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Minsk 2019, storie e 
suksesit për Kosovën
Numri i dytë i Revistës Olimpi vjen me lajme të bujshme në 
arenën ndërkombëtare, ku ekipi Olimpik i Kosovës shkroi një 
tjetër histori të suksesshme në Lojërat e dyta Evropiane Minsk 
2019, të cilat u mbajtën në kryeqytetin e Bjellorusisë.

Tri medalje të fituara, një e artë, një e argjendtë dhe një e 
bronztë e vunë Kosovën në mesin e shteteve të suksesshme të 
kontinentit të Evropës, i cili në Lojërat Olimpike është kontinenti 
që fiton më së shumti medalje. Në Minsk 2019, vendi ynë, edhe 
pse i vogël, ishte storie e suksesit. 

Falë sportit të xhudos, që në vendin tonë e ka marrë prej vitesh 
primatin për suksese të panumërta dhe falë arkitektit të të gjitha 
këtyre arritjeve, mjeshtërit me përmasa botërore, Driton Kuka, Kosova u rendit në mesin e 34 
shteteve më të suksesshme të Evropës, nga gjithsej 50 sosh sa morën pjesë. Shumë sosh, madje 
edhe shtete të mëdha dhe me numër të madh sportistësh mbetën pa shijuar ndjenjën e medaljes. 
Ne, me pak fat do të mund të fitonim medalje edhe në boks e karate.

Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova e Loriana Kuka, bënë krenarë gjithë Kosovën, duke “detyruar” 
gardën bjelloruse ta nderojë në mënyrën më të mirë flamurin tonë, madje edhe në prani të ministrit 
për Kulturë, Rini e Sport, Kujtim Gashi, që përkrahjen e tij të fuqishme për sportin e dëshmoi 
edhe me prezencën e tij në Minsk. Në ceremoninë hapëse ishte edhe presidenti i Republikës së 
Kosovës, Hashim Thaçi.

Derisa Minsku do të mbetet storie e suksesit për vendin tonë, një tjetër ekipë me shumë talentë 
do të përfaqësohet në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj, Baku 2019 (21-27 korrik). 18 
sportistë (15-18-vjeçare) të pesë sporteve të ndryshme, do të mundohen ta fitojnë medaljen që i 
mungon vendit tonë nga Festivalet e tilla dhe njëkohësisht t’i hapin vetes një autostradë të re të 
sukseseve ndërkombëtare.

Olimpi 2 vjen edhe me një tjetër lajm të shumëpritur të sportit tonë, miratimin në Parlamentin e 
Kosovës të amendamentit, që harmonizon  Ligjin për Tatimin e të Hyrave në Korporata me Ligjin 
për Sponsorizim në fushën e Sportit, Kulturës dhe Rinisë. Me këtë ligj i hapet rrugë bizneseve 
që të investojnë në sport dhe të cilat 30 për qind të fitimit në tatim mund ta ndajnë për sportin.

Tre muajëshi i kaluar u dallua edhe për organizime madhështore të Komitetit Olimpik të Kosovës, 
ku për herë të parë filloi Festivali Sportiv për Parafillorët, një spektakël i paparë ndonjëherë në 
stadiumin Fadil Vokrri, ndërsa Dita Olimpike 2019 u veçua për organizimin e bërë për herë të parë 
në 25 komuna, të cilat iu bashkuan këtij projekti, që bashkon fëmijët e Pavarësisë.

Besim Hasani
President i Komitetit Olimpik të Kosovës

Minsk 2019, a success story for Kosovo
This second edition of the Olympus Review comes with major headlines made in the international 
arena, where the Kosovo Olympic team wrote yet another success story at the Second European 
Games 2019 in Minsk, the capital city of Belarus.

Three medals in tow, one gold, one silver and one bronze, have put Kosovo in the map of the most 
successful countries of the European continent, which in the Olympic Games is most successful 
in terms of medals. At Minsk 2019, our country, albeit a small one, was a great success story. 

Thanks to Judo, which is a primer in our country due to its numerous achievements, and thanks 
to the architect of all such achievements, the world-class trainer, Driton Kuka, Kosovo ranked 
amongst the 34 most successful countries in Europe, from 50 of those competing. Many 
countries, even those larger and with a great number of athletes, remained without a sense of a 
medal. With some more fortune, we could have won medals in boxing and karate.

Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova and Loriana Kuka made Kosovo proud once again, thereby 
“forcing” the Belarus guard honour best our flag, even in the attendance of the Kosovo Minister 
of Culture, Youth and Sports, Kujtim Gashi, who once again proved his strong support to sports 
with his presence in Minsk. The opening ceremony was attended also by the President of the 
Republic of Kosovo, Hashim Thaçi.

While Minsk will remain a story of success of our country, another star-studded team of talents 
will represent the country in the European Youth Olympic Festival in Baku 2019 (21-27 July). 18 
athletes (15-18 years) in five different disciplines, shall strive to win a highly-expected medal 
from such Festivals, simultaneously blazing new paths for international success for themselves.

Olympus 2 comes with another long awaited novelty for our sports, the adoption by the Kosovo 
Assembly of an amendment harmonizing the Law on Corporate Income Taxes with the Law 
on Sponsorships in the areas of Sports, Culture and Youth. This law opens the way for the 
businesses investing in sports, which may now allocate up to 30% of their tax revenues to sports.

