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1 – Introdução 

Majan é um jogo de origem chinesa parecido com o baralho, onde as “cartas” estão desenhadas 

em “pedras” de plástico ou marfim, e não em papel. Por ser um jogo muito antigo, o jogo está 

difundido pelo mundo todo, com algumas variações. O jogo que jogamos na Associação Nikkei é o 

Majan japonês, derivado do jogo chinês. As diferenças mais importantes no jogo japonês, é que não são 

usadas as pedras de flores, e a introdução das pedras 5 vermelhas de naipe. 

Para ilustrar, vamos mostrar aqui como é o conjunto de pedras do jogo de Majan. 

           - PINZU (bolinhas)(4 conjuntos de 1 a 9) 

          

          

          

           - SOUZU (bambus)(4 conjuntos de 1 a 9) 

          

          

          

           - MANZU – ou WANZU(o símbolo  

           - MAN em Kanji significa 10.000)  

           -(4 conjuntos de 1 a 9) 

          

             - Figuras – JI-HAI – Ventos, na seqüencia: 

              - TON (Leste), NAN (Sul), SHA (Oeste),     

             - PEI (Norte), e Cores: TCHUN(Dentro), AO 

           -ou HATSU(Verde) e SHIRO ou HAKU(Branco) 

 

            - Bastões para contagem de pontos-10000  
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     -5000 pontos; 

     -1000 pontos; 

     -100 pontos. 

Ainda faz parte do conjunto um par de dados que é usado para sortear o posicionamento dos 

jogadores, e para sortear a abertura na barreira.  

PEDRAS: Como já se viu nas figuras apresentadas, no conjunto existem 4 pedras idênticas para cada 

um dos 34 diferentes tipos de pedras. Essas 34 pedras distintas são formadas por: 

NAIPES: Existem 3 naipes com pedras de valores de 1 a 9. Total de pedras= 3 x 9 = 27 x 4 = 108 

 PINZU: pedras com valores de 1 a 9 definidos por Bolinhas: 

Ii-pin   ryan-pin     san-pin    suu-pin    uu-pin     rôo-pin     chii-pin    paa-pin      kyu-pin 

                                                                

 SOUZU: pedras com valores definidos por varinhas de Bambu: 

      Ii-sou   ryan-sou    san-sou    suu-sou    uu-sou     rôo-sou     chii-sou    paa-sou      kyu-sou 

                                                                      

 WANZU: pedras numeradas com Kanji – Wan (chinês) ou Man (japonês). 

Ii-man   ryan-man     san-man    suu-man    uu-man     rôo-man     chii-man    paa-man      kyu-man 

                                                                              

 

FIGURAS: Total de 7 diferentes conjuntos de pedras  4 x 7 = 28  

1. VENTOS: Leste (TON) , SUL (NAN) , OESTE (SHA)  e NORTE (PEI)  

 

2. CORES: 3 cores: Vermelho (CHUN) , Branco (HAKU) , Verde (HATSU) , e  
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2- O jogo 

O jogo de Majan é disputado por 4 jogadores, individualmente, e uma partida completa é 

formada por, no máximo duas rodadas, indicadas pelos ventos TON e , ao final da qual, o 

jogo é terminado, e os pontos, contados. Em geral, é estabelecido um período de tempo de jogo, após o 

qual, mesmo não tendo completado as duas rodadas, o jogo é terminado.  

Os pontos devem ser distribuídos de modo que cada jogador fique com 27.000 pontos cada, e 

devendo 30.000. Como são 4 jogadores, a diferença de total de 12.000 pontos deve ir, como bonus para 

quem fizer mais pontos. 

Os 27.000 pontos são conseguidos da seguinte forma: 

 1 bastão de 10.000 pontos:      

 2 bastões de 5.000 pontos:   

 6 bastões de 1.000 pontos  

 10 bastões de 100 pontos .  

No início de cada jogo, é feito um sorteio com os dados para sortear a posição de cada jogador, 

como será visto no Capítulo 5- Sorteio dos Lugares e Definição de OYA Temporário. 

Após a definição dos lugares e do OYA Temporário, os jogadores devem embaralhar as pedras 

sobre a mesa e em seguida arrumá-las em fileiras de 17 pares de pedras, fazendo uma barreira à sua 

frente. A contagem de 17 pares deve ser feita pelo ao menos na primeira vez, de modo a se certificar 

que há 4X17X2 pedras, que é o número correto de pedras. E as pedras deverão ficar arrumadas como 

ilustrado: 
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   CONTRUÇÃO DAS BARREIRAS 

 

      TON       

             

             

             

             

             

             

             

  NAN        PEI    

             

             

             

             

             

             

      SHA       
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Depois de construídas as barreiras, deve ser feito o sorteio do OYA do jogo e da abertura da 

barreira, como será visto no capítulo 6 – Sorteio de OYA do Jogo e Abertura da Barreira, para saber 

quem será o OYA, que vai começar a pegar as pedras e a partir de que ponto. Após a definição do 

OYA e da abertura da barreira, os jogadores devem pegar as pedras com que farão o seu jogo, 

começando pelo OYA: cada jogador deve pegar, um de cada vez, de 4 em 4, 13 pares de pedras da 

barreira, que devem ser enfileiradas à frente de cada jogador, 13 pedras sobre outras 13.  Depois que o 

OYA pegar 12 pedras, deve pegar mais duas, da parte de cima da barreira, sendo a próxima e mais uma 

saltando a próxima, ficando com 14 pedras. Os outros jogadores, definidos como KO, devem pegar as 

próximas cada, em seqüencia. O resto das pedras permanecem no lugar, fazendo o monte, de onde 

serão apanhadas uma de cada vez, na seqüencia, pelos jogadores, como no jogo de Buraco ou Pif-paf. 

O OYA, que ficou com 14 pedras, deve fazer imediatamente o descarte, para dar continuidade ao jogo. 

