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Układy (Yaku) w Europejskim Riichi Mahjong

1. Yaku oparte o Riichi lub o   zamkniętą ręk  ę

Nazwa Opis Przykład Z O

Riichi

Deklaracja gotowości do
zakończenia poprzez stawiania

patyczka o wartości 
1000 pkt. na stół. 

(  Od momentuì deklaracji  nie
można zmienić czekani  e!)

1 no

Ippatsu

Wygrana w pierwszym
okrążeniu od deklaracji riichi.
Jeśli występują deklaracje Pon

lub Chi, ippatsu jest
unieważnione

1 no

Double Riichi
Deklaracja riichi po pierwszym
dobraniu obecnego rozdania,

działa jak zwykłe riichi.
2 no

Menzen
Tsumo

Kamień zwyczęństwa zostaje
dobrany   z muru do 

zamkniętej ręki 
bez   względu na   deklaracji Riichi

1 no

Chitoitsu Ręka stworzona z 7 par.
 Wartość fu jest 25. 2 no

2. Yaku związane z typologią kamieni (obecność terminali i kolor)

Tanyao

Ręka stworzona z 14 kamieni
będącymi liczbami od 2 do 8,
czyli ręka bez terminałi (1/9)

i honorów

1 1

Chanta

W każdym zestawie trójek,
sekwensów i w parze znajduje

się co najmnie jeden kamień
terminalowy lub honor (1, 9,

smoki, wiatry)

2 1

Junchan

W każdym zestawie trójek,
sekwensów i w parze znajduje
się co najmniej jeden kamień
terminalowy, bez honorów

2 2
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Honitsu Kamienie jednego koloru z
trójką lub parą honorów 3 2

Chinitsu

 Ręka jest stworzona z 14
kamieni jednego koloru,

trójki/sekwensy/para (lub
pary)

6 5

Honrouto

Wszystkie trójki i para, lub
wszystkie pary są stworzone z
kamieni 1/9 i z terminali. Nie

może być sekwensów

2 2

3. Yaku oparte o sekwensy

Pinfu

Ręka zamkięta bez punktów fu.
To ręka zawierająca same

sekwensy. Kamień końcowy
musi być czekaniem

dwóstronnym do sekwensu. 

Uwaga!   Para   musi być
bezwartościowa (zobacz fu)

Uwaga! Czekania sekwensu
2345  na 2 lub 5 to czekanie na
parę, nawet z układem samych

sekwensów z dwustronnym
czekaniem. 

1 no

Iippeikou
Dwa sekwensy identyczne
(kolor jak i liczby) w ręce

całkowicie zamkniętej
1 no

Sanshoku
Doujun

Jeden sekwens w trzech
kolorach 2 1

Ikkitsukan
Trzy sekwensy jednego koloru

układane w serii od 1 do 9, 
czyli 123-456-789

2 1

Ryanpeikou
Podwójne iipeikou, czyli dwie

różne pary identycznych
sekwensów

1 no

4. Yaku oparte o trójki i kany

Yakuhai
Trójka smoków/własnego

wiatru / wiatru rundy. 
Yakuhai można sumować

1 1
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Sanshoku
Doukou

Trzy trójki tej samej nominacji 
w trzech kolorach 2 2

Toitoihou Same trójki 2 2

San Ankou

Trzy trójki zamknięte.
Uwaga! Wszystkie 3 trójki

musimy mieć na ręce, ron na
trzeciej trójce nie daje nam san

ankou.

2 2

San Kantsu Trzy kany na otwartej lub
zamkniętej ręce 2 2

Shousangen Dwie trójki smoków
i jedna para trzeciego smoka 2 2

5. Yaku losowe

Rinshan
Kaihou

Wygrana z martwego muru po
deklaracji kan 1 1

Chan Kan
Deklaracja ron na kamieniu

deklaracji rozszerzonego kan
przez przeciwnika

1 1

Haitei/Hotei
Wygrana na ostatnim kamieniu z

muru (haitei) lub na ostatnim
kamieniu z rzeki (hotei)

1 1

Renhou
Wygrana na pierwszych

wyrzuconych kamieniach zanim
dobierzemy lub zanim

ktokolwiek coś zamelduje

5 no

6. Yakuman (układy specjalne najwyższej wartości)

Kokushi
Musou

Trzynaście sierot: jeden terminal i
honor z każdego rodzaju i jeden
terminal lub honor powtórzony.

