
 

 

DEFENSIVE AND COMPETITIVE BIDDING  LEADS AND SIGNALS  W B F CONVENTION CARD 

OVERCALLS (Style: Responses: 1 / 2  Level; Reopening) OPENING LEADS STYLE  

No  nível 1 = 5/17 pts. No nível 2, 10/17   Lead In Partner’s Suit CATEGORY:   

Respostas no nível são F1. Resposta 2/1 são NF. Suit 4ª carta 4ª carta NCBO:  

 NT 4ª carta 4ª carta PLAYERS:   Marcio Baum Di Domenico 

 Subseq   Vilma Issa Di Domenico 

 Other: A carta mais alta de 2 ou 3 pequenas, contra ST. Pode ser jogada uma 

carta maior que a quarta demonstrando desinteresse no naipe. 

 

   

1NT OVERCALL (2nd/4th Live; Responses; Reopening) LEADS SYSTEM SUMMARY 

16/19 pts. Em reabertura = 12/15 pts. Resp como na abertura 1ST Lead Vs. Suit Vs. NT 

 Ace  Pede desbloqueio do naipe GENERAL APPROACH AND STYLE 

 King Cabeça de sequência ou 

doubleton (inclui AR) 

Pede atitude Respostas 2/1 FG, a menos que o naipe seja repetido na voz 

seguinte (6 cartas e 9/11) 

 Queen Cabeça de sequência ou 

doubleton 

Pede desbloqueio do valete Quarto naipe FG. 

Relé FG após repetição do naipe pobre da abertura. 

 Jack Cabeça de sequência ou 

doubleton  

Cabeça de sequência ou 

doubleton 

2 way checkback  Stayman após remarcações de 1ST ou 1E (após 

resposta de 1C), nas aberturas em naipe pobre 

JUMP OVERCALLS (Style; Responses; Unusual NT)  10 Cabeça de sequência ou 

doubleton 

Cabeça de sequência ou 

doubleton 

Abertura em rico quinto,  

Fracos. Respostas como nas aberturas de barragem 

 

 

9 doubleton 2, 3 cartas. Podem ser mais 

cartas, mostrando 

desinteresse no naipe 

 

Em reabertura promete 6+ cartas fortes e força de abertura Hi-X Desinteresse no naipe ou 

contagem ímpar 

Desinteresse ou ímpar  

 Lo-X Interesse ou contatem par Interesse ou par  

Reopen:  SIGNALS IN ORDER OF PRIORITY  

DIRECT & JUMP CUE BIDS (Style; Response; Reopen)  Partner’s Lead Declarer’s Lead Discarding SPECIAL BIDS THAT MAY REQUIRE DEFENSE 

sobre pobre = os ricos. Em reabertura = natural 1 atitude contagem Attitude  Não  

sobre abertura em rico = o outro rico e um dos pobres. Suit 2 contagem  Lavinthal   

em salto sobre pobre = barragem natural 3 Lavinthal   Contagem   

Em salto sobre rico = pede pega 1 Atitude  Atitude   

VS. NT (vs. Strong/Weak; Reopening;PH) NT 2 Contagem   Lavinthal   

 3     

 Signals (including Trumps):   

DONT: Dobre = monocolor (2♣ pergunta); 2 em naipe = bicolor 

incluindo o naipe falado e outro, qq, acima. 2♠ = monocolor de ♠ 

com força de game ou quase. 

Eco se Smith: a carta baixa no primeiro naipe jogado pelo declarante mostra 

interesse no naipe da abertura, nos contratos em ST 

 

   

 DOUBLES  

  

VS.PREEMTS (Doubles; Cue-bids; Jumps; NT Bids) TAKEOUT DOUBLES (Style; Responses; Reopening)  

Sobre barragem no nível 2: cue bid pede controle 

Sobre 2♦: 4♣ = ♣ e 1 dos ricos (4♦ pergunta); 4♦ = os ricos 

Sobre 2♥/2♠: 4♣/4♦ = o naipe falado e o outro rico; 4ST = os pobres 

10+ pts. Respostas naturais. Cue bid força o game.  

