
Perguntas Frequentes - Desqualificação de Jogadores

P) Fui desqualificado. O que acontece agora? Eu receberei uma suspensão
ou banimento?
R) Seu caso será revisado pelo Organizador do torneio e pela Wizards of the
Coast. O resultado dessa análise pode resultar em nenhuma ação adicional,
uma carta de advertência, ou em uma suspensão dos eventos deste
organizador ou de eventos sancionados em geral.

P) O que devo fazer?
R) Se você tiver a oportunidade, escreva uma declaração sobre o incidente. Isso
não é obrigatório, mas é fortemente recomendado, já que é a sua chance de
fornecer a sua perspectiva sobre o que ocorreu e dará ao Organizador e à
Wizards of the Coast mais informação sobre o incidente. Por favor, certifique-se
de incluir o nome do torneio, seu nome completo e o e-mail da sua conta
Wizards em sua declaração.

P) Eu preciso dar a declaração agora?
R) Não, você não precisa fornecer a declaração escrita neste momento. Já
que as memórias se perdem com o tempo, recomenda-se que você escreva
o mais rápido possível. Se você decidir fazê-lo mais tarde, por favor notifique
o Juiz-Mor ou Organizador do torneio de suas intenções. Uma vez que tenha
escrito sua declaração, envie por email para o Juiz-Mor ou Organizador ou
mesmo diretamente para a Wizards of the Coast no endereço
op.fraudinvestigations@wizards.com.

P) Eu ainda poderei jogar em torneios sancionados de Magic no futuro?
R) Por padrão, sim, você ainda pode participar da maioria dos eventos
sancionados de Magic após uma desqualificação. No entanto, a Wizards of the
Coast pode suspender sua conta Wizards. O Organizador do Torneio também
pode escolher suspendê-lo de seus torneios.

P) Eu receberei premiação pelo evento do qual fui desclassificado?
R) Não, você não receberá quaisquer prêmios do evento. No entanto, se você já
tiver recebido prêmios antes do momento da desclassificação, você pode ficar
com eles.

P) O que devo fazer se eu tiver queixas sobre como essa
desqualificação foi tratada?
R) Você pode mencionar isso em sua declaração para a Wizards of the
Coast. Você também pode submeter um relatório de conduta para a Judge
Academy em seu website na página
https://judgeacademy.com/conduct-report-form/.
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Declaração de Desqualificação
Evento:

Data:

Nome do Juiz-Mor:

Nome do Jogador:

Email do jogador:

Declaração:


