
OFFICIÁLNÍ BODOVACÍ TURNAJOVÝ SYSTÉM

Na konci každé hry obdrží každý hráč sumu "$dollarů", jak je uvedeno dále. Není důležité, kdo vyřadil konkrétního hráče.

(1) jenom jestliže hráč zůstal naživu do
konce hry

(2) jenom jestliže byl hráč vyřazen v 
průběhu hry

(3) jenom jestliže dosáhl hráč finálního
duelu, ale Šerif vyhrál.

EXTRA SANKCE: jestliže pomocník šerifa vyřadí Šerifa, ztrácí $5,000.

Příklad 1 : na konci hry v 5 hráčích, Šerif vyhrává a pomocník je stále naživu. Protože jsou na začátku hry dva Banditi, bude Šerif 
odměněn $3,000. Pomocník dostane $2,000, jelikož zůstal naživu do konce hry. Ani jeden Bandita a ani odpadlík nezískají nic.
Příklad 2 : na konci hry v 7 hráčích, Banditi vyhrávají (jeden Bandita byl vyřazen), Odpadlík zůstal také živý. Ve hře byli 3 Banditi.
Šerif a Pomocník, bez ohledu jestli byli vyřazeni, nezískají nic. S výjimkou těch Banditů, kteří byli vyřazeni, dostáva každý Bandita $3,000,
ti vyřazení dostávají $2,400. Ačkoliv Odpadlík nevyhrál, i tak dostane $2,100 za to, že žil do konce hry.

Je povinné hrát alespoň tolik her, kolik je hráčů. V rámci jednoho kola role Šerifa mezi hráči koluje (první hru se Šerif vylosuje a pak se 
posunuje vždy o jednoho hráče po směru hry). Ostatní role se normálně losují. Konečné skóre po skončení her je počítáno tak, že 
vydělíme výši výher za všechny hry vydělané hráčem, počtem her (zaokrouhlíme k nejbližsímu $). 

Remízy se vyřeší podle těhto priorit:
1. nejvyšší počet vítěztví jako Šerif
2. nejvyšší počet vítěztví jako Odpadlík
3. nejvyšší počet vítěztví jako Pomocník
4. nejvyšší počet vítěztví jako Bandita
5. nejvyšší počet zahraných her
6. snímáním
V případě remízy pouze mezi dvěma hráči, může být zahrána hra jeden na jednoho, podle pravidel hry ve dvou hráčích.

DALŠÍ VARIANTY

  Nemilosrdné právo : tato variace předchází zpomalování hry, když jsou příliš opatrní hráči. Šerif nesmí odhodit kartu BANG! na konci 
svého tahu, jestliže ji může legálně zahrát na nějakého hráče během hry.

  Zkušenost : použijte jeden z bodovacích systémů. Před začátkem hry, se můžete rozhodnout nechat si jednu nebo více svých karet "ve 
hře" (karty vyložené před hráčem na herním stole). Za každou kartu, kterou si chcete nechát, zaplatíte $500. Jakákoliv z těchto karet 
nezačíná na stole, ale ve Vaší ruce, takto ponechaná karta či karty se počítají do počátečního stavu 4 karet. Nemužete si ponechat více 
karet než má postava životů a také není možné utratit více peněz než máte.

  Dražba : toto je turnajová variace pro zkušenejší hráče. Použijte jeden z bodovacích systémů, ale s tím že každý hráč začíná s $1,000. 
Místo toho abyste rozdali náhodně postavy mezi hráče, odhalte náhodně tolik postav kolik je hráčů. Hráč po pravici Šerifa si jednu 
vybere a udělá nabídku na Dražbu, s minimální nabídkou $100. Nyní začne dražba mezi hráči o totu postavu (nimimální nabídka $100, 
hráč nemůže utrati více peněz než má). Když je postava vydražena, zaznamenejte kolik za ní bylo zaplaceno. Hráč který již získal 
postavu se nesmí účastnit dalších dražeb na jiné postavy. Dražba pokračuje po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči, který ještě 
nemá postavu atd., dokud poslední hráč nevezme poslední postavu za minimální poplatek $100. Pokud zůstal v následující hře hráč 
naživu a chce si ponechat svou nynější postavu do další hry, musí zaplatit stejnou částku, kterou zaplatil za postavu v předešlé dražbě.

  Zjednodušený bodovací systém : konci každé hry obdrží každý hráč sumu "$dollarů", jak je uvedeno dále.

  Odměny:  Použijte jeden z bodovacích systémů. Když hráč osobně zneškodní Banditu, může si místo líznutí 3 karet z balíčku,připsat 
odměnu $1,000.

 PRÁVO VYHRÁVÁ BANDITI VYHRÁVAJÍ ODPADLÍK VYHRÁVÁ

ŠERIF $1,500 x # BANDITŮ $0 $100 x # HRÁČŮ

POMOCNÍK
$1,000 x # BANDITŮ(1)

$700 x # BANDITŮ(2) $0 $0

BANDITA $0 $1,000 x # BANDITŮ(1)

$800 x # BANDITŮ(2) $0

ODPADLÍK $400 x # HRÁČŮ(3) $300 x # HRÁČŮ(1) $1,500 x # HRÁČŮ

 PRÁVO VYHRÁVÁ BANDITI VYHRÁVAJÍ ODPADLÍK VYHRÁVÁ

ŠERIF $1,000 x # HRÁČŮ $0 $0

POMOCNÍK $500 x # HRÁČŮ $0 $0

BANDITA $0 $1,000 x # HRÁČŮ $0

ODPADLÍK $0 $0 $2,000 x # HRÁČŮ
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