13-stronne czekanie daje nam
podwójnego yakumana111-

2345678-999 i dodatkowy
kamień tego samego koloru.

Czekanie dziewięcio-stronne daje
nam podwójnego yakumana

Y no

Chuuren
Pooto

111-2345678-999 i dodatkowy
kamień tego samego koloru.

Czekanie dziewięcio-stronne daje
nam podwójnego yakumana

Y no
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Tenho

Wygrana przy pierwszym
dobraniu kamienia, jeżeli nikt nic

nie meldował. Tenhou w
przypadku Wschodu i Chiihou

przy pozostałych. 

Y no

Suuankou

Cztery zamknięte trójki i para.
Czekanie na parę daje nam

podwójnego yakumana.
Uwaga! Przy czekaniu na ostatnią

trójkę tylko tsumo daje nam
yakumana

Y no

Suu Kantsu Cztery kany i para Y Y

Ryuu Iisou Wszystkie zielone, czyli
bambusy 2-3-4-6-8 i smoki zielone Y Y

Chinrouto Wszystkie zestawy i para 
składają się z terminali Y Y

Tsu Iisou Wszystkie zestawy i para 
składają się z honorów Y Y

*Daisangen Wszystkie trójki smoków Y Y

*Shousuushi Trójki trzech wiatrów i para
czwartego Y Y

*Daisuushi Trójki wszystkich czterech
wiatrów

Y
x2

Y

*UWAGA! W przypadku daisuushi, shousuushi i daisangen, osoba odpowiedzialna za wyrzucenie kamienia dającego 
ostatni meldunek który daje dany układ (jest całkowicie widoczny) to gracza płaci połowę wartości yakumana w 
przypadku zakończenia z deklaracją ron na innego gracza lub całość w przypadku tsumo. 

Na turniejach EMA nie można złożyć więcej niż 1 yakumana. 

5



Yaku obowiązujące w USMA 

na rok 2018 – 2019

Sanrenkou
/

Iisou Sanshun

Ręka składa się z 3 trójek po
kolej (Sanrenkou) lub z 3

identycznych sekwensów (Iisou
sanshun). Wybiera się opcję

najwyżej punktowaną  

2 2

Suurenkou Ręka składa się z trójek po kolej Y Y

Iisou
Suushun

Ręka składa się z 4
identycznych sekwensów Y Y

Shiisanpuuta

Przy pierwszym dobranym
kamieniu ręka nie posiada

sekwensów, trójek lub czekań na
sekwensy. Występuje jedna para

5 no

Shiisuupuuta

Przy pierwszym dobranym
kamieniu ręka nie posiada

sekwensów, trójek lub czekań na
sekwensy. Nie ma

powtórzonych kamieni

Y no

Daichisei
Same pary, jedna za każdy

rodzaj honoru, należy liczyć
dodatkowo za tsuuiisou

Y no

Shousharin
Same pary w jednym kolorze i

jedna para terminali tego
samego koloru

2 no

Daisharin Same pary w jednym kolorze 
od 2 do 8 Y no

Beni Kujaku Ręka złożona z 1,5,7,9 souzu 
i z czerwonego smoka Y no

Parenchan Wygrana 8 razy z rzędu jako
wschód, remis resetuje licznik Y no

Kinkei
Dokuritsu

Ręka całkowicie otwarta czeka
jedynie na parę 1 bambusów.

Gracz dostaje zawsze jedynie 5
HAN i nie dolicza innych yaku

5 no
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Nagashi
Mangan

Gracz wyrzucał same honory i
terminale do remisu gry mając

zamkniętą rękę. Żaden
wyrzucony kamień nie został

skradziony przez innego gracza.

