
1"HAN"
 

Yakuhai (aberto/fechado) 

 
Trinca de elementos, do seu vento ou do vento da 
rodada. 
 

Tanyao (aberto/fechado) 

!
Sem terminais nem letras (usando só pedras de 2 a 8). 
 

Pinfu (somente fechado) 

 
Apenas sequências. O par não pode ser de Yakuhai 
(elemento, seu vento ou vento da rodada). Deve bater 
com uma espera dupla. Essa espera está destacada no 
exemplo. 
 

Iipeikou (somente fechado) 

 
Duas sequências iguais, do mesmo naipe. 
 
 

2"HAN"
 

Chanta (fechado: 2 han / aberto: 1 han) 

 
Todos os conjuntos têm pelo menos um terminal ou 
letra. 
 

Itsuu (fechado: 2 han / aberto: 1 han) 

 
Sequência de 1 a 9 do mesmo naipe. 

 
 
 

2"HAN"
 

Sanshoku Doujun (fechado: 2 han / aberto: 1 han) 

 
A mesma sequência nos três naipes. 
 

Sanshoku Doukou (aberto/fechado) 

 
Três trincas do mesmo número. 
 

San Kan Tsu (aberto/fechado) 

 
Três Kans. 
 

Toi Toi (aberto/fechado) 

 
Quatro trincas. 
 

San An Kou 

 
Três trincas fechadas. Os outros conjuntos da mão 
podem ser abertos ou fechados. 

 
Shou San Gen (aberto/fechado) 

 
Duas trincas e um par de elementos. 

 
Honroutou (aberto/fechado) 

 
Apenas terminais e letras. 
 

Chiitoitsu (somente fechado) 

 
Sete pares diferentes. 

3"HAN"
 

Hon Itsu (fechado: 3 han / aberto: 2 han) 

 
Apenas um naipe e letras. 
 

Junchan (fechado: 3 han / aberto: 2 han) 

 
Todos os conjuntos têm pelo menos um terminal (sem 
letras). 

 
Ryanpeikou (somente fechado) 

 
Dois Iipeikou separados. 
 

6"HAN"
 

Chin Itsu (fechado: 6 han / aberto: 5 han) 

 
Apenas um naipe. 
 

MANGAN"
 

Nagashi Mangan 

Não é uma mão propriamente dita. O jogador precisa 
ter descartado apenas terminais e letras, estar com a 
mão fechada e ninguém pode ter capturado nenhum 
descarte dele. Se a rodada terminar em empate 
porque as pedras do muro acabaram, o jogador 
recebe um Mangan. 
 

Exemplo de descartes: 
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YAKUMAN"

Tenhou 

O Leste bate com a mão inicial de 14 pedras. 

Chiihou 

Um jogador que não é o Leste bate com a pedra da sua 
primeira compra (não vale se houver um Pon/Kan/Chi 
antes da compra). 
 

Dai San Gen (aberto/fechado) 

 
Trincas dos três elementos. 
 

Suu An Kou (somente fechado) 

 
Quatro trincas fechadas. Se a espera for para completar 
uma trinca, deve vencer por Tsumo; se a espera for 
pelo par, pode vencer por Ron. 
 

Tsu-Iisou (aberto/fechado) 

 
Apenas letras. 
 

Ryuu-Iisou (aberto/fechado) 

 
Mão formada usando apenas pedras totalmente verdes 
(2, 3, 4, 6, 8 Sou ou Hatsu). 
 

Chinroutou (aberto/fechado) 

 
Apenas terminais. 
 

Kokushi Musou (somente fechado) 

 
Uma pedra de cada terminal e letra e mais qualquer 
uma dessas pedras para formar o par. 

YAKUMAN"

Shou Suu shi (aberto/fechado) 

 
Três trincas e um par de ventos. 

 
Dai Suu Shi (aberto/fechado) 

 
Trincas dos quatro ventos. 
 

Chuu Ren Pooto (somente fechado) 

 
Três 1s; três 9s; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais uma pedra 
desse mesmo naipe. 
 

Suu Kan Tsu (aberto/fechado) 

 
Quatro Kans. 
 
 
Ordem dos Ventos: 
 

    
Leste Sul Oeste Norte 

 
Ordem dos Elementos: 
 

   
Haku Hatsu Chun 

 
Naipe de Wan: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

YAKUS"ESPECIAIS"3"1"HAN"

Riichi (somente fechado) 

Pode ser declarado com qualquer mão fechada em 
Tenpai. 

 
Menzen Tsumo (somente fechado) 

Bater comprando do muro com uma mão totalmente 
fechada. 

 
Chankan (aberto/fechado) 

Bater roubando uma pedra usada para completar um 
Kan aberto. 
 

Haitei (aberto/fechado) 

Bater com a última pedra do muro. 
 

Houtei (aberto/fechado) 

Bater com o último descarte do jogo. 
 

Rinshan Kaihou (aberto/fechado) 

Bater comprando uma pedra do muro morto. 
 

Ippatsu (somente fechado) 

Bater até sua próxima compra (incluindo essa compra) 
depois de declarar Riichi (não vale se houver um 
Pon/Kan/Chi antes). 

 
Dora/Aka-dora (1 han cada) 

 
Ura-dora (1 han cada) 

Reveladas quando alguém declara Riichi e bate. 
 
 

YAKUS"ESPECIAIS"3"2"HAN"
 

Daburu Riichi (somente fechado) 

Declarar Riichi no primeiro descarte (não vale se 
houver um Pon/Kan/Chi antes da primeira compra). 
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