A seqüência dos jogadores é sempre no sentido anti-horário, e na ordem TON-NAN-SHA-PEI. O que 

se pode notar é que esta seqüência não é mesma dos pontos cardeais naturais, que seria, no sentido anti-

horário, TON-PEI-NAN-SHA. Mas isto é um jogo, e não geografia. 

O jogo se desenrola com os jogadores puxando a próxima pedra do monte, procurando formar 

um jogo que lhe pareça mais conveniente e descartando uma, que pode ser a mesma que puxou. Ganha 

a partida o jogador que bater, ou AGARU, com a 14ª pedra, formando o seu jogo completo. Como se 

joga com 13 pedras na mão, só se pode bater com uma que foi comprada, ou com uma que algum outro 

jogador descartou, em geral, com 14 pedras. A seqüencia do jogo permanece inalterada, com cada 

jogador comprando uma pedra e descartando uma pedra, que pode ser a mesma, mas, pode ser 

interrompida quando alguém faz CHI ou PON ou KAN. 

O jogador pode fazer CHI para completar uma seqüencia de três pedras, e só pode catar o 

descarte do jogador que o antecede, o jogador deve declarar CHI, e deve mostrar e baixar o jogo 

formado. A pedra catada deve ficar deitada à esquerda, indicando que quem a descartou foi o jogador à 

esquerda. As pedras baixadas ficam indisponíveis, à vista de todos, não podendo mais fazer parte de 

nenhum outro jogo e nem descartadas. O jogador deve descartar outra pedra. O jogador seguinte deve 

continuar o jogo, comprando uma pedra. As pedras de VENTO e de CORES não fazem seqüencia, de 

modo que nunca podem ser compradas com CHI. 

 

Um jogador pode interromper a seqüência, declarando PON para formar uma TRINCA. O 

jogador pode catar a pedra descartada por qualquer um. Quem catou deve mostrar e baixar a trinca 

formada, colocando a pedra catada deitada, indicando quem a jogou. Após a catada, o jogador faz um 

descarte, e a partida prossegue com o jogador seguinte a ele. As pedras da TRINCA baixada não 

podem mais ser descartadas, e nem fazer parte de outro jogo. 

 

Um jogador pode fazer KAN, quando faz uma QUADRA (conjunto de 4 pedras  idênticas). Ele 

deve já ter uma trinca feita para fazer um KAN. Se a TRINCA está fechada, o jogador pode fazer um 

KAN com sua puxada, ou com um descarte de outro jogador, da mesma forma com que faz um PON. 

Se a TRINCA já está aberta, resultante de um PON, então só poderá fazer uma QUADRA com sua 

própria puxada. A QUADRA formada fica exposta, e o jogador puxa mais uma pedra do final do 

MONTE, não da seqüência normal, e faz um descarte. Notar que, como ele catou (ou puxou) uma 

pedra para formar a QUADRA, e em seguida puxou mais uma pedra do MONTE e descartou somente 
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uma pedra, esse jogador passa a jogar com uma pedra a mais. A QUADRA, em geral, tem a 

funcionalidade de uma TRINCA. As pedras do KAN formado ficam indisponíveis, e não podem fazer 

parte de nenhum outro jogo e nem descartadas. O KAN formado na mão deve ser mostrado virando-se 

apenas 2 das quatro pedras para os outros jogadores, mas continuam fechados. Quando a pedra do 

KAN é catada de outro jogador, as quatro pedras devem ser baixadas e a pedra catada deve ser deitada, 

e posicionada como no PON, para indicar quem a descartou. Quando um jogador faz KAN, tem direito 

a 3.000 pontos, pagos imediatamente: se o KAN está fechado, os outros jogadores rateiam, pagando 

1.000 pontos cada. Se o KAN foi feito com uma pedra descartada, quem a descartou paga 3.000 

pontos. Após o descarte, a pedra ao lado esquerdo da pedra virada no MORTO, que indica o DORA,  

deve ser virada, também, dando origem a outros DORAs  

 

    (CATADO DO DESCARTE) OU FECHADO  

As pedras descartadas devem ficar à frente de quem a descartou e de pé, de modo que todos 

possam saber quais foram os descartes de cada jogador. As pedras catadas no CHI, PON e KAN 

devem ficar deitadas pelo mesmo motivo. A importância de se poder identificar as pedras que cada 

um descartou, é que um jogador não pode mais bater, no descarte de outro, com uma pedra igual 

à que já descartou. Para bater com uma pedra que já jogou, só se for puxando do MONTE. 

A partida termina quando um jogador “bate” (AGARU), ou se chega ao fim do MONTE.  

Quando forem feitos 4 KANs e ninguém bater na puxada ou no descarte, o jogo termina sem 

batedores. 

Um jogador que juntar 4 pedras iguais na mão, pode fazer KAN em qualquer jogada na sua 

vez, não sendo obrigado a fazê-lo, podendo descartar uma delas, ou fazer outro jogo com uma ou mais 

delas, sem fazer KAN. As 4 pedras, não tendo sido feito KAN, não tem validade como jogo.  

3- Como Bater:  

O jogo padrão é composto por 4 conjuntos válidos de três pedras e um par de pedras iguais, que é o 

ATAMA (Cabeça). O conjunto de 3 pedras é válido quando é uma seqüencia de mesmo naipe ou 

uma trinca. Uma seqüencia só é válida quando tem três pedras, não valendo seqüencias de 4 ou 5 

pedras. Uma TRINCA é valida quando forem 3 ou 4 pedras iguais. As 4 pedras iguais são um conjunto 

válido se foi feito KAN. Nesse caso, o jogador fica com 14 pedras, e bate com 15. Se o mesmo jogador 

fizer mais KANs, deverá ficar com 1 pedra a mais para cada KAN. 

Há outros tipos de jogos fora deste padrão, mas, quase sempre é necessário haver um ATAMA, par de 

2 pedras iguais. 