The last quarter was also marked by majestic events held by the KOsovo Olympic Committee, 
which held the first Pre-Primary Sports Festival, a never before seen event in the Fadil Vokrri 
Stadium, while the Olympic Day 2019 was special for an event first held in 25 municipalities that 
joined the project, getting Independence children all together.

Besim Hasani
President of the Kosovo Olympic Committee

KALENDARI I 
LOJËRAVE 
2019-2020

Festivali Olimpik 
Evropian Veror 
për të Rinj (EYOF) 
Baku 2019

21-27.07.2019

Lojërat Mesdhetare 
në Rërë Patras 
2019

25-31.08.2019

Lojërat Olimpike 
Dimërore për të 
Rinj Lozana 2020

09-22.01.2020

Lojërat Olimpike 
Verore Tokyo 
2020

24.07-09.08.2020
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BOXER DONJETA SADIKU CARRIES THE FLAG OF 
KOSOVO IN THE OPENING CEREMONY OF MINSK 2019

BOKSIERJA DONJETA SADIKU BARTI FLAMURIN E 
KOSOVËS NË CEREMONINË HAPËSE, TË MBAJTUR NË 
STADIUMIN E DINAMOS SË MINSKUT.
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ARDITA ZENULLAHU

ARDIT DELIJAJ

SHPËTIM BAJOKU
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DONJETA SADIKU

FATIH KARABAXHAKU



OLIMPI 8

Tri medalje

Three medals

Një ari, një argjendtë dhe një e bronztë janë ngjyrat e 
tri medaljeve të fituara nga ekipi i Kosovës në Lojërat 
e dyta Evropiane Minsk 2019, të mbajtura prej 21-30 
qershor në kryeqytetin e Bjellorusisë.

Të tri medaljet u fituan nga sporti më i suksesshëm 
në Kosovë, xhudo.

Kampionia Olimpike Majlinda Kelmendi, fitoi të artën 
në kategorinë deri në 52 kilogramë. Në prani të 
mijëra shikuesve ajo mposhti në finale rusen, Natalia 
Kuziutina. Pas katër luftërave të fituara Majlinda 
u ngjit në maje të podiumit, duke fituar medaljen e 
vetme që i mungonte në karrierën e saj.

Të njëjtën ditë (22 qershor), Nora Gjakova, fitoi 
medaljen e argjendtë në kategorinë -57 kilogramë. 
Medalistja e bronztë në Lojërat Evropiane Baku 
2015, ngriti nivelin e saj të medaljes në Minsk.

Dy ditë më vonë (24 qershor), në podium u ngjit 
sërish një xhudiste e jona, kurse flamuri ynë valoi 
sërish lartë. Këtë herë ishte Loriana Kuka, e cila në 
kategorinë -78 kg, fitoi medaljen e bronztë përmes 
repesazhit, arritja më e madhe e saj në garat 
ndërkombëtare.

Paraqitje të mirë kishte edhe boksieri, Patriot 

Një ari, një argjendtë dhe një e bronztë janë ngjyrat 
e Gold, silver and bronze are the colors of the three 
medals won by the Kosovo team in the Second 
Minsk European Games 2019, held between 21-30 
June, in the capital city of Belarus.

All three medals were gained by the most successful 
sport in Kosovo, Judo.

The Olympic Champion Majlinda Kelmendi won gold 
in the category for up to 52 kg. In the presence of 
thousands of viewers, she beat in the finals, the 
Russian Natalia Kuziutina. After four successful 
fights, Majlinda took the podium, winning the only 
medal that had been missing in her career.

On the same day (22 June), Nora Gjakova won a 
silver medal, in the category -57 kilograms. A bronze 
medallist in the Baku European Games 2015, she 
climbed up in her medals in Minsk.

Two days later (24 June), the podium was taken 
again by one of our judokas, while our flag soared 
high again. It was Loriana Kuka this time, who 
in the category -78 kg won a bronze medal by 
repechage, her highest achievement in international 
competitions.

Behrami, që me dy fitore hyri në mesin e tetë garuesvë 
më të mirë në kategorinë -69 kilogramë, ndërsa Alvin 
Karaqit, fati ia ktheu shpinën duke e lënë pa medalje 
në dy sekondat e fundit të kategorisë -84 kilogramë.

Kosova në Minsk u përfaqësua me 12 sportistë të 
pesë sporteve të ndryshme, xhudo, boks, karate, 
pingpong dhe shigjetari, ndërsa u kthye me tri 
medalje të fituara, një arritje e jashtëzakonshme për 
vendin tonë. Për herë të parë u fitua një medalje e 
artë dhe një e argjendtë.

Medaljet e fituara

E artë

Majlinda Kelmendi (xhudo, -52 kg)

E argjendtë

Nora Gjakova (xhudo, -57 kg)

E bronztë

Loriana Kuka (xhudo, -78 kg)

A good act was put also by boxer Patriot Behrami, 
who by winning two fights entered amidst eight best 
in the category of -69 kilograms, while Alvin Karaqi 
did not enjoy that much of a fortune, losing the 
medal in the last two seconds in the category -84 
kilograms.

