!!! Kurzívy musí být v menzenu (zakrytá ruka) !!!

(kany se počítají jako trojičky, pokud není požadován přímo kan)

Riichi
Riichi [1]- vyhlášení riichi
Ippatsu [+1] - uzavření v rámci jednoho nepřerušeného kola po tvém riichi
Daburu riichi [+1] - riichi v tvém první kole
Dora (Bonusové (ura/aka)dora fany se nepočítají do pravidla „minimálně jeden fan na uzavření“!!!)
Dora [1] – 1 fan za každou kopii kamenu následujícím po dora-indikátoru
Uradora [1] – při vyhrátí s riichi se podíváš pod dora-indikátory, tj na uradora-indikátory
Akadora [1] – za každou drženou „červenou“ pětku.
Různé drobné hlouposti:
Menzen Tsumo [1] – uzavření kamenem líznutým ze zdi při zakryté ruce
Yakupai [1] (Fanpai) – trojička draků nebo tvých větrů nebo kolových větrů
Rinshan [1] – uzavření kamenem líznutým z mrtvé zdi při kanu
Chankan [1] – uzavření kamenem ukradeným z cizího kanu
Haitei / Hótei [1] – uzavření posledním kamenem ze zdi (Haitei:tsumo | Hótei:ron)
Nagashi Mangan [5] – Až do remízy jsi odhazoval pouze terminály/honéry a nikdo ti je nebral... ...
Tenhó / Chihó / Renhó [13] – uzavření v prvním (a nepřerušeným) kole
(Tenhó:východ tsumo | Chihó:tsumo | Renhó:ron)
Páry:
Chii toitsu [2] – 7 různých párů.
Postupky:
Pinfu[1] – 4 postupky a 1 bezcený pár (tj ne draci ne tvůj vítr ne kolový vítr)
(a musel jsi čekat na jeden ze dvou různých kamenů na uzavření)
San shoku dójun [1+1:menzen] – stejná postupka ve všech třech barvách
Itsú [1+1:menzen] – 3 postupky: 1-2-3 4-5-6 7-8-9 ve stejné barvě
Iipeikó [1] – 2 identické postupky
Ryan peikó [3] – 2 krát 2 stejné postupky
Trojičky (a kany):
San shoku dókó [2] – stejná trojička ve všech třech barvách
Toitoi hó [2] – 4 trojičky
San ankó [2] – 3 ukryté trojičky (nenárokované) a jedna postupka (ta může být vyložená)
Sú ankó [13(2x13)] – 4 ukryté trojičky (nenárokované)
San kantsu [2] – 3 kany
Sú kantsu [13] – 4 kany
(dále spousta „trojičky“ yaku mezi „terminály a honéry“)

Něco ve třech barvách:
San shoku dójun [1+1:menzen] – stejná postupka ve všech třech barvách
San shoku dókó [2] – stejná trojička ve všech třech barvách
Jedna barva:
Itsú [1+1:menzen] – 3 postupky: 1-2-3 4-5-6 7-8-9 ve stejné barvě
Hon itsu [2+1:menzen] – všechno v jedné barvě a alespoň jedna trojička/pár honérů.
Chin itsu [5+1:menzen] – vše v jedné barvě (žádné honéry)
Ryú iisó [13] (Císařský nefrit) – vše pouze z bambusů 2,3,4,6,8 nebo zelených draků
Chúren pótó [13(2x13)] (Devět bran) – 1112345678999 v jedné barvě + jeden cokoliv v té barvě
Terminály a honéry:
Tanyao [1] – žádné terminály a žádné honéry
Chanta [1+1:menzen] – každá postupka/trojička/pár obsahuje alespoň jeden terminál nebo honér.
Alespoň jednu postupku potřebuješ.
Junchan taiyai [2+1:menzen] – Všechy trojičky/páry obsahují terminál. (aspoň jedna trojička)
Honrótó [2] – všechny trojičky/páry se skládají pouze z terminálů a honérů
Chinrótó [13] – vše pouze z terminálů
Tsú iisó [13] – vše pouze z honérů
Shó sangen [2] (Tři malí učenci) – dvě trojičky a pár draků
Dai sangen [13] (Tři velcí učenci) – tři trojičky draků
Shó súshi [13] (Čtyři malé větry) – tři trojičky a jedna pár větrů
Dai súshi [2x13] (Čtyři velké větry) – čtyři trojičky větrů
Kokushi musó [13(2x13)] (Třináct sirotků) - Od každého terminálu a honéru jeden kus (jeden dvakrát)