No MAJAN, quem DESCARTA a pedra do bate é quem paga ao batedor. Quando o jogador bate com 

uma pedra puxada, a batida é chamada TSUMO AGARI, e o valor do seu jogo é rateado, com certos 

critérios, entre os outros 3 jogadores. Ao bater com uma pedra descartada, a batida é chamada LON 

AGARI, e o batedor deve declarar LON, e quem jogou paga o valor do jogo para quem bateu. Quando 

bate, o jogador que bateu deve mostrar o jogo, colocando a pedra de bate “deitada”, para identificá-la, 

separando cada conjunto para que todos possam identificá-los e fazer a contagem dos pontos que vale o 

jogo. O batedor tem que receber o valor do seu jogo imediatamente, e antes de embaralhar as pedras. 

Ao embaralhar as pedras, perde o direito de reclamar mais pontos no jogo, pois, não pode mais 

demonstrar. 
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4 – Valor dos jogos:  

A pontuação nos jogos de MAJAN é um pouco complicada, por ser variada e versátil. Em cada 

grupo ou associação a contagem pode variar um pouco, e aqui neste manual, está descrita a pontuação 

válida na Associação Nikkei do Rio de Janeiro. Não basta formar os 4 conjuntos padrões e mais o 

ATAMA para bater. É necessário que o jogo feito tenha um mínimo de QUALIDADE, e para isso 

foram definidas determinadas combinações de pedras que, conforme o grau de dificuldade para serem 

formados, resultam num ganho maior quando se bate. Isso se assemelha às canastras e aos pontos das 

cartas do jogo de buraco. No MAJAN, os jogos são valorizados com 1, 2. 3, até 14 ou mais YAKUs, 

conforme seu grau de dificuldade, e como regra geral pode se dizer que a cada YAKU dobra  o ganho 

em pontos de uma partida. Assim, um jogador ao bater com um jogo de 1 YAKU, ganha, 1000 pontos. 

Se o seu jogo fosse de 2 YAKUs, ele ganharia 2000 pontos, e de 3 YAKUs, 4000 pontos. 

Os pontos de cada tipo de jogo são, em geral, cumulativos, ou seja, um batedor pode ter formado um 

jogo que se enquadra na definição de 2 ou mais tipos de jogos, e nesse caso, em geral, se somam os 

valores, somam-se os YAKUs.  

Os principais jogos do MAJAN são os explicados abaixo. 

4.1 – TSUMO-AGARI 

Quando o jogador estiver com o jogo fechado, isto é, não tiver catado pedra com CHI, nem PON, nem 

KAN, ao bater com uma pedra puxada do MONTE, ganha um YAKU, por TSUMO AGARI.   

4.2 – RIICHI 

O RIICHI é talvez o jogo mais versátil e poderoso do MAJAN. Quando o jogador fica no bate sem ter 

comprado um pedra descartada, isto é, sem ter feito CHI, PON OU KAN, portanto, com todo o jogo 

fechado, pode fazer RIICHI. Ao fazer RIICHI, o jogador aposta 1.000 pontos, jogando um bastão de 

1.000 pontos no meio da mesa, deita a pedra descartada, para sinalizar o ponto onde foi feito RIICHI, 

e não pode mais modificar o seu jogo. Assim, a partir daí, o jogador que fez RIICHI, na sua vez, tem 

que puxar uma pedra e bater com ela, ou descartá-la. O RIICHI em si, já vale 1 Yaku, que é o mínimo 

de pontos que um jogador precisa para poder bater. O jogador que faz o RIICHI, se bater na primeira 

rodada, ganha mais um YAKU, por IPPATSU. O batedor que fez RIICHI tem direito de ver a pedra 

DEBAIXO da pedra virada, ou pedras viradas da barreira, para verificar se tem outros DORAs, pois a 

pedra acima daquela também se torna DORA. Estes DORAs são chamados URA-DORA. As pedras 

viradas por ocasião de KANs feitos, também dão origem a novos DORAS. Outros jogadores podem 

também fazer RIICHI. Vale 1 YAKU. 

Ilustrando: 

O jogador na posição NAN faz RIICHI: Deita a pedra descartada e joga um bastão de 1.000 pontos no 

meio da mesa. Ao bater, tem direito de olhar a pedra sob  da barreira, pois as pedras 

imediatamente superiores àquela, se tornam DORA. Assim, são DORAs as pedras  , e, também, 
somente para quem fizer RIICHI, as pedras imediatamente superiores à que estiver debaixo 

da pedra virada, que são chamadas URA-DORA.  
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       (barreira) 

 

 

           (aposta) 

 

    (pedra do RIICHI – deitada) 

   

    NAN 

 

4.3 - PIN-FU 

As condições para o PIN-FU são que o jogo seja padrão de 4 seqüências e um ATAMA. Não pode ter 

trinca, nem ATAMA de JI-HAI que tenha valor para este jogador. Assim, o ATAMA não pode ser, 

por exemplo, par de  (TCHUN). E a espera tem que ser necessariamente nas duas pontas de uma 
seqüência. Só vale para jogo fechado, e só para batida com pedra descartada. Vale 1 YAKU. O PIN-FU 

não é contado se a pedra foi puxada do monte, pois neste caso, é contado 1 YAKU por TSUMO 

AGARI. 

Ilustrando: 

        

            

Neste jogo, a pedra de bate foi PAA-MAN, que está deitada. Mas poderia ser, também, UU-MAN. 

Não é contado PIN-FU se o bate for na espera de um ATAMA, ou se for num PEN-CHAN, ou num 

KAN-CHAN. 

  - PEN-CHAN, numa espera de 3,  ou 7     

   

 - KAN-CHAN de 3. 