In Minsk, Kosovo was represented by 12 athletes 
in five different sports, such as judo, boxing, karate, 
table tennis and archery, and went back with three 
medals, an outstanding achievement for our country. 
For the first time, we won one gold and one silver 
medal.
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Kosova përfundoi e 34-ta nga 50 sosh në renditjen e shteteve me medalje
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Medalja me dedikim të veçantë

A specifically dedicated medal

Majlinda Kelmendi pati një dedikim të veçantë për 
medaljen e artë të fituar në Lojërat Evropiane Minsk 
2019. 

Në intervistën për Komitetin Olimpik të Kosovës, 
kampionia Olimpike, foli për suksesin e arritur, si dhe 
atmosferën e krijuar në sallë, nga ekipi i Kosovës, që 
i dha mbështetje të madhe nga tribunat.

Fituat edhe medaljen që iu mungonte. 

Po, është hera e parë që po marrë pjesë në Lojërat 
Evropiane, të cilat në xhudo vlejnë edhe si Kampionat 
Evropian dhe natyrisht se po ndihem shumë mirë. 
Një ditë e gjatë, e vështirë dhe me mjaft stres, duke 
marrë parasysh që dy vjet nuk kam marrë pjesë në 
kampionate, shkaku i lëndimit. Sot isha shumë e 
motivuar dhe besoj se edhe gara shkoi shumë mirë.

Majlinda Kelmendi had a special dedication to make 
for the gold medal won at the European Games in 
Minsk. 

In an interview for the Kosovo Olympic Committee, 
our Olympic Champion spoke of the success made, 
and the atmosphere in the game room by the Kosovo 
team who cheered loudly from the stands.

You won the medal that was missing? 

Yes, it is my first time in the European Games, which 
in judo account for a European Championship, 
and obviously I feel great. A long, a strenuous and 
stressful day, considering that it has been almost two 
years I have not been taking part in championships, 
due to my injury. I was very motivated today, and I 
believe the whole competition went well.

Një finale që na emocionoi të gjithëve, ku pas triumfit 
bëtë me gisht drejt tifozëve

Finalja ka shkuar ashtu siç e kam pritur. Rusja 
(Kuziutina) është shumë e fortë fizikisht, prandaj 
kam pritur që nuk do të ketë gjuajtje të shpejtë, por në 
fund unë  e hodha dhe thjesht e ndjeva atmosferën 
e mirë që ishte aty, pasi jo shumë shpesh kemi 
mundësi të shohim shqiptarët duke na përkrahur, 
kështu që thjesht i falënderova. 

Kujt ia dedikon medaljen?

Këtë medalje ia kushtoj një personi shumë të veçantë 
për mua, djalit të tezës,  Labinot Harbuzi, futbollist, 
të cilin fatkeqësisht e kemi humbur disa muaj më 
parë dhe ai ka qenë idolli im kur i kam pasur 12 vjet. 
Ai ka besuar shumë në mua, gjithmonë më ka thënë 
se jam më e mira në botë.

A final that got us all emotional, you pointed fingers 
towards the fans after your triumph!

The final went as I expected. The Russian judoka 
(Kuziutina) is physically very strong, and so I 
expected she would not throw any swift motions, 
but ultimately I overcame her, and I just felt the good 
atmosphere there, because it is not that often that 
we get to see Albanians cheering for us, and I just 
simply thanked them. 

Who do you dedicate the medal to?

I would dedicate this medal to a person very special 
for me, son of my aunt, Labinot Harbuzi, a football 
player, who we unfortunately lost a few months 
earlier, he was my idol when I was 12 years of age. 
He always believed in me, he always told me that I 
was the best in the world. 
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Nora: Kam pritur ta fitojë medaljen e artë

Nora: I expected to win a gold

Nora Gjakova ngriti nivelin e medaljes në Lojërat 
Evropiane. Pas të bronztës së fituar në Baku 2015, 
të vetmes nga ekipi i Kosovës, xhudistja jonë fitoi të 
argjendtën në Lojërat Evropiane Minsk 2019.

Sportistja e vitit 2018 në Kosovë, u bë nënkampione 
e Evropës në kategorinë -57 kilogramë.

“Po ndihem shumë mirë. Në Lojërat e kaluara kam 
fituar medaljen e bronztë, këtë herë të argjendtën. 
Kam pritur që do ta fitojë të artën pasi kam qenë 

Nora Gjakova went upwards in medals at the 
European Games. After a bronze medal won in Baku 
2015, the only athlete from the Kosovo team, our 
judoka won a silver medal at the European Games 
in Minsk 2019.

The 2018 Athlete in Kosovo made herself under-
champion of Europe in the category -57 kilograms.

“I feel great. In the last Games, I won a bronze medal, 
while this time, it was a silver one. I did expect a 
gold medal, I was highly prepared, but I guess this is 
sports, there are always surprises”, stated Gjakova 
after the medal ceremony.

She was beaten in the finals by the Russian Daria 
Mezhetskaia.

“My focus was not great in the finals, however I 

shumë mirë e përgatitur, por ky është sport, dhe 
gjithmonë ndodhin befasi”, deklaroi Gjakova pas 
medaljes.

Ajo u mund në finale nga rusja, Daria Mezhetskaia.

