FAQ dla organizatorów turniejów nt. procesu dyskwalifikacji

P) Gracz został zdyskwalifikowany na sankcjonowanym turnieju, który organizuję. Co teraz?
O) Zdyskwalifikowany gracz nie może już uczestniczyć w tym turnieju. Nie otrzymuje on również za niego
żadnych nagród. Jeśli otrzymał już jakieś nagrody ZANIM 
został zdyskwalifikowany, nie należy mu ich
odbierać.
Jeśli byłeś świadkiem sytuacji, która doprowadziła do dyskwalifikacji lub jeśli chcesz udzielić dodatkowych
informacji o graczu, możesz zostać poproszony o spisanie krótkiego oświadczenia. W przeciwnym wypadku
sędzia główny turnieju sam zajmie się wszystkimi wymaganymi czynnościami.

P) Czy powinienem wyprosić zdyskwalifikowanego gracza z miejsca turnieju?
O) Nie musisz. Organizator sam może podjąć decyzję o tym, kto może, a kto nie może uczestniczyć w jego
turniejach, a decyzja ta nie musi mieć związku z procesem dyskwalifikacji. Na przykład wszystkie podane
poniżej sytuacje są możliwe:
●
●
●

Gracz mówi “przegrany kupuje wygranemu batonik!” i zostaje zdyskwalifikowany za proponowanie
zakładu. Organizator wie, że to tylko głupi błąd i pozwala graczowi grać w kolejnym turnieju.
Gracz oferuje sprzedaż swoich kart przeciwnikowi po cenach niższych niż w sklepie. Organizator
wyprasza gracza, a sędzia główny usuwa go z turnieju bez żadnej kary.
Gracz zostaje przyłapany na manipulowaniu biblioteką i dotkliwie obraża zajmującego się nim
sędziego. Organizator wyprasza gracza z miejsca turnieju, a sędzia główny dyskwalifikuje go za
oszukiwanie i niesportowe zachowanie.

P) Czy zdyskwalifikowany gracz może uczestniczyć w kolejnych sankcjonowanych turniejach?
O) Wszystkie dyskwalifikacje są weryfikowane przez 
Player Investigations Committee
, czyli grupę sędziów,
którzy oceniają powagę danego wykroczenia i zawartość oświadczeń świadków, aby zdecydować, jakie
dalsze akcje należy podjąć. Zdyskwalifikowany gracz może nadal uczestniczyć w innych sankcjonowanych
turniejach, chyba że podjęta zostanie decyzja o jego zawieszeniu. Proces weryfikacji trwa zazwyczaj od 8
do 10 tygodni.

Nie zostaniesz bezpośrednio poinformowany o zawieszeniu gracza z twojego sklepu. Jednakże Wizards
Event Reporter nie pozwoli dodać go do żadnego sankcjonowanego turnieju. Lista zawieszonych graczy
jest również dostępna tutaj:
http://magic.wizards.com/en/content/suspended

dci
memberships

P) Czy zawieszony gracz może uczestniczyć w niesankcjonowanych turniejach?
O) W turniejach niesankcjonowanych oficjalna polityka Magica nie ma zastosowania. Możesz prowadzić je
tak, jak chcesz. Możesz pozwolić zawieszonym graczom na uczestnictwo w nich, ale powinieneś dokładnie
przemyśleć, czy takie działanie nie będzie miało negatywnych skutków dla twojej lokalnej społeczności
graczy.
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