Pelin luonne
Herrassa ja rouvassa yhdistetään peruspoolin ja vapaampien poolpelien sääntöjä. Säännöt ovat
hyvin erilaisia eritasoisille pelaajille, joten Herra ja rouva sopii erinomaisesti seurapeliksi isollekin
ryhmälle.
Pelaajia, kahdesta kuuteen.
Käytettävät pallot, normaali poolsarja 1 – 15 ja lyöntipallo.
Pakka
Kolmiopakka, jossa 1 alapisteessä, 2 kolmion oikeassa kulmassa, 3 vasemmassa kulmassa ja 15
keskellä; kaikki muut pallot satunnaisesti.
Pelin tarkoitus
Saada pussitetuista palloista enemmän pisteitä kuin vastustajat.
Pistelasku
Jokaisen oikein pussitetun pallon pistearvo on sama kuin sen numero. Peli päättyy, kun pelaajan
kokonaispistemäärä on suurempi kuin vastustaja voi matemaattisesti saavuttaa. Kokonaispistemäärä
on 120, joten kaksinpelissä 61 pistettä riittää. Jos kaksi tai useampia pelaajia saavuttaa saman
pistemäärän, voittaja on pelaaja, joka pussitti oikein viimeisen kohdepalon.
Avauslyönti
Aloittavan pelaajan on osuttava lyönnillään palloon 1. Jos hän epäonnistuu, seuraava pelaaja voi
joko valita pöydällä olevan tilanteen ja lyödä, tai vaatia uuden pakan ja lyödä avauslyönnin.
Pelin säännöt
1. Oikein pussitetun pallon jälkeen pelaaja saa jatkaa, kunnes hän epäonnistuu pussituksessa.
2. Joka lyönnillä on kehittyneemmän pelaajan osuttava lyöntipalloilla alimpaan pöydällä
olevaan numeroon ja sitten joko pussitettava pallo tai osuttava lyöntipallolla tai muulla
pallolla valliin. Ellei näin käy, seurauksena on virhe.
3. Aloitteleva pelaaja voi lyödä numeroon katsomatta mitä tahansa pöydällä olevaa palloa.
Hänen ei tarvitse mainita palloa, pussia eikä lyöntitapaa. Jokainen oikein pussitettu pallo tuo
pisteet.
4. Pelaaja häviää pelin, jos hän tekee kolme perättäistä virhettä. Jos pelataan useamman kuin
kahden pelaajan peliä, hylätyn pelaajan pussittamat pallot jäävät pussiin.
5. Jos kehittyneellä pelaajalla on käsipallo yläviivan takaa (kuten väärän lyönnin jälkeen) ja
sääntöjen määräämä kohdepallo on myös yläviivan takana, se on hänen pyynnöstään
pilkutettava alapisteeseen.
6. Jos aloittelevalla pelaajalla on virheen jälkeen käsipallo yläviivan takaa ja kohdepallot ovat
myös yläviivan takana, yläviivaa lähin pallo on hänen pyynnöstään pilkutettava. Jos kaksi
tai useampia palloja on yhtä kaukana yläviivasta, pelaaja saa määrätä, mikä palloista
pilkutetaan.
Väärin pussitetut pallot, kaikki pilkutetaan; ei rangaistusta.
Pöydältä lyödyt kohdepallot, kaikki pilkutetaan; ei rangaistusta.
Pöydältä lyöty tai väärin lyöty lyöntipallo, seuraavalla pelaajalla on käsipallo yläviivan takaa.
Virherangaistukset
Ei pisterangaistuksia. Jos virhe tehdään muulla kuin lyöntipallolla, vuoroon tulevan pelaajan on
jatkettava pöydän tilanteesta. Kolmannella perättäisellä virheellä pelaaja menettää pelin.
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