Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2019-11-28

Disciplinnämnden (DN)

Till
Anton Voronchikhin, Kalix Bandy
Bestraffning:
I den allsvenska matchen mellan Gripen/Trollhättan – Kalix Bandy 2019-11-24 blev ovan
rubricerad spelare tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp:
I matchens 91:a minut går Gripen till anfall och efter ett misslyckat skottförsök utanför Kalix
straffområde hamnar en Gripensspelare och Anton Voronchikhin i ett gruff. När det har lugnat ner
sig något och spelet fortfarande är igång hamnar Anton Voronchikhin framför sin motståndare med
ryggen mot honom och slår ett obehärskat direkt slag med sin klubba bakom sin egen rygg som
träffar motståndaren i huvudet och äventyrar dennes säkerhet.
Voronchikhin får grov utvisning för denna situation och lämnar planen utan protester.
Inkommet yttrande från Anton Voronchikhin:
Jag upplever mig provocerad av motståndaren eftersom han fortsätter att hålla fast mig när jag ser
en möjlighet att gå till anfall. När jag försöker slita mig loss blir det en rörelse med armen bakåt,
den arm jag håller klubban med och tyvärr blir det som ett oavsiktligt slag. Det syns tydligt på
videon att jag försöker gå med i anfallet och försöker åka framåt när motståndaren fortsätter hålla
fast mig.
Jag har inte för avsikt att försöka slå motståndaren som är bakom min rygg. Det blir en väldigt
olycklig situation.
DN:s beslut nummer 19029:
DN anser att det brutala slag Voronchikhin utdelade är ett normalt fall av grov utvisning. DN
bedömer dock att Voronchikhin utsattes för en viss provokation av en motståndare som i samband
med incidenten själv blev utvisad 10 minuter. DN beslutar således att, enligt RF:s kap. 14 § 2
punkt 7, stänga av Anton Voronchikhin 2 matcher, 2019-11-30 Kalix Bandy – TB Västerås och
2019-12-01 Kalix Bandy – Örebro SK.
Avstängningen gäller från och med beslutsdatum till och med 2019-12-01 och avser allt bandyspel
på den tävlingsnivå (Senior) där utvisningen utdelades.
Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren
erhöll sin avstängning. Detta innebär bl. a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det
tekniska området och inte heller på annat sätt instruera eller ha kontakt med sitt lag.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Lena Jonsson, Arne Eklöf och Bo
Nilsson.
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