Spelregels (Mahjong Competition Rules)
Een spelersbeurt duurt niet langer dan 10 seconden, van het moment dat zijn voorganger een steen aflegt,
totdat hij zelf een steen aflegt.
Voor het claimen van een chow-pung-kong of mahjong heb je 3 seconden.
Laat duidelijk je winnende steen zien, geclaimd of (zeker!!!) zelfgetrokken. Als je dit niet doet, kun je geen
punten claimen voor enige kans, laatste steen of negen poorten.
De winnaar mag door de andere spelers niet geholpen worden bij het tellen van de score.
Een eenmaal aangekondigde actie dient ook te worden gemaakt- het is niet toegestaan deze terug te
nemen, tenzij de betreffende actie niet gemaakt kan worden. In dat geval is er een overtreding begaan.
Het is niet toegestaan een aangekondigde actie te wijzigen – indien een speler twee verschillende acties
roept, bijvoorbeeld pung-chow, dan moet de eerst aangekondigde actie gemaakt worden. Kan hij dat niet,
dan heeft hij een overtreding begaan – zelfs indien de tweede actie wel gemaakt kan worden, dan mag hij
die niet meer uitvoeren.
Een speler die een mahjong aankondigt kan dat niet meer ongedaan maken. Als hij zich realiseert dat hij
helemaal geen mahjong heeft en hij laat zijn stenen niet zien, dan heeft hij een dode hand, maar betaalt
geen boete.
Als hij zijn stenen wel laat zien en de mahjong is correct maar behaalt niet de minimum 8 punten, dan
betaalt hij 10 punten aan elke speler. Indien de mahjong niet geldig is ( te veel of te weinig stenen,
incorrecte combinatie) dan betaalt hij 20 punten aan ieder van zijn medespelers.
Een aangeraakte steen van de muur is een genomen steen. Een speler mag zich niet meer bedenken en met
een afgelegde steen een actie maken.
Een geclaimde steen moet binnen de beurt van de tweedvolgende speler (aan je overzijde) van tafel
genomen worden. Indien die speler zijn beurt heeft beëindigd en de geclaimde steen is niet aangelegd, dan
is er sprake van een dode hand.
Samenvatting van straffen
Dode hand:
Een speler die een dode hand heeft, kan het in gang zijnde spel niet meer winnen. Hij mag wel stenen
opeisen en vervangende stenen nemen.
Valse mahjong:
Dode hand en 30 of 60 punten straf, afhankelijk van de aard van de valse mahjong. Punten worden
gelijkelijk aan elke speler betaald.
Overtredingen:
Bij herhaaldelijke overtredingen: waarschuwing – 10 punten aftrek – 20 punten aftrek etc.
Punten worden alleen bij de overtreder in mindering gebracht.

