Dyskwalifikacja  procedura dla sędziego głównego
**Za każdym razem, gdy gracz jest dyskwalifikowany z sankcjonowanego turnieju, sędzia główny musi
dostarczyć raport. Ten dokument opisuje jak to zrobić i jak wygląda późniejszy proces.**
Najważniejsze informacje, których potrzebujesz:
● Imię i nazwisko oraz numer DCI dyskwalifikowanego gracza (zapytaj o to scorekeepera).
● Numer sankcji turnieju (zapytaj o to scorekeepera albo organizatora).
Kroki do podjęcia (w czasie turnieju):
1.
Wyjaśnij graczowi, jakie wykroczenie popełnił oraz powód, dla którego został zdyskwalifikowany.
2.
Wydrukuj kopię dokumentu 
Dyskwalifikacja  FAQ dla gracza
(1 strona) i wręcz graczowi. Pomóż mu
zrozumieć jego zawartość, zawiera on większość informacji, które są mu potrzebne.
3.
Zbierz istotne oświadczenia. Także od innych graczy i sędziów biorących udział w zdarzeniu.
3.1.
Zaoferuj graczowi możliwość napisania oświadczenia. Jeżeli zdecyduje się to zrobić, zapewnij
mu papier i długopis. Gracz może być wściekły lub sfrustrowany, pamiętaj o tym. 
Nie zmuszaj
go do niczego. 
Ma on prawo dostarczyć oświadczenie później.
4.
Jeżeli gracz ma jakieś dodatkowe pytania, odpowiedź na nie możesz znaleźć poniżej.
5.
Upewnij się, że przewinienie i kara zostały wprowadzone do WERa (Wizards Event Reporter).
6.
W przeciągu tygodnia, powinieneś wprowadzić raport do Judge Center (
judge.wizards.com
), oddzielnie
dla każdego gracza, który został zdyskwalifikowany. Szczegóły poniżej.
Oświadczenia:
1.
Każde oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby, jej numer DCI i adres email.
2.
Wszystkie oświadczenia muszą być dostarczone na piśmie (na papierze lub emailem). Ustne
oświadczenia nie są akceptowane. NIE czytaj oświadczenia gracza, dopóki nie prześlesz własnego
oświadczenia do Judge Center. Możesz rzucić okiem na jego oświadczenie, aby się upewnić, że jesteś
w stanie odczytać charakter pisma gracza.
3.
Wszystkie oświadczenia muszą być wprowadzone tak, jak zostały napisane. Nie używaj mowy zależnej
(zajrzyj do działu na temat tłumaczeń).
4.
Musisz określić, czyje oświadczenia są istotne, i kiedy je uzyskać.
4.1.
Zdyskwalifikowani gracze mogą dostarczyć oświadczenia później, tak jak opisano w
Dyskwalifikacja  FAQ dla gracza.
4.2.
Jeżeli uważasz, że oświadczenia przeciwnika gracza lub świadka zdarzenia mogą być istotne,
poproś o ich spisanie. Pamiętaj o nr. DCI i adresie email.
4.3.
Jeżeli istotne będą oświadczenia innych sędziów albo organizatorów, możesz poprosić ich o
dostarczenie oświadczenia później w czasie turnieju, lub następnego dnia przez email.
5.
Jeżeli to możliwe, oświadczenia powinny być napisane po angielsku.
5.1.
Jeżeli osoba nie jest w stanie napisać oświadczenia po angielsku, może użyć języka ojczystego.
W takim wypadku:
5.1.1.
Przetłumacz oświadczenie przed wysłaniem go.
5.1.2.
Jeżeli nie jest to możliwe, wprowadź je tak, jak jest. Ktoś przetłumaczy je później.
6.
W czasie wpisywania oświadczenia, najlepiej najpierw użyć edytora tekstu, a następne użyć metody
“kopiujwklej”, aby uniknąć utraty treści z powodu miskliku.
7.
Najpierw napisz swoje oświadczenie. 
Aby nie sugerować się innymi oświadczeniami, nie patrz na nie
przed utworzeniem swojego.
8.
Używaj interpunkcji, spacji i pustych linii. Oświadczenie, będące wielkim blokiem tekstu, jest bardzo
trudne do przeczytania. Nie używaj SAMYCH WIELKICH LITER.
8.1.
Rozpocznij oświadczenie od tego, kiedy incydent miał miejsce (w której rundzie, w której
minucie itp.). Bądź ścisły, nie zamieszczaj informacji o wszystkich detalach sprzed incydentu, o
wszystkich kartach w grze itp.  o ile nie miały one wpływu na decyzję o dyskwalifikacji gracza.
8.2.
Jeżeli masz jakieś dodatkowe dane (na przykład zdjęcia, film) zachowaj je online i dołącz link.
8.3.
Uwzględnij wszelkie dodatkowe informacje na temat doświadczenia gracza, jego zachowania,
poprzednich dyskwalifikacji, reputacji itp.
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8.4.