 

4.4 - II-PEI-KOU 

Quando o jogador tem duas seqüências iguais, de mesmo naipe. O jogo tem que estar fechado. Se 

estiver pronto, vale 2 YAKUs. Se formado no bate, com pedra descartada, vale 1 YAKU. 
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As 2 seqüências de 3,4,5 de SOUZU formam II-PEIKOU. Neste caso o jogador bateu com 
PEI, e as seqüências já estavam formadas, e então vale 2 YAKUs. 

 

4.5 - SAN-SHOKU-DOU-JUN 

Este jogo é configurado por três seqüências de mesmos números, de naipes diferentes. 

     

                    

As 3 seqüências 2-3-4 configuram o jogo SAN-SHOKU-DOU-JUN, que vale 3 YAKUs se 

estiver pronto na mão, 2 YAKUs se ficar pronto no bate, no descarte de algum jogador, e 1 

YAKU se alguma pedra tiver sido catada com CHI, PON ou KAN, antes do bate.    

4.6 - IKKI-TSU-KAN 

Este jogo é configurado por 3 seqüências formando de 1 a 9 de um mesmo naipe. Vale 3 YAKUs se 

estiver pronto na mão, 2 YAKUs se for formado na batida, com pedra descartada, e 1 YAKU se 

alguma pedra tiver sido catada com CHI, PON, ou KAN, anteriormente. 

 

      

 

4.7 - RIAN-PEI-KOU 

Este jogo é configurado por 2 jogos II-PEI-KOU, ou 2 pares de seqüências iguais. 

 

          

Este jogo só vale para mão fechada, sem CHI, PON, KAN, e vale 3 YAKUs se estiver pronto na mão 

e 2 YAKUs, se formado no bate.  
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4.8 - TOI TOI 

Este jogo é configurado por 4 trincas e um par de ATAMA, podendo fazer PONs. 

 

       

Vale 2 YAKUs. 

4.9 - SAN-SHOKU-DOU-KOU  

Este jogo é configurado por 3 TRINCAs de mesmo número, um de cada naipe. Pode fazer 

PON. Vale 3 YAKU, se fechado e 2, aberto. Pode adicionar pontos de TOI TOI. 

 

                 

4.10 - SAN-AN-KO 

Este jogo é configurado por 3 TRINCAs quaisquer fechadas. Se a mão estiver fechada, vale 3 YAKUs.  

Se uma TRINCA for formada na batida vale 2, ou se houver um conjunto aberto, vale 1 YAKU.    

 

      

 

4.11 - SUU-AN-KO 

Este jogo é configurado por 4 TRINCAs, jogo fechado. Não pode catar pedra descartada, exceto no 

bate, que não pode ser para fazer mais uma TRINCA. 

Vale o número MÁXIMO de pontos: YAKUMAN. 

 

 

      

 

4.12- SAN-KAN-TSU 

Este jogo é configurado por 3 QUADRAS abertas ou fechadas de qualquer pedra. 
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Vale 2 YAKUs. 

 

4.13 - SUU-KAN-TSU 

Este jogo é configurado por 4 QUADRASs. Deve ser o mais difícil de realizar, pois, quando são feitas 

4 QUADRAS, após o descarte, o jogo é encerrado. Por isso o candidato a este jogo, precisa fazer o 

quarto KAN, e na puxada da última pedra, do fim do monte, tem que completar o ATAMA, com a 

pedra restante e bater o jogo. Por isso, vale YAKUMAN. 

 

            

 

4.14 - CHI-TOI-TSU OU NIKO NIKO 

Neste jogo é necessário completar 7 DUPLAS, quaisquer. Não pode fazer CHI, PON, 

KAN, pois são feitas duplas apenas. 

Vale 2 YAKUs. 

 

                     

 

4.15 - HON-ITSU 

Neste jogo, é necessário fazer conjuntos de um único naipe, e de figuras (JI-HAI). 

 

 

     

Vale 3 YAKUs se  estiver fechado na mão e 2 YAKUs se houver algum CHI, PON ou 

KAN. 

4.16 - CHIN-ITSU      

Este jogo consiste em se ter somente um único naipe, sem JI-HAIs. 
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Fechado, vale 6  YAKUs. Se houver algum CHI, PON, ou KAN, aberto, vale 5 YAKUs. 

 4.17 - TAN YAO 

O tem que estar fechado, sem 1, 9 ou JI-HAI. Pode fazer RIICHI. 

 

            

 

4.18 - CHAN-TA 

Neste jogo, todos os conjuntos tem pelo menos uma pedra 1 ou 9, e um ou mais conjuntos 
de JI-HAI. 

Fechado, vale 2 YAKUS. Aberto com algum CHI, PON ou KAN aberto, vale 1 YAKU. 

 

                  

  

4.19 - JUN-CHAN 

Neste jogo, todos os conjuntos tem que ter 1 ou 9. Nenhum JI-HAI. 

 

 

                

Fechado, vale 3 YAKUs. Aberto, com CHI, PON ou KAN aberto, vale 2. 

 

4.20 - HON-ROU-TOU 

Neste jogo, todos os conjuntos são somente de 1 e 9 ou JI-HAIs. 

Vale 4 YAKUs, podendo ser aberto ou fechado. 

 

                  



 14 

Ainda pode contar pontos adicionais de JI-HAI, HON-ITSU, se for o caso. 

4.21 - CHIN-ROU-TOU 

Neste jogo, todos os conjuntos são somente de 1 e 9.Sem JI-HAI. 

Pode ser aberto e vale YAKUMAN. 

 

          

 

4.22 -YAKU-HAI 

Qualquer trinca ou quadra de CORES: (CHUN)  (HAKU) , (HATSU) , ou vento 

(TON) , (NAN) , (SHA)  e (PEI)  que seja da rodada ou do próprio jogador, 
vale 1 Yaku, podendo se aberto (PON) ou fechado. 

 

 

4.23- SHOU-SAN-GEN 

Neste  jogo, é necessário ter 2 conjuntos de TRINCAS (ou KAN) e um par de CORES. 
Vale 4 YAKUs, não podendo acumular os YAKUHAIs de cada TRINCA. Pode acumular 

pontos de TOI-TOI e HON-ITSU, se for o caso. 