5 no

Open Riichi

Po deklaracji „open riichi”
odsłania się wszystkie kamienie.
Jeśli gracz z własnej inicjatywy i

nie z przymusu przez riichi
wyrzuci kamień wygranej, płaci
graczowi yakuman. Nie wolno

podpowiadać graczom.
Uwaga! Przed pokazaniem
kamieni należy powiedzieć

open riichi!

2 no

Otakaze
Sankou

Trzy trójki wiatrów nie
stanowiących yaku (ani rundy,

ani siedzenia) 
3 2

Uumensai
Ręka zawiera zestaw w każdym
kolorze, jeden zestaw smoków i

jeden wiatrów
2 no

Go zoku
kyouwa

Podobnie do Uumensai, ale
każdy zestaw jest trójką i para

musi być własnego wiatru
Y no

Hyakuman
Goku

Ręka z samych znaków (manzu)
gdzie suma liczby wszystkich
kamieni wynosi 100 lub więcej

Y Y

Ao no
Doumon

Trójki lub pary 2,4,8 pinzu, 
oraz wiatrów Y no

Kinmonkyou Sekwensy 123,345,567,789 w
jednym kolorze i dowolna para 3 2

Dai
Kinmonkyu

Sekwensy 123,345,567,789 w
jednym kolorze i para w tym

samym kolorze
Y no

Kachou
Fuugetsu

Trójka 5 pinzu (monet) 1 pinzu
(monet), trójka wartościowego
wiatru (rundy lub siedzenia) i

trójka 1 bambusów (souzu)

Y Y

Fuuka
Setsugetsu

Jak Kachou Fuugetsu, ale
zamiast trójki 1 souzu, trójka

białego smoka
Y Y

Tsubame
Gaeshi

Ron na kamień deklaracji riichi
innergo gracza 1 1

7



Przebieg spotkań turniejowych i klubowych

Turniej EMA Gra rankingowa lub training

Gracz uczestniczący w turnieju musi dotrzeć na
zapowiedzianą godzinę i do miejsca przeznaczonego

by przejść rejestrację uczestników. Opóźnienia są
karane

Gracz umawia się telefonicznie albo na czacie
publicznych na konkretny dzień, godzinę. Na

wszystkich spotkaniach rozgrywane są gry
rankingowe, jeśli gracze nie umawiają się inaczej.

Wiele graczy dojeżdża, należy mieć cierpliwość. Gdy
nie jest możliwe dotrzeć na miejscu na ustaloną
godzinę, powinno się zadzwonić albo wysłać

wiadomość. By spotkanie rankingowe miało pełny
przelicznik punktowy to na spotkaniu musi być

jedna osoba po egzaminie sędziowskim USMA lub
EMA, miejsce musi być publicznie dostępne i

spotkanie musi być podane przynajmniej dzień
wcześniej i należy powiadomić administratora o

odbywaniu się gry..

Po rejestracji gracz otrzymuje spis stolików na
których będzie grał poszczególne hanchany. Siadając

przy stoliku danego hanchana, czeka na innych
zawodników. Nie układa muru. Wiatry mogą być już
ustalone losowo przez organizatorów, jeżeli nie są to

należy losować tak jak w przypadku gier
rankingowych.

Po dotarciu wszystkich graczy, losuje się podział
stolików, najczęściej mieszając 4 kamienie tylu

kolorów ile stolików. Następnie gracze każdego
stolika losują swój wiatr, mieszając kamienie ze

znakami 東南西北. 

Kiedy wszyscy gracze dotarli do stolika, kamienie są
mieszane i mur jest układany. Jedna losowa osoba
otwiera aplikację na stronie turnieju i otwiera swój
stolik, w przypadku mniejszych turniejów tworzy

się normalnie grę na aplikacji z połączeniem do
klubu USMA. Jeśli nie stosuje się aplikacji, trzeba

dzielić patyczki punktowe między graczami i
sprawdzić aby każdy dostał wartość 30 000. Po
układaniu, czeka się na oficjalne rozpoczęcie

hanchana przez organizatorów: dopiero wtedy
gracze mogą rzucić kośćmi i dobrać swoją rękę.