Powiedz nam, jak pewny swojej decyzji jesteś! Nie będzie problemem zdyskwalifikowanie
kogoś, co do kogo miałeś podejrzenie, że oszukiwał, nawet jeśli jednak dojdziesz później do
wniosku, że wersja wydarzeń gracza jest prawdopodobna i mogłeś się pomylić.

Raport o dyskwalifikacji w Judge Center (do dostarczenia w przeciągu tygodnia):
1.
Zaloguj się na
judge.wizards.com

używając swojego numeru DCI i hasła (tego samego jak na stronie z
Planeswalker punktami). Tylko sędziowie L1+ mogą tworzyć nowe sprawy. Jeżeli nim nie jesteś,
skontaktuj się z lokalnym sędzią lub z 
investigations@wizards.com
2.
Wejdź do sekcji "Investigations" i kliknij w zakładkę "Create”.
2.1.
"Tournament Role" odnosi się do twojej roli, nie roli zdyskwalifikowanego gracza.
2.2.
W polu: "Subject of Investigation" wpisz numer DCI gracza i kliknij guzik “Search".
2.3.
Pola "City" i "Country" odnoszą się do miejsca, gdzie incydent miał miejsce, nie do miejsca
zamieszkania. Niektórych pól nie można zmienić po naciśnięciu guzika “Next”.
3.
Wybierz jedno lub wiele wykroczeń, które doprowadziły do dyskwalifikacji.
3.1.
Nie musisz dodawać "Lying", jeżeli jedynym kłamstwem gracza było zaprzeczenie popełnienie
wykroczenia, za które został zdyskwalifikowany.
3.2.
Niektóre wykroczenia na liście nie są zgodne z IPG, wybierz te najbardziej odpowiednie.
4.
Wprowadź własne oświadczenie (jest to wymagane, aby wysłać raport).
5.
Wprowadź wszystkie pozostałe oświadczenia, które posiadasz.
5.1.
Zachowaj oświadczenie gracza, dopóki proces nie zostanie zamknięty. Jeżeli gracz zostanie
zawieszony, zachowaj oświadczenie również po ogłoszeniu zawieszenia.
6.
Gdy wprowadzisz wszystkie oświadczenia, 
dostarcz raport przez kliknięcie guzika "Submit”.
7.
Jeżeli zdyskwalifikowany gracz dostarczył oświadczenie na papierze, wyślij zdjęcie oświadczenia do
WotC Customer Service (
wizardscusthelp@wizards.com
) z tematem “Player Investigation ID# _____”
(ID# to numer, który Judge Center przypisał do twojego raportu).
Co wydarzy się później (w najbliższych 2 miesiącach)?
● Wszystkie przypadki z obecnego miesiąca zostaną przeanalizowane przez Investigations Committee
(IC) w następnym miesiącu. Członkowie IC skontaktują się z graczem/sędzią/widzem przez email, jeżeli
będą potrzebowali dodatkowych informacji.
● Posiłkując się zbiorem zasad, IC głosowaniem ustala dalszą akcję. Wynik może być następujący:
○ Brak akcji:
IC decyduje, że żadna dodatkowa akcja nie jest potrzebna.
○ List ostrzegawczy
: zdyskwalifikowany gracz otrzyma ostrzeżenie.
○ Zawieszenie: 
gracz jest zawieszony na pewien okres: od kilku miesięcy do 2 lat i więcej.
● Wynik analizy jest przekazywany do Wizards of the Coast.
● W kolejnym miesiącu Wizards of the Coast przetwarza te przypadki.
○ Uaktualniania listę graczy zawieszonych:
http://magic.wizards.com/en/content/suspendeddcimemberships
.
○ Zdyskwalifikowany gracz jest powiadamiany o wyniku poprzez email.
○ Baza graczy i raport w Judge Center są uaktualniane (status “resolved”).
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