 

 

      

 

Seguem agora alguns jogos especiais, que valem YAKUMAN 

4.23 – DAI-SAN-GEN 

Neste jogo, é preciso fazer três trincas de CORES, podendo ser abertos ou fechados. 

Não é necessário fazer outros jogos com as outras peças, pois já é o máximo de pontos que 
se pode conseguir no jogo: YAKUMAN. 
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4.24 -  CHU-REN-POU-TOU 

Neste jogo, feito de um só naipe, é necessário juntar, trinca de 1, trinca de 9, 3 seqüências 

de 2 a 8 e mais uma pedra qualquer do naipe, que está valendo. Pode ser aberto. Vale 
YAKUMAN. 

  

4.25-  RYU II SOU 

Jogo todo verde, com pedras        e vale YAKUMAN. 

Exemplo: 

    

Não pode ter pedras ímpares, que tem marcas vermelhas nas pedras.  

4.26 - KOKU SHI MU SOU 

Neste jogo, as pedras são todos os 1s, todos os 9s e todos os JIHAIs, um da cada e sendo um par 

(ATAMA) de um deles. Vale YAKUMAN. Nenhuma pedra pode ser catada, pois não é feito nenhuma 

trinca ou seqüência. 

             . 

O jogador pode bater puxando a última pedra que faltar, ou com o descarte de outro 
jogador. 

4.27 - SHO SU SHI HOU 

Neste jogo, são feitas tres trincas e 1 Atama de ventos. Vale Yakuman. 

   

 

4.27– DAI SU SHI HOU 

Neste jogo, são feitas 4 trincas de Ventos. Vale Yakuman. 
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4-28 TSU II SOU 

Neste jogo todos os conjuntos são JI-HAIs. Vale YAKUMAN 

 

   

 

4-29 SAN PUU  

Este jogo é válido na Associação Nikkei do Rio de Janeiro, não sendo um jogo geralmente aceito. 

Consiste em PONS ou ANKO de 3 KAZE quaisquer, não importando o KAZE  da jogada, e vale 4 

HAN. Podem ser somados os pontos se houver 3ANKO, HONITTSU, etc.  

 

  

 

 

4-30 NAGASHI MANGAN 

  

Este jogo é válido na Associação Nikkei do Rio de Janeiro, não sendo um jogo aceito em todas as 

mesas. 

Consiste nas pedras jogadas, unicamente 1, 9, JI-HAI, (KAZE ou CORES),  em que não ocorra PON, 

KAN ou CHI, e o jogo termine sem AGARI. Vale como o nome diz, MANGAN.  

Pedras jogadas, normalmente 17, sem que aconteça PON, KANou CHI. 

  

              .  

 

 

5- Sorteio dos Lugares e Definição de OYA Temporário 

Antes de mais nada, no Majan, deve acontecer o sorteio dos lugares, através de um pequeno ritual 

com dados. Os 4 jogadores devem se sentar em qualquer lugar da mesa. Um dos jogadores deve 

arrumar 4 pedras com os 4 ventos e deixar fechadas à sua frente e embaralhá-las, posicioná-las uma ao 

lado da outra, e colocar em cada lateral, uma pedra 1 e uma pedra 2 de qualquer naipe. 

 

Assim:  . embaralhar os ventos depois, 
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Em seguida o jogador oposto deve jogar os 2 dados, para definir o OYA Temporário.  

O OYA Temporário é definido pelos dados e pela posição do jogador que jogou os dados: 

O jogador que jogou os dados está na posição 1, o jogador à direita na 2, o jogador à sua 

frente 3, a pessoa à esquerda 4, e assim por diante, no sentido anti-horário. Assim, o jogador  
que jogou os dados está na posição 1, 5, 9, o jogador à direita tem as posições 2, 6, 10, o 

jogador, 3, 7, 11, e o jogador à esquerda as posições 4, 8, 12. O jogador que foi sorteado 
pelos dados, deve pegar uma outra pedra qualquer e colocá-la de pé à sua frente, para 

indicar que é o OYA temporário do sorteio de lugares. Ele deve jogar novamente os dados: 

se o dado for ímpar, o jogador que arrumou as pedras deve pegar a pedra ao lado do 1 e 
entregá-lo ao jogador da posição indicada pelos dados, e pegar a próxima ao lado da pedra 

para entregar ao jogador à direita de quem recebeu a pedra anterior, e assim por diante, até 

que as 4 pedras tenham sido entregues. Então os jogadores devem se reposicionar, 
ocupando as novas posições indicadas pelas pedras que receberam no sorteio, desta vez, a 

partir do OYA temporário do sorteio de lugares. A pessoa que ganhou o  deve ir para o 

lugar onde foi colocada a pedra de pé, e será o OYA temporário do início do jogo. As outras pessoas 

devem se posicionar de acordo com os pontos cardeais marcados nas pedras, a partir no novo OYA.   

 

 

 

     3,7,11 

      

   4,8,12    2,6,10 

 

 

      (KARI-TON – OYA temporário) 

     1,5,9 

 

6- Sorteio de OYA do Jogo e Abertura da Barreira  

Depois do sorteio dos lugares e do posicionamento dos jogadores, eles devem embaralhar todas as 

pedras e em seguida, enfileirá-las à sua frente, fechadas para baixo, 17 sobre 17 pedras montando a 

barreira.  

Em seguida deve haver novo ritual com dados para determinar quem será o OYA do jogo e a abertura 

da barreira. 
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O OYA temporário do sorteio dos lugares deve novamente jogar os dados. O jogador sorteado pelos 

dados deve novamente jogá-los, para definir o OYA do jogo. O jogador sorteado desta vez, será o OYA 

do jogo  e deve pegar a fichinha marcada com  e deixá-la sobre a mesa, no seu canto 

direito. Esta ficha indica quem foi o primeiro OYA, e que a rodada está sendo TON. Quando tornar a 

ser OYA, deverá virar a fichinha para                 . Se o jogo continuar até chegar a sua vez, 

novamente, o jogo termina. 