 

Jeśli wszyscy gracze są gotowi, losowa osoba
ustawia aplikację. Jeśli nie ma aplikacji, gracze dzielą

się patyczkami punktowymi by każdy miał x10
patyczków wartości 100, 9 patyczków wartośći 1000,
dwa patyczki wartości 5000 i jeden patyczek wartości

10000.
Można teraz układać mur i rozpoczynać grę. 
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Odsłonięcie dor i podział martwego muru są
odpowiedzialnością gracza, który obsługuje daną
część muru. Pierwszego wyrzuconego kamienia
rozdania powinno się ogłaszać by wszyscy byli

świadomi rozpoczęcia rozdania.
 

Odsłonięcie dor i podział martwego muru są
odpowiedzialnością gracza, który obsługuje daną
część muru. Pierwszego wyrzuconego kamienia
rozdania powinno się ogłaszać by wszyscy byli

świadomi rozpoczęcia rozdania. 

Gracz gra do końca hanchana zgodnie z etykietą
Zobacz stronę 15 Gracz gra do końca hanchana zgodnie z etykietą

Zobacz stronę 15

Jeśli nadeszła runda Południa 4 grając na patyczki
punktowe, przed rozpoczęciem rozdania należy
ogłosić ilość punktów posiadanych i zapisać na

orasu sheet

Jeśli nadeszła runda Południa 4 grając na patyczki
punktowe, przed rozpoczęciem rozdania należy

ogłosić ilość punktów posiadanych

Po zakończeniu hanchana naliczone są nagrody
punktowe UMA za miejsca zajmowanego na końcu

gry:

15 000 za pierwsze miejsce
5 000 za drugie miejsce
-5 000 za trzecie miejsce

-15 000 za czwarte miejsce

Grając z aplikacją, UMA jest naliczana
automatycznie.

Wszyscy gracze, jeśli wymagane przez turniej,
zapisują i podpisują wynik po UMA i dopiero wtedy
mogą oddalić się od stolika by czekać na rozpoczęcie

następnego hanchana

Po zakończeniu hanchana naliczone są nagrody
punktowe UMA za miejsca zajmowanego na końcu

gry:

15 000 za pierwsze miejsce
5 000 za drugie miejsce
-5 000 za trzecie miejsce

-10 000 za czwarte miejsce

Grając z aplikacją, UMA jest naliczana
automatycznie.

Gracze mogą teraz oddalić się od stolika.
Jeśli gracz wychodzi na dłuższy czas między

hanchanami, należy powiadomić innych graczy.

Po zakończeniu turnieju, gracze czekają na wyniki i
na wręczenie nagród.

Po zakończeniu spotkań, jeśli grało się na patyczkach
punktowych, należy wysłać administratorowi

rankingu wyniki w ten sam dzień gry
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Co następuje po wygranym rozdaniu

Jeśli rozdanie zakończyło się legalnie, czyli bez chombo należy tak postępować:

1. Gracz deklaruje na głos Yaku swojej ręki i liczy wartość HAN

2. Jeśli HAN są poniżej 5, następuje liczenie Fu

3. Za pomocą tabelki wyliczana jest wartość ręki i podział płatności w przypadku tsumo

4. Do sumy dodaje się wartość honba na stole (znaczniki powtórzenia rozdania)
Gracz zronowany płaci 300 puntów dodatkowych za każdą honbę
W przypadku tsumo każdy gracz płaci 100 punktów za każdą honbę

5. W przypadku grania na patyczki, gracz wygrywający podaje kwotę, którą gracz/e muszą zapłacić.

6. Przed rozpoczęciem nowego rozdania 

JEŚLI NIE nastąpiła zmiana wiatrów, wschód stawia dodatkowy patyczek wartości 100 pkt
na stole jako znacznik honba (patyczek 100 pełni tylko funkcję znacznika!)

