
QUESTIONÁRIO AO QUAL DEVE SER SUBMETIDO LEDA PAIN 

 

 

A jogadora Leda Pain recebeu no Comitê de Ética 15 bolsas suspeitas, das quais o Comitê julgou 
meritórias de seguirem o processo 13. Para cada bolsa abaixo fazer a pergunta que acompanha 
cada esquema de mão: 

1) Após tomar o corte de 
Paus na vaza 3 e a volta de Ouros, porque não bater o As de Copas (que continua 
ganhando) e depois decidir de jogar para N ter 4 ou 3 copas? Porque jogar 
especificamente para N ter QJxx de copas e espadas 3-3 – certamente um carteio com 
porcentagem inferior a outros? 



2) Com que inferências Este 
conseguiu marcar 4 copas com esta mão mínima, apenas 3 trunfos? 

3)  Porque N desistiu de slam, 
ouvindo que o parceiro tem abono 4º e deu cue-bid de ouros? Se Faltam AK de espadas, 
S tem que ter K de Paus AKQJ de ouros e Q espadas para somar os 15 pontps a aberura, 
ou seja, 5espadas deve ser virtualmente batido? Porque não dar o cue-bid de 5 Paus, 
implorando pelo cue-bid de espadas? 



4) Porque N desistiu do leilão 
tendo 24 pontos na mão? Se e As fosse 2º, a mão é favorita para ganhar 3ST, e o parceiro 
podia ter um pouco mais do que tinha. 



5) 
Porque Oeste com 8 espadas de AQ10, não vulnerável conta vulnerável abriu apenas de 
3 Espadas? 

6) Por que S não 
perguntou os Ases? No seu entendimento qual era a distribuição de N? 



7) 
Porque N tirou de 2Ouros para 2 Espadas (e não 2Copas)? 

8)  Com que inferências N 
conseguiu dobrar pênalti 3 copas? (a parceira é passada) 



9) Com que inferências 
Oeste conseguiu passar com 17 e naipe fechado de Espadas? 

10) Com quais inferências 
Oeste conseguiu concluir que 4 copas não ganha? 



11) Com que argumentos 
Sul consegui dobrar pênalti 2 copas com 4 brancas? 

12) Qual é o raciocínio para 
jogar especificamente para 10x com Norte, carteio certamente abaixo de 20%, quando 
a finesse normal de espadas é algo perto de 50% (um pouco menos quando Este sabe 
que Norte tem 6 cartas de copas)? 



13) Porque Este ao 
descobrir que faltam 2 KC, mesmo assim foi a 6? Quem garante que as duas KC não são 
dois Ases? Este (pelo leilão) não sabe da 6ª carta de Espadas. 