“Nuk e kisha fokusin aq të mirë në finale, por prapë 
se prap jam e kënaqur. Më duket se u nguta, është 
dashur të jem në fillim më e kujdesshme. Në minutat 
e fundit kundërshtarja u lodh shumë, por ishte vonë 
për ta rikthyer rezultatin”, shtoi Nora.

am very satisfied. I may have rushed a bit, I should 
have been more careful in the beginning. In the last 
minutes, my opponent was very tired, but it was too 
late to regain the points”, stated Nora.



OLIMPI 12

Loriana: Nuk e prisja medaljen, synimi i ardhshëm 
Tokio 2020

Loriana: I did not expect a medal, my next goal is 
Tokyo 2020

Loriana Kuka është befasuar edhe vetë me medaljen 
e fituar në Lojërat Evropiane Minsk 2019. 

Xhudistja jonë fitoi medaljen e bronztë në kategorinë 
-78 kilogramë.

“Sinqerisht nuk e kam pritur fare medaljen. E kam 
pritur një vend të pestë ose të shtatë. Nuk e kam 
pritur që do të fitojë medalje. Madje, në luftën për 
medalje kam qenë duke pësuar humbje dhe në 30 
sekondat e fundit fitova me Ippon. Kjo bëri që të 

Loriana Kuka seems to have been surprised herself 
with the medal won at the European Games in Minsk 
2019. 

Our judoka won a bronze medal in the category of 
-78 kilograms.

“I honestly did not expect a medal. I just expected a 
fifth, or a seventh place. I did not think I would win 
a medal. I was even losing in my medal fight, and 
I only threw an Ippon in the last 30 seconds. This 

ishte ndjenjë shumë e mirë, e sidomos edhe reagimi 
i tifozëve dhe i Dritonit (Kukës). Ishte emocion i 
veçantë përqafimi me trajnerin, pasi edhe ai ishte i 
emocionuar me triumfin tim”, u shpreh Loriana Kuka 
për RTK.

“Pas fitores mendja më shkoi tek babai, pasi ai ka 
qenë fillimi i gjithë karrierës time në xhudo. Synimi 
im tani janë Lojërat Olimpike Tokio, shpresoj të 
befasojë edhe atje”, theksoi Kuka.

gave me a great feeling, it was the reaction by the 
fans, but also by Driton (Kuka). A special feeling was 
the embrace of the trainer, since he was also excited 
with my triumph”, stated Loriana Kuka for the RTK.

“After the win, my mind flew off to my father, because 
he was the beginning of any career I may have in 
judo. My goal is now the Olympics in Tokyo, I hope to 
surprise everyone there as well”, stated Kuka.
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Driton Kuka: A great success

Arkitekti i sukseseve të mëdha të xhudos, trajneri, 
Driton Kuka, e ka quajtur sukses të madh fitimin e tri 
medaljeve nga ekipi i tij në Lojërat Evropiane Minsk 
2019.

Kuka veçoi edhe medaljen e bronztë të Loriana 
Kukës, e cila arriti suksesin më të madh të saj për 
seniore. 

“Për mua emocion i veçantë ka qenë për mbesën 
time, Lorianën, pasi është vajza e vëllait”, tha Kuka, 
duke shtuar: “Është sukses i madh, pasi ne jemi ekip 
i vogël dhe dihet që Lojërat Evropiane janë edhe 

The architect of grand judo success, Driton Kuka, 
has branded “a great success” the three medals of 
his team in the European Games in Minsk 2019.

Kuka underlined the bronze medal by Loriana Kuka, 
who marked her greatest success in the senior class. 

“For me, this was a special feeling, my own niece, 
Loriana, she is the daughter of my brother”, stated 
Kuka, thereby adding: “It is a great success, since 
we are a small team, and it is known that European 
Games stand for a European Championship, and a 
qualifying competition for the Olympic Games. All 
three medals are a great success, when we consider 
that in Baku 2015, a single bronze was a major hit”.

Kampionat Evropian, si dhe kualifikuese për Lojërat 
Olimpike. Të tria këto medalje janë sukses i madh, 
kur dihet se në Baku 2015 vetëm medalja e bronztë 
ishte sukses i madh”.

Trajneri kampion Olimpik me Majlinda Kelmendin, 
foli edhe për Distria Krasniqin, Majlinda Kelmendin 
e Nora Gjakovën. “Në fillim isha pak nervoz, pasi 
Distria Krasniqi kishte komplikime shëndetësore. 
Majlinda Kelmendi po e gjen vetën pas lëndimit, 
ndërsa Nora ka qenë favorite për medalje. Me një 
gabim të vogël mbeti pa të artën. 

The Trainer that became Olympic Champion with 
Majlinda Kelmendi, spoke also of Distria Krasniqi, 
Majlinda Kelmendi and Nora Gjakova. “I was a bit 
nervous at the beginning, since Distria Krasniqi had 
some health complications. Majlinda Kelmendi is 
restoring herself up after the injury, while Nora was a 
favorite for the medal. It was a single small mistake 
that left her without a gold medal. 

Është 
sukses 
i madh
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Humbja në sekondën e fundit ia mohoi medaljen 
Alvin Karaqit

The last second denied the medal to Alvin Karaqi

Karateisti Alvin Karaqi e ka mbyllur me fitore garimin 
në Lojërat Evropiane Minsk 2019.