JEŚLI nastąpiła ZMIANA wiatrów w wyniku RYUKYOUKU, nowy wschód stawia tyle
znaczników honba ile  było na stole i  dodaje dodatkowy jeden. Stare patyczki honba są
zwrócone  do  właściwego  gracza  (poprzedni  wschód)  by  pełnić  funkcję  patyczków
punktowych

JEŚLI  nastąpiła  ZMIANA  wiatrów  naturalnie  przez  wygraną  gracza  niebędącym
wschodem,  znaczniki honba na stole zwrócone są do właściciela (poprzedni wschód) by
nadal  pełnić  funkcję  patyczków  punktowych.  Nowy  wschód  rozpoczyna  rozdanie  bez
żadnych honb

Uwaga!  Jeśli  popełnione  jest  chombo,  rozdanie  jest  powtórzone  a  gracz  odpowiedzialny  dostaje  karę
według postanowień turniejowych (lub klubowych w grach lokalnych). Błędy krytyczne, czyli chombo, w
spotkaniach  USMA są  ustalone  w  wysokości  9000  punktów.  Suma  jest  podzielona  między  graczami.
Rozdanie  przerwane  w  wyniku  błędu  krytycznego  jest  po  prostu  powtórzone:  nie  następuje  zmiana
wiatrów, nie dodaje się honba. W przypadku turniejów EMA kara jest -20000 punktów po umie.

Wartość patyczków punktowych

Patyczek wartości 100 Patyczek wartości 1 000

Patyczek wartości 5 000 Patyczek wartości 10 000
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Liczenie Fu

1. Podstawe punkty fu za rodzaj ręki (Agarikata, 1)

Standardowa ręka 
Futei

Komplet 14 kamieni
4 zestawy (sekwens, trójka, kan) i para 20 fu

Wszystkie pary
Chiitoitsu

Komplet 14 kamieni, 7 par, 
nie liczy się dodatkowych fu 25 fu

2. Punkty fu za sposób wygrania (Agarikata, 2)

Zamknięty ron
menzenkafu

Ron z zamkniętej ręki +10 fu

Otwarte pinfu
Kuipinfu

Wygrana z ręka bez fu na otwartej ręce, czyli same sekwensy z
dwustronnym czekaniem i z parą bezwartościową (para smoków,

wiatru rundy lub wiatru siedzenia mają wartość 2 fu)
+2 fu

Tsumo na pinfu
Tsumopinfu

Tsumo z ręki bez fu, czyli same sekwensy z drustronnym czekaniem i
z parą bezwartościową (para smoków, wiatru rundy lub wiatru

siedzenia mają wartość 2 fu)
+0 fu

Tsumo
Tsumofu

Tsumo ze standardową ręką otwartą lub zamkniętą o wartości innej
niż 0 fu (tsumo wszystkich układów za wyjątkiem pinfu i chitoitsu) +2 fu

3. Punkty fu za czekanie na wygraną (Machikata)

Kamień środkowy
Kanchanmachi

Wygrana z czekaniem na środkowy kamień sekwensu

 
+2 fu

Kamień krańcowy
Penchanmachi

Wygrana z jednostronnym czekaniem
 na 7 lub 3 do sekwensu 123 lub 789 +2 fu

Kamień do pary
Tankimachi

Wygrana z czekaniem do pary +2 fu

4. Fu za pary wartościowe (Jantou)

Para smoków Para białego, czerwonego lub zielonego smoka +2 fu
Para wiatru 

siedzenia, Jikaze
lub rundy, Bakaze

Para wiatrów kluczowych, czyli rundy lub siedzenia.
Jeśli wiatr rundy i siedzenia są identyczne, wartość fu jest

dwukrotna, czyli +4 fu (Renfonpai)
+2 fu

 
5. Fu za trójki (Koutsu) 6. Fu za kan (Kantsu)
Otw. Zamkn. Otw. Zamkn.

Liczby od 2 do 8
Chuchanpai +2 fu +4 fu +8 fu +16 fu

1,9, honory
Yaochupai +4 fu +8 fu +16 fu +32 fu
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Tabela posumówująca wysokość płacenia w przypadku Ron i Tsumo
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Od czego wynikają płacenia ustalone w tabeli Ron/Tumo?