Em seguida o OYA deve jogar os dados novamente, para definir quem vai abrir a barreira. O jogador 

sorteado pelos dados deve contar uma quantidade de pares de pedras da sua barreira, da direita para a 

esquerda, igual ao que foi sorteado nos dados, e abrir a barreira naquele ponto, deslocando as pedras 

para a direita. Em seguida deve virar a 3ª pedra de cima, da parte da barreira que foi aberta, a partir do 

ponto onde houve a abertura. E deixá-la desvirada.  O jogador que foi sorteado com abertura da 

barreira é o WAREME, e terá os pontos dobrados em caso de batida e de pagamento. 

A pedra seguinte à mostrada na barreira indica o DORA. 

O OYA deve começar a catar de 4 em 4 pedras, a partir do início da barreira à esquerda. 

 

7 – Outras Regras 

1. DORA: a antepenúltima pedra do morto, ou, como foi descrito no Item 6  Sorteio de OYA do 

Jogo e Abertura da Barreira, a 3ª pedra a partir de onde foi aberta a barreira, é aberta e 

define o DORA, que é a pedra seguinte da pedra virada. DORA é usado no seu próprio valor 

para formar as TRINCAS ou SEQÜENCIAS. O DORA tem valor quando o jogador bate: cada 

DORA destes, que o jogador tiver nos seus conjuntos de TRINCAS, SEQÜENCIAS, ou 

ATAMA aumenta 1 YAKU na tabela de ganhos. 

2. No Majan Japonês que jogamos há 4 pedras número 5, um , um , dois  que são 

pintadas em vermelho, que são, também, DORA. Assim o jogo ganha 1 YAKU para cada 

pedra destas. 

3. Existe o conceito de OYA e KO. OYA é uma espécie da banca. OYA é quem joga os dados 

para definir a partir de onde a barreira deve ser aberta e onde começa a catação de pedras para 

formar o conjunto inicial de 13 pedras. Os outros 3 jogadores são KO. Ser OYA implica 

também em ter uma tabela de GANHOS 50% maior. Mas também implica em PERDAS 

dobradas, quando outro jogador bate na puxada, dividindo as perdas. Num jogo que, na divisão 

o KO pagaria 1000, o OYA tem de pagar 2000.  

4. Quando uma jogada termina, há uma redefinição do OYA: 

a) Se o OYA bate, ou não há batedor e o OYA está no bate (TEMPAI) continua sendo 

OYA, e deve colocar no canto da mesa um bastão de 100 pontos, para indicar que não 

houve batida, e sinaliza que quem bater a próxima tem direito a mais 1500 pontos, que 

deve ser pago por quem deu o bate, ou dividido pelos que não bateram. O bastão de 

100 é do jogador que empilhou e deve recuperar assim que a jogada termina. Se 

ninguém bater e ninguém estiver TEN PAI, NAGARENAI, isto é, o OYA continua 
sendo o mesmo e empilha mais um bastão. 

   NAN 

    TON 
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b) Se um KO bate, ou ninguém bate e o OYA não está TEMPAI, NAGARERU, isto é o 

OYA passa para o próximo jogador à direita, que deve jogar os dados para ver quem 

abre a barreira.  

c) Se ninguém bater, o próximo OYA deve empilhar mais um bastão de 100 pontos. A 

cada bastão de 100, a partida passa a valer mais 1500 pontos. Quando um jogador bate, 

os bastões de 100 pontos retornam ao seu proprietário. 

5. Bastões empilhados - Quando houver 4 bastões empilhados, a partida só pode ser batida com 

no mínimo 2 YAKUS (Ryan han shibari). Também não pode fazer RIICHI se não houver 

obrigatoriamente 2 YAKUS no jogo.  

6. TRINCAS OU QUADRAS feitas na mão ou com PON de CORES  , 

 ou  e TRINCAS de VENTO da rodada, ou do jogador, valem 1 

YAKU cada trinca. Assim, na rodada       as trincas de   e 

 valem 1 YAKU cada para todos e mais 1 YAKU para quem está na posição 

TON e SHA respectivamente. As trincas  e  só valem para quem  

está na posição correspondente. Na rodada                           estas trincas valem 2 YAKUS para  

quem está na posição NAM e PEI respectivamente, etc. 

7. DOBOM 

Quando um jogador é forçado a pagar, ou por que deu o bate, ou por que alguém puxou o bate, 

ou para pagar um KAN, e não tem a quantidade de fichas suficiente, o jogador “quebra”, e vai 

DOBOM. Nesta situação, o jogo termina, e quem foi DOBOM fica devendo o valor que tinha a 

pagar, mais 10.000 pontos para quem bateu. Quando um jogador bate na puxada, os pontos 

feitos são divididos entre os outros três jogadores. Se mais de um quebrar, apenas o que está 

mais próximo no sentido anti-horário paga a multa de 10.000. Se um jogador der o bate para 

mais de um batedor  e não tiver o suficiente para pagar todos, deve ir pagando com as fichas que 

tem no sentido anti-horário e pagar a multa de 10.000 para o 1º batedor que não puder pagar e 

para o próximo fica devendo apenas o valor do jogo.   

8. YAKITORI 

Quando o jogo é iniciado, todos os jogadores devem pegar uma ficha com o desenho de um frango 

assado, que é o YAKITORI. 

Todos os jogadores devem perseguir um objetivo inicial de bater com 2 YAKUS, para poder tirar 

o seu YAKITORI da mesa. Para contar estes YAKUS, não valem os DORAs, nem 

URADORAs. 

Quando o jogo terminar, o jogador que não tiver tirado o YAKITORI deve pagar 10.000 para o 

único jogador que tirou, ou 15.000 para um dos 2 jogadores que tiraram, ou 30.000 para os 3 

jogadores que tiraram.  