Garuesi ynë mposhti medalistin e bronztë të Evropës, 
malazezin, Nikola Maloviq.

Pavarësisht fitores, humbja në sekondën e fundit 
nga ukrainasi, Valerii Chobotov, nënkampion bote, 
ia mohon kalimin në gjysmëfinale garuesit tonë, 
njëkohësisht medaljen e bronztë. 

Alvini ishte duke fituar 3:1 ndaj ukrainasit në luftën 
e dytë, por një Ippon i kundërshtarit në sekondën e 
fundit bëri që garuesi ynë të mos fitojë luftën. Në 
luftën e parë, pësoi humbje nga kampioni i botës, 
kroati, Ivan Kvesiq.

The karate athlete Alvin Karaqi closed his 
competition in the European Games in Minsk 2019 
with a victory.

Our competitor beat the European bronze medalist, 
the Montenegrin Nikola Malovic.

Aside the victory, the last second loss from the 
Ukrainian Valerii Chobotov, a world under-champion, 
denied the step towards the semi-finals to our 
competitor, and also the bronze medal. 

Alvin was winning 3:1 against the Ukrainian in a 
second match, but an Ippon by the opponent in the 
last second gave the loss to our competitor. In the 
first fight, he suffered a loss by the world champion, 
the Croatian Ivan Kvesic.

“Historia u përsërit! – Në Baku tre sekonda, ndërsa 
në Minsk dy sekonda më ndanë nga medalja! Nuk 
kam fjalë me e përshkruar se sa e rëndësishme ka 
qenë kjo garë për mua, duke marrë parasysh se në 
çka kam kaluar vitin e fundit, nga operimi e deri 
këtu. Nuk isha në më të mirën time, por arsyetime 
humbësit kanë gjithmonë. Prandaj, i uroj Kosovës 
me gjithë zemër 3 medaljet në këto Lojëra duke 
shpresuar për më shumë çdo garë e tutje”, ka shkruar 
Karaqi në Facebook.

Karaqi përfundoi i treti në grupin B. Në kategorinë e 
tij, deri në 84 kilogramë, morën pjesë tetë garuesit 
më të mirë të Evropës, të ndarë në dy grupe.

“History repeats itself! – In Baku it was three 
seconds, while in Minsk, only two seconds kept me 
away from the medal! I have no words to describe 
how important this competition was for me, 
considering what I have gone through last year, from 
my operation and until this moment. I was not in my 
best fit, however losers always have their excuses. 
Therefore, I can only congratulate Kosovo, with a full 
heart, all three medals in these Games, hoping for 
more in every competition further”, wrote Karaqi in 
Facebook.

Karaqi ended up third at Group B. His category, up 
to 84 kilograms, was made of eight best athletes in 
Europe, divided into two groups.
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Behrami: Besova në medalje, por edhe ky është 
sukses

Behrami: I did expect a medal, but this is success 
as well

Boksieri ynë, Patriot Behrami, hyri në tetë garuesit 
më të mirë të kategorisë -69 kilogramë. Ai ishte një 
fitore larg medaljes së bronztë. 

Behrami në luftën e parë mundi kroatin, Marko 
Zheljko, ndërsa në 1/8 e finales mposhti Vincenzo 
Mangiacapre, medalist i bronztë në Lojërat Olimpike 
Londra 2012.

Në çerekfinale u mposhtë nga Lorenzo Sotomayor, 
nënkampionin Olimpik Rio 2016 dhe kampion nga 

Our boxer, Patriot Behrami, entered the best eight 
ranking in the category -69 kilograms. He was only 
one match away from the bronze medal. 

In his first fight, Behrami beat the Croatian Marko 
Zeljko, while in the 1/8 Finals he beat Vincenzo 
Mangiacapre, a bronze medalist in the Olympic 
Games in London 2012.

In the quarter finals, he was beaten by Lorenzo 
Sotomayor, an Olympic under-champion in Rio 2016, 
and a champion in the European Games in Baku 
2015.

“The opponent had great experience, an extensive 
experience in international competitions. For me, 
it was the first time I took part in such a major 
competition, the European Games. However, it 
is a major achievement for me to win two fights, 

Lojërat Evropiane Baku 2015.

“Kundërshtari ishte me përvojë të madhe, me një 
bagazh të madh në garat ndërkombëtare. Për mua 
ishte hera e parë që mora pjesë në një garë të madhe 
si Lojërat Evropiane. Sidoqoftë, për mua është 
sukses të fitojë dy lufëra, pavarësisht se kam pritur 
të fitojë medalje”, deklaroi Behrami.

19-vjeçari dëshmoi se është shpresë e madhe e 
boksit kosovar.

regardless of the fact that I did expect to get a 
medal”, stated Behrami.

The 19-year old proved he is a hopeful for the Kosovo 
boxing.
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Organizatori i Minsk 2019 nderoi drejtuesit e KOK-ut

Minsk 2019 Organizers honor KOC leaders

Organizatori i Lojërave Evropiane Minsk 2019 nderoi 
drejtuesit e KOK-ut, presidentin Besim Hasani dhe 
sekretarin e përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj.

Hasani dhe Haxhijaj patën mundësinë të ndajnë 
medalje në disa ceremoni.

The organizer of European Games Minsk 2019 
honored the leaders of KOC, the President Besim 
Hasani and Secretary General, Shasivar Haxhijaj.

