שאלות נפוצות לשחקן שנפסל
ש :נפסלתי בטורניר .מה קורה עכשיו? האם אני אורחק מטורנירים?
 1שופטים מרחבי העולם ,תדון במקרה שלך ותמליץ האם נדרשות פעולות נוספות ,אשר
ת :וועדת תחקירים ,קבוצה של  2-15
כוללות מספר אפשרויות החל מ"-לא נדרשות פעולות נוספות" ,דרך מכתב אזהרה ,ועד להשעיה .השופט הראשי לא יודע מה
תהיה תוצאת החקירה.
ש :מה אני אמור לעשות?
ת :אתה אמור לכתוב הצהרה בנוגע למקרה .הצהרה זו היא ההזדמנות שלך להסביר מה קרה לוועדת התחקירים ,ומומלץ
לכתוב אותה .אנא וודא שאתה מצרף את הפרטים הבאים להצהרה :שם מלא ,מספר  ,DCIכתובת דואר אלקטרוני )אימייל(
עדכנית.
בין אם תמסור הצהרה ובין אם לא ,אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של  Wizardsכדי לוודא שפרטי ההתקשרות שלך
עדכניים בכתובת .wizards.custhelp.com
ש :האם אני חייב לרשום את ההצהרה שלי באנגלית?
ת :מומלץ לרשום באנגלית ,אבל אם אתה לא יכול ,אתה יכול לרשום בעברית והיא תתורגם בהמשך.
ש :האם אני חייב למסור הצהרה עכשיו?
ת :לא ,אבל זה מומלץ ,משום שזיכרונות מפורטים עלולים להתעמעם עם הזמן .אם תחליט למסור הצהרה בהמשך ,אנא
הודע לשופט הראשי על הכוונה שלך ומומלץ למסור אותה עד שבוע מיום הטורניר .ישנן שלוש דרכים לעשות זאת:
● באמצעות דואר אלקטרוני לשופט הראשי של הטורניר )הדרך המהירה ביותר; אנא השתמש בכותרת מתאימה(.
● דרך שירות הלקוחות של  Wizardsבכתובת .wizards.custhelp.com
● באמצעות דואר אלקטרוני ל Wizards-בכתובת .investigations@wizards.com
עיכוב או הימנעות משליחת ההצהרה לא תעצור או תעכב את תהליך הבחינה של המקרה.
ש :כמה זמן לוקח תהליך הבחינה של המקרה?
 8שבועות .על מנת לקבל עדכונים בזמן על כל החלטה ,אנא וודא שכתובת הדואר
ת :בדרך כלל ,תהליך הבחינה אורך כ -10-
האלקטרוני שלך מעודכנת בחשבון החברות שלך.
ש :האם אני יכול להמשיך לשחק בטורנירים רשמיים בזמן בחינת המקרה?
ת :אתה עדיין יכול לשחק ברוב האירועים המדווחים בזמן תקופת הבדיקה .אבל ,אם העפלת ל ,Pro Tour-אליפות העולם ,או
גביע העולם ב ,Magic-אנא צור קשר עם  premierplay@wizards.comכדי לבדוק את מצב ההזמנה שלך .הבדיקה של
הפסילה שלך תקבל את העדיפות הגבוהה ביותר.
ש :האם אני מקבל  Planeswalker/Pro Pointsו/או פרסים עבור האירוע שממנו נפסלתי?
ת :לא ,שחקנים שנפסלו לא מקבלים שום  Planeswalker/Pro Pointsאו פרסים עבור אותו אירוע .אבל ,הם משאירים
לעצמם כל פרס שכבר ניתן להם עד לרגע שבו הפסילה קרתה.
ש :היכן אני יכול למצוא מידע נוסף בנושא?
ת :מידע נוסף זמין בכתובת.blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee :
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