Wartość puntową ręki jest ustalona z formułą: FU x 2 ( 2 + HAN ) 

Suma płacona przez każdego z graczy jest następująco wyliczana jak poniżej:

Kto deklaruje co Wschód 東 Ko  (南西北)

Ron 

Gracz zronowany przez wschód
płaci   x6 wartość ręki, zaokrągla
otrzymaną liczbę do najbliższej

setki (100)

np. 2 HAN 30 FU = 480
480 x 6 = 2880

Gracz płaci wschodzie 2900

Gracz zronowany przez Ko (南西
北) płaci x4 wartość ręki, zaokrągla

otrzymaną liczbę do najbliższej
setki (100)

np. 2 HAN 30 FU = 480
480 x 4 = 1920

Gracz płaci Ko 2000

Tsumo

Wschód deklarujący tsumo,
dostaje od każdego Ko   (  南西北  )

x2 wartość ręki, zaokrągla
otrzymaną liczbę do najbliższej

setki (100)

np. 2 HAN 30 FU = 480
480 x 2 = 960

Każdy Ko płaci wschodzie 1000

Ko   (  南西北  )   deklarujący tsumo,
dostaje od każdego Ko   (  南西北  )
wartość swojej ręki, zaokrągla

wartość do najbliższej setki (100).
Wschód płaci x2 wartość ręki,
zaokrągla otrzymaną liczbę do

najbliższej setki (100)

np. 2 HAN 30 FU = 480
480 x 2 = 960

Każdy Ko płaci Ko 500
Wsschód płaci Ko 1000
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Etykieta i kary

Dobre intencje:

• Gracz powinien grać z szacunkiem do innych uczestników, pamiętając o tym, że mahjong to gra 
towarzyska i przegrana towarzyszy nierzadko nawet najbardziej doświadczonych graczy. 
Oszukiwanie nie daje satysfakcji i może doprowadzić do oddalania od turniejów i od klubu. 

• Podczas turniejów i spotkań należy mówić w języku zrozumiałym przez wszystkich graczy przy 
stoliku, jeśli to możliwe.

• Trzeba zawsze pamiętać, że nie wszyscy gracze posiadają takie same doświadczenia i umiejętności.
Można po zakończeniu gry rozmawiać i pomóc mniej doświadczonych graczy dopracować styl 
grania lub przypominać sobie zasady. 

• Jeśli gracz podczas turnieju lub gier rankingowych przyczyni się do popełniania chombo, należy 
go poinformować, przypominając zasady lub regulamin. Mahjong to trudna gra, doświadczeni 
gracze też nieraz mają martwą rękę przez nieodbieranie kamienia po Kanie, zapominają przekręcić 
następny kamień po kradzionym kamieniu riichi lub nie zabierają kamienia deklaracji Pon / Chi / 
Kan.

• Jeśli gracz źle policzy punkty wygranej, należy go poinformować, nawet jeśli to może nam 
przynieść więcej strat.

Dobre czyny:

• Gracz uczestniczący w turnieju musi przyjechać na godziny wyznaczone na rejestrację 
uczestników.  

• Należy grać ani za wolno, ani za szybko (poleca się około 3 sekundy na ruch) by nie spowalniać grę
i by nie wprowadzać w panikę graczy mniej doświadczonych. Jeśli ruch trwa zbyt długo, należy 
przeprosić. 

• W grach rankingowych można porozmawiać, ale na turniejach rozmowy powinne być ograniczone
do przerw między rozdaniami lub do przerw między hanchanami.

