
Otázky a odpovědi pro diskvalifikovaného hráče 
 
Otázka: Byl jsem diskvalifikován. Co se bude dít nyní? Budu suspendován? 
Odpověď: Vyšetřovací komise (Investigations Committee) složená z 12-15 rozhodčích z celého světa 
přezkoumá váš případ a následně navrhne případné další kroky v rozmezí od “žádný další postih není 
nutný” přes varovný dopis až po pozastavení členství (suspendaci). Hlavní rozhodčí vašeho turnaje 
neví, jaký bude konečný výsledek. 
 
Otázka: Co mám nyní udělat? 
Odpověď: Rozhodně doporučujeme nyní sepsat vaše prohlášení k této události. Toto prohlášení 
představuje vaši možnost vysvětlit vyšetřovací komisi, co se stalo. Následující informace by určitě 
měly být součástí prohlášení: vaše celé jméno, vaše DCI číslo, vaše současná e-mailová adresa. 
 
Ať už prohlášení napíšete nebo ne, prosíme o kontaktování Zákaznické podpory společnosti Wizards 
of the Coast na wizards.custhelp.com pro aktualizaci vašich kontaktních údajů. 
 
Otázka: Je nutné napsat prohlášení v angličtině? 
Odpověď: Angličtina je doporučená, ale pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete, pište česky a 
prohlášení bude následně přeloženo do angličtiny. 
 
Otázka: Je nutné prohlášení sepsat nyní? 
Odpověď: Ne, ale doporučujeme to. Důležité detaily se časem vytratí z paměti. V případě, že chcete 
raději dodat své prohlášení později, sdělte tuto skutečnost hlavnímu rozhodčímu. Prohlášení pak 
dodejte ideálně do jednoho týdne od turnaje. Lze tak učinit třemi způsoby. Při komunikaci vždy 
uvádějte odpovídající předmět. 

● Zaslat e-mailem hlavnímu rozhodčímu turnaje (nejrychlejší způsob). 
● Předat pomocí Zákaznické podpory Wizards of the Coast (wizards.custhelp.com). 
● Zaslat e-mailem přímo Wizards of the Coast (investigations@wizards.com). 

 
Nedodání vašeho prohlášení (nebo případné prostoje při jeho odevzdávání) nemají žádný 
odkladný účinek v rámci přezkoumávání vašeho případu. 
 
Otázka: Jak dlouho bude přezkoumávání trvat? 
Odpověď: Přezkoumávání typicky zabere 8-10 týdnů. Pro zajištění toho, že budete o rozhodnutí 
uvědoměni, je třeba udržovat informace o e-mailové adrese spojené s vaším členstvím aktuální. 
 
Otázka: Mohu se dál účastnit oficiálních/sankcionovaných turnajů? 
Odpověď: Ano, v průběhu přezkoumávání můžete dál hrát na většině oficiálních turnajů. Pokud jste 
ale kvalifikováni na Pro Tour, World Championship nebo World Magic Cup, kontaktujte 
premierplay@wizards.com pro více informací o vaší pozvánce. V takovém případě bude váš případ 
projednáván prioritně. 
  
Otázka: Obdržím za turnaj, z kterého jsem byl diskvalifikován, nějaké Planeswalker body, Pro 
body a další ceny? 
Odpověď: Ne, diskvalifikovaný hráč za takový turnaj žádné body nedostane. Na druhou stranu, 
všechny ceny, jež jste vyhráli do okamžiku diskvalifikace, vám zůstanou. 
 
Otázka: Kde mohu najít další informace k tématu? 
Odpověď: Více informací lze nalézt na blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee. 
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