Otázky a odpovědi pro organizátora turnaje
Otázka: Hráč byl diskvalifikován ze sankcionovaného turnaje, který jsem orgnanizoval. Co se
stane teď?
Odpověď: Diskvalifikovaný hrář nemůže nadále hrát v daném turnaji. Hráč také nemůže dostat žádné ceny
z tohoto turnaje. Pokud však ceny byly předáný před tím, než byl hráč diskvalifikován, neměly by mu být
odebrány
Pokud jste byl svědkem této události, která vedla k diskvalifikaci, anebo si přejete poskytnout další
informace o tomto hráči, můžete být požádán o sepsání krátkého prohlášení do záznamu o diskvalifikaci.
Jinak se postará o veškerou potřebnou dokumentaci hlavní rozhodčí.

Otázka: Musím diskvalifikovaného hráče požádat o opuštění místa konání turnaje?
Odpověď: Není to vyžadováno. Je na uvážení organizátora turnaje, kdo je vítán v jeho obchodě anebo na
turnaji a toto rozhodnutí není bezprostředně spojeno s procesem diskvalifikace. Například se ale může stát
toto:
● Hráč pronesl: „ ten, kdo prohraje, koupí vítězi sladkou tyčinku!“ a je diskvalifikován zá sázení.
Organizátor turnaje ví, že se jednalo o prostou hloupou chybu a umožní hráči zúčastnit se side
eventu později téhož dne..
● Hráč nabídne oponentovi to, že mu prodá své karty za nižší cenu, než mají v obchodu u pultu.
Organizátor turnaje požádá hráče, aby odešel. Hlavní rozhodčí vyřadí hráče z turnaje bez dalšího
potrestání nebo diskvalifikace
● Hráč podváděl při míchání svého balíčku a po přistižení agresivně napadá vyšetřujícího
rozhodčího. Organizátor turnaje hráče vykáže a hlavní rozhodčí diskvalifikuje hráče z turnaje za
podvádění a nesportovní chování
Otázka: Může se diskvalifikovaný hráč v budoucnu zúčastnit sankcionovavných turnaju?
Všechny diskvalifikace jsou přezkoumány vyšetřovací komisí, což je skupina rozhodčích Magic: the
Gathering, která zhodnotí vážnost přestupku a obsah prohlášení svědků. Následně komiste rozhodne, jaké
další kroky jsou potřeba. Diskvalifikovaný hráč může pokračovat v hraní na sankcionovaných turnajích do té
doby, dokud jej výbor nesuspenduje. Tento vyšetřovací proces trvá většinou 810 týdnů
Budeli hráč suspendován ve vašem obchodě, tak nebudete přímo upozorněni. Avšak WER Vám neumožní
přidat daného hráče do sankcionovaného turnaje. Seznam suspendovaných hráčů naleznete
na:http://magic.wizards.com/en/content/suspendeddcimemberships

Otázka: Může se diskvalifikovaný hráč zúčastnit nesankcionovaných turnajů?
Odpověď: Nesankcionované turnaje se neřídí oficiálními postupy pro magicové turnaje. Můžou být vedeny
tak, jak uzná jejich organizátor za vhodné. Můžete povolit suspendovanému hráči zúčastnit se
nesankcionovaných turnajů dle svého uvážení, ale doporučujeme být v tomto rozhodnutí opatrní, zda je to v
nejlepším zájmu komunity.
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