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Arvotiilet Maat

11. Vain arvotiiliä (64 p.) 3. Vain vihreää, kokonaan vihreät tiilet (88 p.)

1. Neljä isoa tuulta (neljä pungia) (88 p.) 4. Yhdeksän porttia (1112345678999 samaa maata) (88 p.)

9. Neljä pientä tuulta (kolme pungia ja pari) (64 p.) 76. Vain maatiiliä, ei arvotiiliä (1 p.)

38. Kolme isoa tuulta (kolme pungia) (12 p.) 22. Väri (vain yhtä maata) (24 p.)

60. Vallitseva tuuli (2 p.) 50. Puoliväri (yhtä maata ja arvotiiliä) (6 p.)

61. Oma tuuli (2 p.) 75. Tyhjä maa (vain kahden maan tiiliä ja arvotiiliä) (1 p.)

2. Kolme isoa lohikäärmettä (kolme pungia) (88 p.) 52. Joka lajia, jokainen setti eri maata tai arvotiiltä (6 p.) [2]

10. Kolme pientä lohikäärmettä (kaksi pungia ja pari) (64 p.)

54. Kaksi lohikäärmepungia (6 p.) Päätytiilet (numerotiilet 1 ja 9)

59. Lohikäärmepung (2 p.) 8. Vain päätytiiliä (64 p.)

16. Vain pääty- ja arvotiiliä (32 p.)

Choweihin perustuvat kädet 55. Ulkokäsi (pääty- tai arvotiiliä joka setissä) (4 p.)

13. Puhtaat pääty-chowit (123 123 55 789 789) (64 p.) 68. Vain tavallisia (2 p.)

29. Kolmen maan pääty-chowit (123 789, 123 789, 55) (16 p.) 25. Ylätiilet (7-9) (24 p.)

72. Kaksi pääty-chow'ta (123 789 samasta maasta) (1 p.) 26. Keskitiilet (4-6) (24 p.)

14. Nelinkertainen chow (neljä identtistä chow'ta) (48 p.) 27. Alatiilet (1-3) (24 p.)

18. Neljä puhdasta peräkkäistä chow'ta (32 p.) 36. Ylemmät neljä (6-9) (12 p.)

30. Kolme puhdasta peräkkäistä chow'ta (16 p.) [1] 37. Alemmat neljä (1-4) (12 p.)

51. Kolme sekoitettua peräkkäistä chow'ta (6 p.) 31. Kaikissa viitonen (16 p.)

23. Puhdas kolminkertainen chow (24 p.)

41. Sekoitettu kolminkertainen chow (8 p.) Hajasarjat (knitted tiles) [3]

69. Puhdas kaksinkertainen chow (1 p.) 20. Suuret arvotiilet ja hajatiiliä (kaikki arvotiilet) (24 p.)

70. Sekoitettu kaksinkertainen chow (1 p.) 34. Pienet arvotiilet ja hajatiiliä (alle seitsemän arvotiiltä) (12 p.)

28. Värisuora (123 456 789) (16 p.) 35. Hajasuora (147 258 369 eri maista) (12 p.)

39. Sekoitettu suora (kolmea eri maata) (8 p.)

71. Lyhyt suora (123 456 tai 456 789 samasta maasta) (1 p.) Viimeinen tiili

63. Vain choweja, ei arvotiiliä (2 p.) 44. Voitto muurin viimeisellä (8 p.)

45. Voitto viimeisellä viskauksella (8 p.)

Pungit ja kongit 46. Voitto korvaustiilellä (8 p.)

5. Neljä kongia (88 p.) 47. Kongin ryöstö (8 p.)

17. Kolme kongia (32 p.) 58. Viimeinen tiili (voittotiili neljäs tiili lajiaan) (4 p.)

48. Kaksi piilotettua kongia (8 p.) 53. Pöydätty käsi (6 p.)

57. Kaksi kongia (4 p.) 56. Täysin piilotettu käsi (voittotiili muurista) (4 p.)

67. Piilotettu kong (2 p.) 62. Piilotettu käsi (voittotiili viskattu) (2 p.)

74. Pöydätty kong (1 p.) 77. Reunaodotus (1 p.)

12. Neljä piilotettua pungia (64 p.) 78. Suljettu odotus (1 p.)

33. Kolme piilotettua pungia (16 p.) 79. Yhden tiilen odotus (1 p.)

66. Kaksi piilotettua pungia (2 p.) 80. Itsenostettu (1 p.)

15. Neljä puhdasta peräkkäistä pungia (48 p.)

24. Kolme puhdasta peräkkäistä pungia (24 p.) Erikoiskädet

42. Kolme sekoitettua peräkkäistä pungia (8 p.) 7. Kolmetoista orpoa, kaikki eri pääty- tai arvotiilet (88 p.)

21. Vain parillisia pungeja, neljä pungia ja pari par. tiilistä (24 p.) 40. Käännettävät tiilet, vain pystysymmetrisiä tiiliä (8 p.)

32. Kolminkertainen pung (16 p.) 43. Pelkurin käsi, nollan pisteen käsi (8 p.)

65. Kaksinkertainen pung (2 p.) 64. Tiilirohmu, neljä samaa tiiltä ilman kongia (2 p.)

73. Pung päätytiilistä tai tuulista (1 p.) 81. Kukat (1 p. kukin, ei lasketa minimipistemäärää varten)

49. Vain pungeja (6 p.)

Seitsemän parin kädet 2. Yksi setti bambuista, yksi palloista, yksi merkeistä, yksi 

6. Seitsemän peräkkäistä paria (88 p.) tuulista ja yksi lohikäärmeistä.

19. Seitsemän paria (24 p.)

3. Hajasarjoissa kunkin maan tiilien kuuluu olla samasta

ryhmästä (1-4-7, 2-5-8 ja 3-6-9) ja jokaisen maan tiilien tulee

1. Joko yhden tai kahden askeleen eroilla (123 234 345 tai olla eri ryhmästä. Esimerkiksi 1 ja 4 bambuista, 2 ja 8 palloista,

123 345 567), mutta ei molempia samassa kädessä (esim. 3, 6 ja 9 merkeistä ja kaikki arvotiilet olisi kelvollinen suuret

123 234 456 ei kelpaa). arvotiilet ja hajatiiliä -käsi.
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