Sobre 3♣/3♦: Cue bid = os ricos; 4 no outro pobre = o naipe e um 

dos ricos 

Sobre 4♥: 4ST = os pobres; Sobre 4 ♠: 4ST = 5-5 nos outros naipes 

  

   



VS. ARTIFICIAL STRONG OPENINGS- i.e. 1 or 2  SPECIAL FORCING PASS SEQUENCES 

Dobre = bicolor que contém ♣.  SPECIAL, ARTIFICIAL & COMPETITIVE DBLS/RDLS Passo forçante após vozes FG 

ST no nível = bicolor excluindo ♣ Dobre/redobre de apoio = 3 cartas de apoio ao parceiro Na sequência 1ST – (D) – passo obriga a RD ou mostrar naipe 5º 

  Sobre 1ST –(dobro) – redobre obriga a marcar 2♣ 

OVER OPPONENTS’ TAKEOUT DOUBLE  IMPORTANT NOTES 

Redobre = 10+ pts; vozes naturais   

Sobre abertura em 1 rico, 1ST e vozes em 2 de naipe são transfers   

  PSYCHICS: ocasionais  
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DESCRIPTION RESPONSES SUBSEQUENT ACTION PASSED HAND BIDDING 

1 nat 3 4 copas 11/20 pts; paus mais longo; 3-3 

ou 4-4 nos pobres.  

Respostas naturais.  Após repetição simples do naipe da abertura, 

vale o relé FG (naipe não falado mais 

econômico) 

A repetição da abertura em salto força a 3ST ou 

4 no naipe. 

Após 1♣ – 1rico; 1ST: 2♣ pede 2♦ e 2♦ = ART 

FG. 2ST = transfere para 3♣ 

Após 1♣ – 1♥; 1♠: 2♣ pede 2♦ (se o abridor 

tiver 16/17PH, quebra o transfer dando voz 

natural) e 2♦ = ART FG. 2ST = transfer para ♣ 

Após vozes de reverso, a voz mais econômica 

do respondedor = ART negativa, a menos que 

seja repetição do naipe = 5 cartas e força 

indefinida 

Remarcação de 2ST pelo abridor = 18/19 e 3♣  

pede a voz de 3♦ que só será quebrada com fit 

no naipe do respondedor 

Naipe novo em salto = fit 

showing, com 9/11 pts, 5 cartas 

boas no naipe falado e apoio ao 

naipe da abertura. 

     Apoio simples = 10/11 pts e 5 cartas ou 12+ pts e 4 

cartas. As vozes 3ST/4ST mostram 6 /7 cartas de 

apoio, 7/9 pts e um naipe curto. O abridor define o 

contrato. Se não houver um naipe curto, dar apoio 

em salto simples com 7/8 pts ou apoio simples com 

9. 

Após o apoio invertido, a única voz passável é 

3 no naipe da abertura. 

Se o abridor remarcar 2ST (12/14), o 

respondedor, com 10/11 pts é obrigado a 

marcar 3♣. Todas as outras vozes são FG 

Vale o apoio invertido (voz não 

forçante) 

 

1  3 4copas 11/20 pts; naipe mais longo; 5-5 

ou 6-6 nos pobres. 

Como acima. 

A resposta 2♣ é FG a menos que o naipe seja 

repetido na voz seguinte (6 cartas e 9/11) 

Como acima Como acima 

        

1 nat 5 4 ouros 11/20 pts; naipe mais longo; 5-5 

Ou 6-6 com um dos pobres 

Vozes de apoio: Apoio simples = 3 cartas e 6/9; 3♣ 

= 4 cartas e 6/9 (3♦ convida); 3♦ = 4 cartas e 

convite; apoios em salto = barragens; 2ST = 4 

cartas e FG 

Respostas em naipe 2/1 são FG a menos que o 

naipe da resposta seja repetido em seguida (6 cartas 

e 9/11) 

Após 2ST: 

O abridor com valores adicionais mostra naipe 

lateral no nível 3 ou seca/void no nível 4. 

Regular e com 16/17 fala 3ST. 

Após a resposta 2/1, a remarcação do naipe da 

abertura não promete mais de 5 cartas. 

Abertura em terceira ou quarta 

posição pode ser mais fraca e 

vale a convenção Drury: 2♣ = 

apoio convite com 3+ cartas 

(2ouros pergunta) e 2♦ = apoio 

convite com 2 cartas. Naipe 

novo em salto = fit showing 

com apoio quarto. 



     1♠ sobre 1♥ = 0/4 cartas de espadas e 6/11; F1.(Se 

o abridor marcar 1ST = 4 cartas de espadas). 

1ST sobre 1♥ = 5 cartas de espadas e força 

indefinida.  

