
 

Diskvalifikační proces pro hlavního rozhodčího 
 

**Kdykoliv je hráč diskvalifikován ze sankcionovaného turnaje, tak je potřeba, aby o tom hlavní 
rozhodčí podal hlášení. Tento dokument popisuje jak na to a jaký proces následuje po odeslání 
hlášení.** 
 
Klíčové informace, které budete potřebovat: 

● Jméno a DCI číslo diskvalifikovaného hráče(pomůže scorekeeper) 
● Unikátní číslo sankcionovaného turnaje (Pomůže scorekeeper anebo pořadatel turnaje) 

 
Kroky, které následují (ještě během turnaje): 

1. Vysvětli hráči, jakého přestupku se dopustil a důvod, proč je diskvalifikován 
2. Vytiskni dokument jmeném Player Disqualification FAQ (Otázky a odpovědi pro diskvalifikovaného 

hráče) a předej jej hráči. Snaž se pomoci hráči s porozuměním dokumentu, protože obsahuje pro něj 
nejdůležitější informace. 

3. Nabídni hráči možnost napsat své prohlášení. V případě, že se rozhodnou jej napsat, tak jim dej papír 
a propisku. Hráč může být v tu chvíli naštvaný či frustrovaný, tak s tím počítej, když s ním v tuto chvíli 
jednáš. Nenuť je k ničemu! Jestliže si hráč přeje napsat své prohlášení později, nevadí to. 

4. Má-li hráč nějaké další otázky, tak odpovědi najdeš níže. 
5. Ujisti se, že přestupek i potrestání jsou zadány ve WERu (Wizard Event Reporteru). 
6. Během jednoho týdne bys měl vložit diskvalifikační hlášení pomocí Google formy z JudgeApps za 

každého hráče, který byl diskvalifikován. Podrobnosti níže. 
 
Prohlášení: 

1. Každé prohlášení by mělo obsahovat jméno, DCI číslo a e-mailovou adresu dané osoby. 
2. Všechna prohlášení musí být písemná (buď na papíru anebo v e-mailu). Ústní prohlášení se 

nepřijímají. Prosím nečti hráčovo prohlášení do té doby, než napíšeš své své vlastní prohlášení. 
Můžeš hráčovo prohlášení v rychlosti projít, abys zkontroloval čitelnost rukopisu. 

3. Všechna prohlášení musí byt vložena tak, jak byla napsána 
4. Je na tobě posoudit, která prohlášení jsou v daném případě podstatná a zda je nutné je získat ihned. 

4.1. Diskvalifikovaní hráči mohou podat svá prohlášení později tak, jak je popsáno v dokumentu 
Player Disqualification FAQ (Otázky a odpovědi pro diskvalifikovaného hráče). 

4.2. Pokud se domníváš,, že oponentovo prohlášení či prohlášení nějakého diváka je podstatné,, 
tak je požádej ihned o jeho sepsání. Nezapomeň si poznamenat DCI čísla a e-mailové adresy 
těchto svědků. 

4.3. Pokud se domníváš, že je potřebné i prohlášení dalších rozhodčích, tak je můžeš požádat o 
sepsání prohlášení později během turnaje anebo v příštích dnech. 

5. Je-li to možné, prohlášení by mělo být psáno v angličtině. 
5.1. V případě, že osoba neumí dostatečně psát anglickým jazykem, požádej ji o napsání v rodné 

řeči. V takovém případě: 
5.1.1. Prosím, přelož prohlášení do anglického jazyka před tím, než jej nahraješ. 
5.1.2. Nejsi-li sám schopen prohlášení přeložit, vlož jej tak, jak je a bude přeloženo později 

jiným rozhodčím.. 
6. Když píšeš jakékoliv prohlášení, tak je vhodné psát jej nejdříve pomocí textového procesoru a poté jej 

zkopírovat/vložit (z důvodu prevence ztráty obsahu v případě překliku a podobně). 
7. Sepiš nejprve své prohlášení. Abys nebyl ovlivněn, nečti ostatní prohlášení dříve, než dopíšeš to své. 

7.1. Používej interpunkci, mezery a uspořádej text do odstavců. Je-li tvé prohlášení jeden velký 
kus textu pohromadě, tak se špatně čte. NEPOUŽÍVEJ CAPS LOCK. 

7.2. Začni své prohlášení popisem toho, kdy událost nastala (které turnajové kolo, čas, atd.). Stačí 
stručně, není nutné popsat všechny detaily před událostí, všechny karty ve hře, karty na ruce, 
atd. – pokud tedy nejsou přímo relevantní k tvému rozhodnutí diskvalifikovat hráče. 

7.3. Máš-li nějaká extra data (např. obrázky), prosím nahraj je online (Google Drive, Dropbox) a 
dodej link ke stažení do svého prohlášení. 
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7.4. Připoj všechny možné informace z pozadí o zkušenostech s daným hráčem, o jeho chování, 
předchozí diskvalifikace, reputaci, atd. 

7.5. Napiš nám, jak moc si jsi  diskvalifikací jistý! Nemusí být nezbytně problémem, pokud jsi 
diskvalifikoval někoho, o kom si myslíš, že podváděl, ale následně se ukáže, že jejich historka 
měla pravdivý základ a že ses mohl zmýlit. 

 
Diskvalifikační report (Google formulář): 

1. Běž na JudgeApps https://apps.magicjudges.org/investigations/ 
2. Vyplň Google formulář. Jestliže reportuješ DQ na základě někoho jiného, ujisti se, že Ti dal veškeré 

relevantní informace 
3. Po zadání reportu se zobrazí link, který Ti umožní upravovat tvé zadání později. Prosím ulož si jej 

někam v případě, že jej ještě budeš potřebovat 
4. Máš-li další materiály (fotky, screenshoty, atd), které se nedají poslat přes Google formulář, tak je 

prosím pošli e-mailem na investigations@wizards.com. Přilož také jméno hráče a jeho DCI číslo. 
5. Nemůžeš-li používát Google Formuláře, tak pošli report e-mailem na investigations@wizards.com. 

Použij stejnou šablonu, aby bylo jisté že jsi dodal veškeré relevantní informace 
 

Co bude následovat (během příštích 2 měsíců)? 

● Všechny případy z aktuálního měsíce budou přezkoumány vyšetřovací komisí v příštím měsíci. 
Jestliže bude třeba dodat více informací, hráči/rozhodčí/diváci budou kontaktování e-mailem. 

● Na základě daných pravidel, komise hlasuje o udělení dalších trestů. 
● Výsledkem může být: 

○ No Action: Výbor rozhodne, že žádné další tresty nejsou třeba 
○ Warning Letter: Diskvalifikovaný hráč je varován, aby se situace neopakovala. 
○ Suspension: Hráč je suspendován na určitou dobu od několika měsíců až po 2 roky či více. 

● Výsledky jsou předány Wizards of the Coast 
● Následující měsíc Wizards of the Coast zpracují tyto případy. 

○ Seznam suspendovaných hráčů je aktualizován na 
http://magic.wizards.com/en/content/suspended-dci-memberships 

○ Diskvalifikovaní hráči jsou informováni o výsledku e-mailem. 
○ Databáze hráčů je updatována (status resolved).. 
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