 

    TON 

 

     NAN 
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TABELAS DE JOGOS E DE PONTOS  

 

SEQÜÊNCIAS 

Nome de jogo Valor A/F

o 

Formação requerida 

PIN FU -ピンフ 1 F 4  SEQ quaisquer // atama sem YAKUHAI//  espera em 2 pedras 

I PEI KOU -イーぺイ

コウ 

2 ou1 F 2 SEQ  iguais de um mesmo NAIPE. Se pronto, vale 2. Se 

formado na batida com pedra jogada, vale 1 Yaku. 

SAN SHOKU DOU 

JUN - 三色順 

3 

 

2 

 

1 

F 

 

F 

 

A 

3 SEQ  iguais, um de cada NAIPE já formado ou na batida com 

puxada 

3 SEQ  iguais, um de cada NAIPE formado na batida com pedra 

descartada 

3 SEQ  iguais, um de cada NAIPE  

IKKI TSU KAN -一気

通貫 

3 

2 

1 

F 

F 

A 

SEQ  de 1 a 9 de um só NAIPE  já formado ou na batida com 

puxada 

SEQ  de 1 a 9 de um só NAIPE  formado na batida com pedra 

jogada 

SEQ  de 1 a 9 de um só NAIPE  

RIAN PEI KOU - リャ

ンペイコウ 

3 

2 

F 

F 

2 x II PEI KOU 

Se formado na batida com pedra descartada – Chiitoi (Niko-Niko 

não conta) 

TRINCAS 

SAN SHOKU DOU 

KOU －三色同刻 

3 

2 

F 

A 

3 TRI  iguais, um de cada NAIPE. Com ou sem PON. 

Ainda pode somar, se for o caso, o valor de TOI TOI e outros 

jogos. 

TOI TOI －トイトイ 2 A 4 TRI  quaisquer. Pode fazer vários PONs. 

SAN ANKO -三暗刻 3 

2 

1 

F 

F 

A 

3 TRI  fechadas, mão fechada . 

1 das trincas formada na batida. 

Se tiver algum conjunto aberto  

SUU ANKO-四暗刻 Yaku

man 

F 4  TRI fechadas.   Não vale formar trinca com a pedra jogada, nem 

mesmo no bate (puxada vale). 

SAN PUU - 三風 Man 

gan 

A 3 TRI de KAZE, abertas ou fechadas. 

QUADRAS 

SAN KAN TSU- 三槓

子 

2 A  3 QUADRAS (KAN) de qualquer pedra 

SUU KAN TSU -四槓

子 

Yaku

man 

A  4 QUADRAS (KAN) de qualquer pedra 
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DUPLAS 

CHI TOI TSU －チ

イトイツ 

2 F   7 duplas diferentes (não duplicadas) 

NAIPE sem importar o VALOR 

HON ITSU ホンイツ 3 

2 

F 

A 

Conjuntos de um só NAIPE e FIGURAS 

CHIN ITSU －チン

イツ  

6 

5 

F 

A 

Conjuntos de um só NAIPE 

VALOR da PEDRA  (sem importar o NAIPE). 

TAN YAO －タンヤ

オ 

1 F Somente pedras de 2 a 8 nos conjuntos. 

CHAN TA －チャン

タ 

2 

1 

F 

A 

Conjuntos com pelo menos uma pedra  1 ou  9, e tem conjunto de 

FIGURAS 

JUN CHAN ジュン

チャｎ 

3 

2 

F 

A 

Todos os conjuntos com pelo menos uma pedra  1 ou  9  

HON ROU TOU ホ

ンロウトウ 

4 A Trincas/atama  somente de pedras 1 ou  9 e tem trinca/atama de 

FIGURAS.   

CHIN ROU TOU チ

ンロウトウ 

Yaku

man 

A Trincas e atama  somente de pedras 1 ou  9 

 

VALOR e NAIPE 

CHU REN POO TOU 
－チュレンポオトウ 

Yaku

man 

F Um só NAIPE,  TRI de 1, TRI de 9 e conjuntos de pedras de 2 a 8 

RYU II SOU －リュ

イイソウ 

Yaku

man 

A Conjunto VERDE e conjuntos de BAMBU verdes (2, 3, 4, 6, 8) 

KOKU SHI MU SOU 

国士無双  

Yaku

man 

F As 7 FIGURAS e as 6  Pontas ( 1 e 9), uma duplicada para 

ATAMA 

FIGURAS (COR E VENTO) 

YAKUHAI －ヤクハ

イ 

1 A 1 TRI  de COR ou VENTO próprio ou local 

SHO SAN GEN －シ

ョサンゲン 

4 A 2 TRI  e 1 ATAMA  de COR  

DAI SAN GEN－ダイ

サンゲン 

Yaku

man 

A 3 TRI  de  COR 

SHO SU SHI HOU Yaku

man 

A 3 TRI  e 1 ATAMA de VENTO  

DAI SU SHI HOU － Yaku A 4 TRI  de VENTOS 
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ダイスシホウ man 

TSU II SOU －ツイ

イソウ 

Yaku

man 

A Todos os conjuntos são de FIGURAS 

 

OUTROS 

DORA －ドラ 1  Coringa 

RIICHI －リイチ 1 F Paga 1000 e não muda mais as pedras, esperando a Batida 

OPUN RIICHI －オ

ープンリイチ 

2 

Yaku

man 

F Faz Riichi e mostra as peças do bate. 

Se alguém jogar, yakuman. Se puxar, ou alguém que fez Riichi 

jogar, vale 2.    