Hasani and Haxhijaj were given the honor of 
awarding medals in several ceremonies.

Ata ndanë medaljet në ceremonitë e xhudos, 
mundjes, çiklizmit, karatesë etj.

Më e veçanta për presdentin Hasani ishte ndarja 
e medaljes për xhudisten Nora Gjakova, e cila fitoi 
medaljen e argjendtë.

They awarded medals in the ceremonies of judo, 
wrestling, cycling, karate, etc.

The most special act for President Hasani was the 
awarding of a medal for the judoka Nora Gjakova, 
who won silver.
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Haxhijaj: Tri medaljet e fituara, sukses i 
jashtëzakonshëm

Haxhijaj: The three medals, an extraordinary 
success

Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik të 
Kosovës, Shasivar Haxhijaj, e ka quajtur sukses të 
jashtëzakonshëm fitimin e tri medaljeve të Kosovës 
në Lojërat Evropiane Minsk 2019.

Ai komentoi edhe fitoret e Patriot Behramit dhe Alvin 
Karaqit, të cilët ishin afër medaljes.

“Është një fakt botërisht i njohur që xhudoja është 
spori më elitarë në vendin tonë dhe po e dëshmon 
me medalje dhe sukseset e arritura. Xhudoja na sjelli 
tri medalje, duke e kompletuar ciklin e medaljeve, 
të artë, të argjendtë dhe të bronztë. Padyshim, për 
xhudon, Komitetin Olimpik të Kosovës dhe gjithë 

The Secretary General of the Kosovo Olympic 
Committee, Shasivar Haxhijaj, titled the winning of 
three medals by Kosovo, at the European Games in 
Minsk 2019, an extraordinary success.

He also commented the wins by Patriot Behrami and 
Alvin Karaqi, who were rather close to medals.

“It is already a notorious fact that judo is our most 
elite sport, and that is further proven by medals 
and successes. Judo brought us three medals, and 
completed a full cycle of medals, gold, silver and 
bronze. Undoubtedly, for judo, the Kosovo Olympic 
Committee, and Kosovo obviously, this is an 

Kosovën kjo është arritje e jashtëzakonshme”, 
theksoi Haxhijaj.

“Patrioti e dëshmoi se është sportist i talentuar. 
Boksoi mjaftë mirë, por fati nuk ishte në anën e tij, 
pasi boksoi me nënkampionin Olimpik RIO 2016 dhe 
kampionin e Lojërave të kaluara Evropiane (Lorenzo 
Sotomayor). Për të është sukses i madh të hyjë në 
tetë boksierët më të mirë të Evropës. Edhe Alvinit 
nuk i priu fati, duke mos arritur të fitojë medaljen 
për dy sekonda. Ai tregoi se është i aftë të mposhtë 
secilin kundërshtarë”, u shpreh Haxhijaj.

outstanding achievement”, stated Haxhijaj.

“Patrioti showed again his talent. He did fight rather 
well, however the fortune did not favor him this 
time, since he was up against the Olympic under-
champion in RIO 2016, and a champion of the last 
European Games (Lorenzo Sotomayor). For him, it is 
a great achievement to enter the best eight ranking 
of Europe. Alvin was also not that lucky, he missed 
the medal for a couple of seconds. He showed that 
he is capable of standing up to any opponent”, 
stated Haxhijaj.
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Ministri Kujtim Gashi përkrahu sportistët në Minsk

Minister Kujtim Gashi supported the athletes in Minsk

Ministri për Kulturë, Rini e Sport, Kujtim Gashi, ishte 
i pranishëm në Minsk të Bjellorusisë, për t’iu dhënë 
përkrahje nga afër sportistëve tanë.

Ai ishte i pranishëm edhe në ceremoninë hapëse.

“Plot tri medalje në Lojërat Olimpike Minsk 2019. 
Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Loriana Kuka. 
Plotë tri herë u ngrit flamuri në Bjellorusi, në vendin 
që nuk e ka njohur Pavarësinë e Kosovës. Një 
përgatitje e jashtëzakonshme e xhudistëve tanë 
nga Driton Kuka, një trajner i kalibrit botëror të cilin 
dëshirojnë ta kenë edhe shtetet më të fuqishme 
të Botës. Një njeri i palodhur i cili ka karakteristika 
të veçanta dhe i cili din të përgatisë sportistë për 
medalje e për kampionë”, deklaroi ministri Gashi.

The Minister of Culture, Youth and Sports was 
present in Minsk, Belarus, to show support to our 
athletes.

He also attended the opening ceremony.

“A full set of three medals at the Olympic Games Minsk 
2019. Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Loriana 
Kuka. For three times, our flag flew high in Belarus, 
a country that has not recognized the Independence 
of Kosovo. An extraordinary preparation by our judo 
athletes by Driton Kuka, a world-renowned trainer, 
who is only dreamed of by the most potent countries 
of the world. An unreserved man, a man of specific 
characteristics, a man who knows how to prepare 
athletes for medals and championships”, stated 

“Majlinda Kelmendi, mbretëresha dhe heroina e 
Kosovës e dëshmuar edhe në Lojërat Olimplike ku për 
herë të parë e bëri Kosovën me medalje të artë, njëjtë 
edhe në këtë Kampionat Evropian e fitoi Medaljen 
e artë. Nora e Akil Gjakova, Distria, Erza, Loriana, 
Shpati e xhudistë tjerë, padyshim janë shpresë për 
vendin tonë. Si ministër i Sportit, zotohem se këta 
sportistë elitarë të prirë nga Majlinda e të udhëhequr 
nga Toni, jo vetëm se do të përkrahen ashtu sikur 
deri më tani, por kjo mbështetje do të jetë edhe më 
e fuqishme, krahas punës dhe suksesit deri te pika 
kulmimante e tyre. Faleminderit shumë Majlinda, të 
lumtë Driton Kuka”, theksoi ministri Gashi.

