FAQ for spillere ved Diskvalifikasjon
Q) Jeg har blitt diskvalifisert, Hva skjer nå? Kommer jeg til å bli suspendert?
A)The Investigations committee (Granskingsutvalget), en gruppe på 8-15 dommere fra hele verden,
vil gå igjennom saken din og foreslå eventuelle handlinger. Dette kan være alt fra «ingen sanksjon
nødvendig», til en formell advarsel eller en suspensjon. Hoveddommeren har ingen kunnskap om hva
granskingsutvalget kommer til å avgjøre i saken.
Q) Hva burde jeg gjøre?
A) Du burde skrive en uttalelse om hendelsen. Denne uttalelsen er din sjanse til å forklare
granskingsutvalget hva som skjedde, og det er anbefalt at du leverer en uttalelse. Vennligst inkluder
følgende i uttalelsen din: fullt navn, DCI nummer og nåværende e-post adresse.
Uavhengig av om du leverer en uttalelse eller ikke, vennligst kontakt Wizards sin kundeservice for å
forsikre deg om at din kontakt informasjon er korrekt ved å gå inn på wizards.custhelp.com.
Q) Trenger jeg å levere en uttalelse nå?
A) Nei, men det er å anbefale. Dette på grunn av at detaljerte minner om en hendelse ofte blir uklare
ettersom tiden går. Hvis du bestemmer deg for å gi uttalelsen senere, så vennligst si ifra til
hoveddommeren om dette. Det er anbefalt at du leverer uttalelsen innen en uke etter at
arrangementet har avsluttet. Du har tre måter å levere uttalelser på, som er følgende:
● Send e-post til hoveddommeren på arrangementet (dette er raskest, vennligst skriv noe
relevant under emne)
● Via Wizards of the Coast kundeservice på wizards.custhelp.com.
● Sende den som e-post til Wizards of the Coast på investigations@wizards.com.
Å utsette, eller å ikke levere en uttalelse vil IKKE stoppe ELLER utsette granskingsprosessen
Q) Hvor lang tid vil granskingsprosessen ta?
A) Det tar vanligvis 8-10 uker. For å få beskjed når en avgjørelse er nådd, vennligst sjekk at e-post
adressen din stemmer overens med medlemskontoen din.
Q) Kan jeg fortsatt spille i sanksjonerte arrangementer mens granskingen pågår?
A) Du kan fortsatt spille i de fleste sanksjonerte arrangementer under granskingsperioden. Men om du
er kvalifisert for en Pro Tour, World Championship eller World Magic Cup, vennligst kontakt Wizard på
premierplay@wizards.com for å sjekke status på din invitasjon. Granskingen av diskvalifikasjonen din
vil da bli gitt høyeste prioritet.
Q) Får jeg Planeswalker/Pro poeng og/eller premier for arrangementet jeg ble diskvalifisert fra?
A) Nei, diskvalifiserte spiller får ingen Planeswalker/Pro poeng eller premier for det arrangementet.
Men alle premier man allerede har blitt tildelt på tidspunktet man blir diskvalifisert, vil man få beholde.
Q) Hvor kan jeg finne ytterligere informasjon om dette?
A) Ytterligere informasjon finner du på: blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee.
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