  

1 nat 5 4 copas 11/20 pts; naipe mais longo; 

qualquer 5-5 ou 6-6 

Valem os apoios e as respostas descritas acima. 

1ST = 6/11 pts e F1 

 Como acima 

INT    15/17 mão regular. 

Admite 6pobre-3-2-2, 7pobre-2-

2-2, 5-4-2-2 (sem rico quinto), 

5-4-3-1 (sem rico quinto) 

2♣ = Stayman, podendo não ter rico quarto 

 

2♦/2♥/2♠/2ST = transfer para ♥/♠/♣/♦ 

3P = 4Ou + 5/6 paus; 3Ou = 5/6 ouros + 4 paus. 

Não inclui 5-4-2-2. Promete um naipe curto. 

3♥/3♠ = 5-5 nos pobres e curto no naipe marcado 

Após resposta a 2♣: 3♣ pede outro naipe e 3♦ = 

naipe pobre quinto (3♥ = ?; 3♠ = ♦ e 3ST = 

paus)  

Após transfer, vale retransfer 

 

        

2 ART   22+ PH mas pode ser menos 

nas mãos distribuídas 

2Ou = voz de espera, qq força 

 

 

Após 2♦: 4♣/4♦/4♥/4♠ = tricolor seca no outro 

naipe do mesmo ranking 

 Se houver intervenção, passo = 

voz positiva, dobro/redobro = 

negativa e outra voz = natural 

2 nat 6  5/11 pts 2ST = interrogativa. Após a interrogativa, 3♣ = ART = 9/11 (3Ou 

pede segundo naipe). Com 4 cartas em pobre 

fala 3ST 

3ST = 4 cartas de paus e 5/9 pts 

Qualquer outra resposta é natural com 5/9 

 

2 nat 6  Como acima Como acima Após a interrogativa (2ST) 

3♣ = ART 9/11; 3♦/4♦ = 4 ou 5 cartas e min, 

3♥ = monocolor min, 3♠ = 4 cartas min; 3ST = 

4 cartas de paus min; 4♣ = 5 cartas de paus min, 

4♥ = 5♠+6♥ min. 

Após 3♣, 3♦ pede segundo naipe 

 

2 nat 6   Como acima Como acima Como acima  

        

2NT    20/21, regular. Admite rico 

quinto e distribuições 6pobre-3-

2-2, 7pobre-2-2-2, 5-4-2-2 e 5-

4-3-1. Quando contiver 5-4, um 

dos naipes deverá ser pobre 

3♣ = Stayman 

 

 

 

 

 

 

 

3♦/3♥ = transfer para copas/espadas 

3♠ = Stayman para os pobres 

4♣ = 5-5 nos pobres 

4♥/4♠ = RKC para monocolor de paus/ouros 

3♦ = sem 4/5 copas mas pode ter 4 espadas: 3♥ 

= pergunta as ♠ (3ST = 2 cartas, 3♠ = 3 cartas, 

4♠ ou naipe lateral = 4 cartas) e (3♠ = Smolen 

= 4♠+5♥); 

3♥ = 4/5 cartas de copas (3♠ = pergunta); 

3♠ = 5 cartas de espadas; 3ST = 4-4 nos ricos 

(4♣/4♦ transfere para copas/espadas) 

 

Com 3 cartas, transfere. Com 2 cartas, quebra o 

transfer e vai para 3ST. Com 4 cartas dá cuebid 

 

        

3 nat 7  5/11 pts    

3 nat 7  5/11 pts    

3 nat 7  5/11 pts    

3 nat 7  5/11 pts    

        

3NT ART 8   5/11 pts 

Longo em ♦ ou ♣ 

Qualquer voz em pobre = passe ou corrija   

        



4/4♦ ART 7  Monocolor de ♥/♠ com 3/4 

perdedoras. 12+ pts 

Não pode haver mais de 1 naipe 

desguarnecido 

   

        

4 nat 8  barragem    

4 nat 8  barragem    

        

5 nat 9  barragem  HIGH LEVEL BIDDING 

5 nat 9  barragem  4ST = RKC (5ST após resposta = convite a 7) 

5 nat 9  barragem  Exclusion cue bid (pede KC fora do void). 3ST sério = interesse em slam 

5 nat 9  barragem  Salto para 5 em rico ou 5ST = convite a 6/7 (pedindo 2H) 

       

       

 