Minister Gashi.

“Majlinda Kelmendi, Queen and hero in Kosovo, 
proven before in Olympic Games, where she gave 
Kosovo its first gold medal, did the same in this 
European competition, won gold again. Nora and 
Akil Gjakova, Distria, Erza, Loriana, Shpati and 
other judo athletes, are most definitely the hopes 
of our country. As a Minister of Sports, I hereby 
pledge my support to these elite athletes, topped by 
Majlinda and guided by Toni, not only as supported 
so far, but this support should be even stronger, 
in pursuing their labor and success, and enjoying 
their culminating moments. Thank you very much 
Majlinda, kudos Driton Kuka”, stated Minister Gashi.
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Në Minsk ishte edhe presidenti Hashim Thaçi

The Minsk games 
were attended also by 
President Hashim Thaçi

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi 
mori pjesë në ceremoninë hapëse të Lojërave 
Evropiane Minsk 2019, të cilat po mbahen në 
kryeqytetin e Bjellorusisë.

Presidenti Thaçi erdhi në përkrahje të sportistëve 
tanë, të cilët po e përfaqësojnë denjësisht vendin 
tonë.

Me këtë rast, mirëseardhje i uruan drejtuesit e 
KOK-ut, presidenti Besim Hasani dhe sekretari i 
përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, me të cilët pati një 
takim miqësor.

KOK falënderon presidentin Thaçi për gatishmërinë 
dhe përkrahjen e vazhdueshme që po i jep ekipit 
Olimpik të Kosovës.

The President of the Republic of Kosovo, Hashim 
Thaçi, attended the opening ceremony of the 
European Games in Minsk 2019, which are being 
held in the capital city of Belarus.

President Thaçi showed up in support of our 
athletes, to celebrate their dignified representation 
of our country.

In this occasion, the President was welcomed by 
the KOC President Besim Hasani, and Secretary 
General, Shasivar Haxhijaj, with whom he shared a 
very friendly meeting.

KOC hereby extends its gratitude to President Thaçi 
for his willingness and continued support he is 
providing the Kosovo Olympic Team.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani mori pjesë në konferencën “Diplomacia e 
Sportit: Krijimi i Mundësive përmes Sporteve”, të organizuar në Minsk
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Boksieri Patriot Behrami barti flamurin 
e Kosovës në ceremoninë mbyllëse 
të LE Minsk 2019

Flamuri i Kosovës shndrit në ceremoninë 
mbyllëse të Lojërave Evropiane Minsk 2019 

Kosovo’s flag shines at the Closing Ceremony 
of 2nd European Games Minsk 2019
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The boxer Patriot Behrami carried 
the Kosovo flag in the closing ceremony 

of EG Minsk 2019
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18 sportistë të pesë sporteve përfaqësojnë 
Kosovën në EYOF Baku 2019

18 athletes in five sports represent Kosovo at Baku 
2019 EYOF

18 sportistë të pesë sporteve të ndryshme, do të 
përfaqësojnë Kosovën në Festivalin Olimpik Evropian 
Veror për të Rinj (EYOF), Baku 2019, që mbahet prej 
21-27 korrik në kryeqytetin e Azerbajxhanit.

Komiteti Olimpik i Kosovës ka finalizuar listën e 
sportistëve të rinj, mosha 15-18-vjeçare, të cilët vijnë 
nga sportet e xhudos, atletikës, notit, mundjes dhe 
tenisit.

Listës i prinë medalistja e bronztë Olimpike për të 
rinj, Buenos Aires 2018, xhudistja, Erza Muminoviq. 
Nga sporti më i suksesshëm në vend (xhudo) janë 
edhe Fationa Kasapi dhe Festim Beqiri.

Me më së shumti sportistë, gjithsej pesë, 
përfaqësohet noti: Vigan Bytyqi, Olt Kondirolli, Hana 
Fejzullahu, Jona Macula dhe Elona Zhugolli. 

18 athletes in five different sports will represent 
Kosovo at the European Youth Olympics Festival 
(EYOF), Baku 2019, to be held between July 21 and 
27 in the capital of Azerbaijan.

The Kosova Olympic Committee has finalized the 
list of young athletes, 15-18 years old, who come 
from the sports of judo, field and track, swimming, 
wrestling and tennis.

Mbretëresha e sporteve, atletika do të përfaqësohet 
me Muhamet Ramadanin, Leon Thaqin, Albina 
Bojaxhiun dhe Diellza Selacin.

Suksesin në Baku do ta kërkojnë edhe katër tenistët 
e rinj: Melos Nallbani, Fresk Sylhasi, Vesa Gjinaj 
dhe Forta Morina, ndërsa Urim Qaili dhe Njomëza 
Krasniqi përfaqësojnë mundjen.

