในการสั่งซื้อและผูเลนสํารองหลังจากที่สามพน.
หากผูเลนไมสามารถผานจํานวนหนึ่งเขาตองตีมันเพื่อที่จะลวงหนาไปที่หมายเลขตอไปบนกระดาน
เบสบอล
เกมปาเปาที่จะโยนไมขนาดใหญที่หรือคณะกรรมการที่มีลักษณะสนามเบสบอลที่มีพื้นที่สีที่แสดงถึง
ฐาน
เกมนี้จะคลายกับเกมที่แทจริงของเบสบอลและใชกฎเบสบอลเหมือนจริงและเกณฑการใหคะแนน ..
ผูเลนพยายามทําแตมคะแนนใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดตอโอกาสเพื่อที่จะชนะ
นักฆา
ผูเลนแตละคนพนหนึ่งโผกับมือ "ตรงขาม" (เชนขวา handers-โยนมือซาย)
เพื่อตรวจสอบการสุมหมายเลขของตัวเองของเขาหรือเธอ
หากผูเลนขาดคณะกรรมการหรือกระทบจํานวนไปแลวเขาหรือเธอจะพนอีกครั้ง
ผูเลนแตละคนกอนพยายามที่จะตีสองของจํานวนของตัวเองของเขาหรือเธอ
เมื่อนี้จะประสบความสําเร็จผูเลนที่รูจักกันเปน "นักฆา" และ K
วางอยูหลังชื่อของเขาในกระดานคะแนน
เซี่ยงไฮ
ผูเลนผลัดกันโยนที่ตัวเลข 1, 2, และอื่น ๆ ในลําดับจนถึง 7
พวกเขาพยายามทําแตมใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดเทิรนละ (ใชทั้งสามลูกดอก)
ปาเปาเพียงกดปุมตัวเลขในการเลนนับคะแนน ดังนั้นเมือ
่ 1 จํานวนอยูในการเลน,
คะแนนสูงสุดที่สามารถทําไดคือ - สามถาผูเลนตี 1 กับแตละ อยางไรก็ตามเมื่อ 7
จํานวนคือจํานวนในการเลน, คะแนนสูงสุดอาจจะเปน 21 - ถาผูเลนตี 7 ทั้งหมดสามครั้ง
เห็นไดชัดวาเปนเกมดําเนินคะแนนที่ไดรับสูงขึ้น
มีสองวิธีที่จะชนะคืออาจมีคะแนนสูงสุดในตอนทายของเกมหรือคะแนนเซี่ยงไฮและชนะโดยอัตโนมัติ
เซี่ยงไฮจะกดปุมเดียวสองและสามของจํานวนในการเลน
ขา
หลังจากการพิจารณาคําสั่งของผูเลน,
ผูเลนคนแรกพยายามที่จะไดรับคะแนนสูงสุดที่เปนไปไดและบันทึกไวบนปายบอกคะแนน
ผูเลนถัดไปที่จะตองเกินคะแนนหรือ "สูญเสียขา" ผูเลนแตละคนเริ่ม wi th
สามขาและผูเลนสูญเสียขาเวลาที่พวกเขาลมเหลวในการชนะคะแนนของผูเลนทันทีกอนพวกเขาทุก
ผูชนะคือผูเลนคนสุดทายที่เหลือไวกับขาใด ๆ
นาฬิกา: เรียกอีกอยางวาตลอดทั้งวันและเปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับการกดปุมตัวเลขที่อยูในลําดับ
ถาคุณมีความสนใจในโผทังสเตนหรือออนไลน chinatungsten ใด ๆ
โปรดอยาลังเลที่จะติดตอกับเราโดย sales@chinatungsten.com อีเมลหรือทางโทรศัพท 0086
0592 5129696 เราอยูที่การบริการของคุณอยูตลอดเวลา