IPPATSU, OU SOKU 
－ソク 

1 F Bate na primeira rodada após o RIICHI (inclui a sua própria 

puxada) 

URADORA －ウラ

ドラ 

1 F Batendo c/ RIICHI, tem direito a ver as pedras debaixo da pedra 

virada  

TSUMO - ツモ 1 F Bate com sua puxada 

HAITEI －ハイテイ   1 A/F Bate com a ultima puxada do jogo, ou com último descarte 

ANAGO, ou KAN U 
－アナゴーカンウ 

1 F Bate com uma pedra 5 de um naipe como KANCHAN  

RIN CHAN KAI HOU 

-リンシャンカイホウ 

1 A/F Bate com a pedra puxada após fazer um KAN 

CHANKAN, ou 

KANBURI －カンブ

リ 

1 A/F Bate com a pedra jogada por outro jogador que fez um KAN  

DA BU RII －ダブリ

イ 

2 F Na sua primeira jogada faz RIICHI, e se conseguir bater após... 

REN HOU －レンホ

ウ 

Yaku

man 

F Bater com KAN CHAN com descarte de outro jogador na 1a 

rodada sem que tenha havido PON, CHI, ou KAN 

NAGASHI MAN GAN 
－ナガシマンガン 

Mang

an 

 Jogo sem batedor, os descartes tem somente pedras 1, 9, 

FIGURAS e nenhum seu descarte foi comido por PON, KAN, ou 

CHI. 

TEN HOU －テンホ

ウ 

Yaku

man 

F OYA sai batido 

CHI HOU －チホウ Yaku

man 

F Sem que haja CHI, PON ou KAN, o KO bate com a primeira 

puxada 

 

KAN RON －カンロ

ン 

1 F Quando alguém bate com a pedra do KAN baixado 
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CONTAGEM  DE  PONTOS PARA PAGAMENTO 

YAKU TIPO KO OYA 

1  1.000 1.500 

2  2.000 3.000 

3  4.000 6.000 

4-5 MANGAN 8.000 12.000 

6-7 HANEMAN 12.000 18.000 

8-9-10 BAIMAN 16.000 24.000 

11-12-13 SANBAIMAN 24.000 36.000 

14 ou + YAKUMAN 32.000 48.000 
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9. ETIQUETA NO MAJAN 

 

1. Para que a partida corra de forma tranqüila e que as pessoas sintam sempre a vontade de 

querer jogar mais, de voltar a se reunirem, logicamente é necessário que todos tenham um 

comportamento adequado à mesa de jogo, e fora dela.  

2. Evite comentar sobre sua mão após pegar as pedras na distribuição. Num torneio oficial 

obviamente isso não seria permitido de  forma alguma. Num jogo informal, evite quando 

você não conhece as pessoas. Mas entre amigos mais próximos, acho legal não impor esta 

regra, pois a partida fica mais divertida e você ainda pode blefar um pouco. 

3. Evite conversar com alguém de fora do jogo sobre a sua mão, caso você não seja um 

iniciante. 

4. Dê um pequeno tempo (2 segundos é suficiente) quando a pessoa à sua esquerda descartar, 

para que alguém possa capturar o descarte. Alguns grupos estipulam que se alguém compra 

a pedra da barreira, ninguém mais pode requisitar o descarte. Se esta for a regra adotada, 

tenha espírito esportivo e dê o tempo. Peça aos outros que façam o mesmo. Se o grupo 

permite que a pedra volte à barreira, esse pequeno tempo também evita que você veja qual 

a próxima pedra da barreira. 

5. Não seja rápido demais, mas também não seja muito lento para descartar. Ou melhor, parar 

uma ou outra vez para refletir é normal. Parar sempre não. Afinal, quanto mais demora, 

menos partidas. 

6. Mesmo em um jogo informal, evite voltar jogadas. Pode-se estipular a regra do "Tocou na 

pedra, é sua!". 

7. Antes de se levantar da mesa, com a partida em andamento, baixe suas pedras na mesa e 

peça aos demais façam o mesmo. Isso pode evitar algumas discussões e repetição da 

rodada. Não demore para voltar. 

8. Se estiver embaralhando, não faça os mesmos movimentos ou não deixe suas mãos sobre 

um mesmo grupo de pedras. Isso pode parecer trapaça.  

9. Não coma alimentos gordurosos durante a partida e lave as mãos caso estejam 

engorduradas (e seque-as bem). A gordura pode marcar as pedras e, dependendo do 

material que é feito, pode ser permanente. 

10. Não deixe copos na mesa para evitar acidentes. 

11. Não coloque as pedras na boca. Algumas pessoas, durante uma reflexão de uma jogada por 

exemplo, tendem a apoiar a pedra na boca. Lembre-se que todos tocam as mesmas pedras! 

12. Evite colocar a mão no nariz. Se estiver com coriza, use lenços ou vá ao banheiro. Lembre-

se que todos tocam as mesmas pedras!! 

13. Não cate uma pedra que caiu no chão com os pés. Lembre-se que todos tocam as mesmas 

pedras!!! 

14. A conversa durante a partida é totalmente permitida, mas não interrompa o jogo para falar. 

Jogue!  

15. Não fume se houver um não fumante, se o dono da casa é não fumante, se o lugar é 

fechado, se o lugar é aberto, enfim, não fume! 

16. Não estique muito as pernas, isso pode incomodar o jogador à sua frente de 2 formas: você 

estará ocupando o espaço dos pés dele e, pior ainda, se você tiver chulé... 

17. Se cometeu alguma penalidade, seja bom esportista e aceite as conseqüências. Pode ser que 

decidam não aplicar a penalidade, mas, se decidirem por aplicar, não guarde mágoa, você 

cometeu o erro. 
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18. "Meus descartes, eu organizo! Ou não!" Tenha bom senso, se você não quer que outros 

organizem seus descartes, organize-as, você mesmo.  

19. Tenha paciência com os iniciantes. 

20. É preciso dignidade e humildade para saber perder, mas é preciso muito mais para saber 

vencer.  

21. Por fim, não siga estritamente essas regras. Isso também pode incomodar. Resuma 

tudo para uma palavra: respeito. 
 
 

 


