Svenska Bandyförbundet

Beslutsdatum 2020-03-12

Disciplinnämnden (DN)

Till
Sergey Pochkunov, Frillesås BK
Bestraffning:
I elitseriekvalmatchen mellan Frillesås BK – IK Sirius 2020-03-08 blev ovan rubricerad spelare
tilldelad grov utvisning och matchstraff för brutalt spel.
Händelseförlopp enl inkommen anmälan:
I matchminut 30 så lyfter Frillesås BK upp en långboll mot IK Sirius straffområde. Nr 71 i Frillesås,
Sergey Pochkunov, åker på bollen med försvarande spelare nr 23 i IK Sirius, William Liw, framför
sig. Liw hindrar åkvägen för Pochkunov och de kommer då i närkontakt med varandra, varpå
Pochkunov delar ut en direkt knäspark i magen och därefter en direkt stämpling mot undre delen
av benet på Liw. Stämplingen sker med skridskoskenan först, är brutal och äventyrar
motspelarens säkerhet.
Liw skadar sig inte av sparken eller stämplingen utan kan fortsätta matchen.
Pochkunov lämnar spelplanen utan protester.
Yttrande från supervisor Håkan Brolin:
Jag som SV står på huvudläktaren söder om mittlinjen (till vänster om mittlinjen och kameran).
Händelsen inträffar 40-50 meter norr (till höger) om mig. Det slås en långboll från Frillesås
vänstersida mot Sirius straffområde. Jag håller kvar min blick på passningsläggaren och hinner
inte se hela åkningen från anfallare och försvarare, utan vänder blicken mot den aktuella
situationen ett kort ögonblick innan kollisionen. Jag hinner inte uppfatta någon spark från Frillesås
nr 71 (Pochkunov), utan när AD drar upp armen för utvisning tror jag att det är för att Frillesåsspelaren har klubban i ansiktet på sin motståndare. Jag tänker för mig själv att Frillesåsspelaren
har spelat klart och blir inte förvånad över det röda kortet. Jag hinner dock se att AD åker
baklänges för att få spelare och boll framför sig så det finns ingen tvekan från min sida om att AD
har sett hela situationen.
Jag kan inte bilda mig en annan uppfattning om situationen på de bilder Bandypuls har på sin
webbsida.
Yttrande från Sergey Pochkunov:
Fredrik slår en lyra från vänsterkanten ca 1/3-del in på Frillesås planhalva. Lyran är diagonal. Jag
kommer åkande från höger sida in mot straffområdet och tittar på bollen. Jag ser även en
Siriusspelare som kommer åkande från vänster och ”kurvar” upp mot mig. Siriusspelaren åker mot
mig, höjer armbågen och håller klubban i bägge händerna. Siriusspelaren kliver in i situationen
med kroppen. Jag uppfattar situationen som hotfull och att Siriusspelaren bara är ute för att stoppa
mig och inte spela på bollen. Jag fullföljer situationen med den fart jag har och med spänd kropp.
En kollision uppstår med Siriusspelaren. Vi träffar varann med vänster arm, axel och vänster ben.
Siriusspelaren har inte rätt balans och ramlar. Jag uppfattar det som om Siriusspelaren förstärker
situationen. Jag uppfattar situationen som en matchsituation som vilken som helst i matchen. Jag
blir förvånad när jag blir uppmärksammad på att jag blivit utvisad.

Jag känner en stark hotbild på väg till utvisningsbåset när jag blir attackerad av en annan
Siriusspelare.
Yttrande från William Liw, IK Sirius:
Frillesås ska slå en lyra, jag tar markering och ligger tätt inpå, jag backandes får crosschecking i
ansiktet.
DN:s beslut nummer 19144:
DN:s ledamöter har tagit del av inkomna yttranden och anser att Pochkunov utdelar en brutal
tackling. Kraften i tacklingen beror dock till stor del på att Pochkunov spänner sig inför kollisionen
då han upplever att Siriusspelaren går in i situationen enbart för att stoppa honom och utan avsikt
att ta bollen. Detta är i och för sig ingen förmildrande omständighet men förklarar varför kollisionen
blev så kraftig.
Med stöd av ovanstående beslutar DN således att, enligt RF:s kap. 14 § 2 punkt 7, stänga av
Sergey Pochkunov 2 matcher, 2020-03-11 Lidköpings AIK – Frillesås BK och 2020-03-15 Frillesås
BK – Falu BS
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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Bengt Arwidson, ordförande
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