• Nie wolno narzekać, stosować wulgaryzmów, hałasować, nadmiernie ciskać kamieniami. To zasada
dotycząca gry rankingowe jak i turniejowe.

• Nie wolno podpowiadać, wymuszać podpowiedzi 
• Na turniejach nie wolno używać telefonu, ani odebrać telefonów, ani pisać wiadomości, ani 

sprawdzić na komórce reguły. Podczas gier rankingowych powinno się odstawić telefon, choć nie 
ma kar jeśli gracz odbierze telefon. (w przypadku turniejów z aplikacją, należy używać telefonu 
tylko do danej aplikacji)

Upomnienia

 Odsłonięcie nieznaczącą ilość kamieni
 Wzięcie niewłaściwego kamienia do meldunku przed wyrzuceniem
 Pusta deklaracja pon/chii/kan
 Bardzo małe podpowiedzi
 Jest dozwolone wskazywanie sobie lub graczowi stan martwej ręki
 Chwali się powstrzymywanie graczy przed zrobieniem przewinień
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Martwa ręka

Nałożona kara za mniejsze przewinienia dająca zakaz wygrywania w danej rundzie. 
Próba wygranej przy martwej ręce daje nam chombo. Dozwolone jest wskazanie martwej ręki swojej lub 
innego gracza. Martwą rękę dostaje się za:

 Deklaracja riichi na otwartej ręce
 Próba deklaracji riichi bez wypowiedzenia ‘riichi’ (cofa się riichi)
 Nie obrócenie kamienia po próbie deklaracji riichi (cofa się riichi, nie dotyczy obrócenia po 

meldunku)
 Za mało lub za dużo kamieni w ręce
 Nieprawidłowa deklaracja zwycięstwa i nie odsłonięcie kamieni (wypowiedzenie ron lub tsumo)
 Wzięcie złego kamienia do meldunku (po wyrzucie kamienia, jeżeli gracz nie wyrzucił jeszcze 

kamienia to może to poprawić)
 Podpowiadanie i komentowanie stanów rąk (jeżeli zdarza się często, to sędzia może nałożyć karę 

punktową)
 Kuikae 

Chombo

W zasadach USMA gracz płaci karę punktową w wysokości 3000 dla każdego z graczy (w sumie 9000). W 
zasadach EMA chombo wynosi -20000 i jest dodawane po skończeniu rozgrywki po umie. Chombo 
powoduje reset gry, wszystkie deklarowane w tej rundzie riichi zostają zwrócone, nie dodaje się honby, nie 
zmienia się wiatrów. Chombo się dostaje za:

 Próba meldowania lub wygrywania na wcześniej zadeklarowanej martwej ręce
 Noten Riichi przy remisie
 Wystarczająca ilość kamieni została odsłonięta (zwykle 6), lub pomieszanie kamieni gracza z 

murem
 Nieprawidłowa deklaracja kana po riichi
 Nieprawidłowa deklaracja zwycięstwa i odsłonięcie kamieni
 Gra nie może być kontynuowana z powodu przewinienia gracza

Kary punktowe

Za częste przewinienia sędzia może nałożyć kary punktowe po umie, często przy karze punktowej będzie 
też nałożona martwa ręka.

 Spóźnienie się na turniej do 10 minut -1000pkt za każdą minutę
 Spóźnienie się na turniej więcej niż 10 minut -15000 i uma -15000, gracz zastępczy przejmuję 

miejsce gracza
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 Granie na czas (po upomnieniu przez sędzie)
 Dzwoni telefon: pierwszy raz -8000, drugi raz -16000 i konfiskacja telefonu
 Rozmowa przez telefon bez pozwolenia sędzi -16000
 Pisanie na telefonie podczas hanchana na turnieju – 12000
 Zniszczenie martwego muru przed poprawnym obliczeniem punktów -8000
 Podpowiadanie – punkty ustala sędzia

Dyskwalifikacja

 Masa powtarzanych przewinień
 Oszustwo
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