Për Kosovën, Festivali Olimpik Evropian Veror për 
të Rinj është i treti pas përfaqësimit në Tbilisi 2015 
dhe Gyor 2017. Baku 2019 është rasti i artë që Ekipi 
Olimpik i Kosovës të fitojë medaljen e parë, e cila i 
mungon vendit tonë në Festivale të tilla.

Lista e Ekipit Olimpik të Kosovës për EYOF Baku 
2019

The top listed athlete is the Buenos Aires 2018 
Youth Olympic Games bronze medalist, the judoka 
Erza Muminoviq. The most successful sports in the 
country (judo) is also represented by Fationa Kasapi 
and Festim Beqiri.

Swimming is the most represented sport, with a 
total of five athletes: Vigan Bytyqi, Olt Kondirolli, 
Hana Fejzullahu, Jona Macula and Elona Zhugolli. 
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The Queen of Sports, Track and Field, will be 
represented by Muhamet Ramadan, Leon Thaqi, 
Albina Bojaxhiu and Diellza Selaci.

Four young tennis players will also strive for success 
in Baku: Melos Nallbani, Fresk Sylhasi, Vesa Gjinaj 
and Forta Morina, while Urim Qaili and Njomza 

Krasniqi represent wrestling.

For Kosova, this the third European Youth Olympics 
Festival, following its representation in Tbilisi 2015 
and Gyor 2017. Baku 2019 is a golden opportunity 
for the Kosova Olympic team to win our first medal 
at such festivals.

Lista e Ekipit Olimpik të Kosovës 

për EYOF Baku 2019

Erza Muminoviq (xhudo)

Fationa Kasapi (xhudo)

Festim Beqiri (xhudo)

Muhamet Ramadani (atletikë)

Leon Thaqi (atletikë)

Albina Bojaxhiu (atletikë)

Diellza Selaci (atletikë)

Urim Qaili (mundje)

Njomëza Krasniqi (mundje)

Vigan Bytyqi (not)

Olt Kondirolli (not)

Hana Fejzullahu (not)

Jona Macula (not)

Elona Zhugolli (not)

Melos Nallbani (tenis)

Fresk Sylhasi (tenis)

Vesa Gjinaj (tenis)

Forta Morina (tenis)

Trajnerët:

Fatos Tabaku (xhudo)

Xhavit Tahiri (atletikë)

Ardian Hamiti (not)

Festim Ibrahimi (tenis)

Ziber Xhoni (mundje)

Zyrtarët

Besim Hasani, presidenti i KOK-ut

Shasivar Haxhijaj, sekretar i përgjithshëm 

i KOK-ut

Gazmend Maxhuni, nënpresident i KOK-ut

Endrit Syla, shef i misionit

Meriton Mripa, fizioterapeut

Kushtrim Krasniqi, gazetar
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Prezantimi i Ekipit Olimpik 
për EYOF BAKU 2019

Ekipi i atletikës

Ekipi i notit
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Festim Beqiri (Xhudo)

Ekipi i mundjes Ekipi i tenisit
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Erza Muminoviq, medalistja e bronztë Olimpike që 
synon medaljen në EYOF Baku 2019

Erza Muminovic, Olympic bronze medalist aiming 
for a medal at Baku 2019 EYOF

Erza Muminoviq shkroi historinë në Lojërat Olimpike 
për të Rinj, Buenos Aires 2018, të mbajtura në tetorin 
e vitit të kaluar në kryeqytetin e Argjentinës.

Xhudistja 17-vjeçare fitoi medaljen e bronztë, të 
parën dhe të vetmen për Kosovën në Olimpiadën e 
të rinjve.

Erza Muminovic made history at the Buenos Aires 
2018 Youth Olympic Games, held in October last 
year in the Argentinian capital.

The 17-year-old judoka won the bronze medal, the 
first and only one so far for Kosova at the Youth 
Olympic Games.

Erza vlerësohet kandidate për të fituar medalje edhe 
në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj, Baku 2019.

Ajo do të garojë në kategorinë (-48 kilogramë).

Krahas Erzës, nga sporti i xhudos shpresa për 
medalje kanë edhe Fationa Kasapi (-57 kilogramë) 
dhe Festim Beqiri (-66 kilogramë).

Erza is considered a candidate to win a medal at the 
Baku 2019 European Youth Olympics Festival.

She will compete in the (-48 kg) category.

Alongside Erza, medal hopefuls in Judo are Fationa 
Kasapi (-57 kg) and Festim Beqiri (-66 kg).
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Muhamet Ramadani, shpresa e atletikës për 
medalje në Baku 2019

Muhamet Ramadani, the track and field hope for a 
medal at Baku 2019

Muhamet Ramadani është shpresa e sportit të 
atleitkës për të fituar medalje në Festivalin Olimpik 
Evropian për të Rinj, Baku 2019.

Talenti i atletikës në vitin e fundit ka vazhduar 
ngritjen e tij në hedhjen e gjylës 5 kilogramë.

16-vjeçari zuri vendin e 12-të nga 15 garues, kurse 
në tentimet e fazës së parë kishte dalë i pesti.

Muhamet Ramadani represents the hopes for a 
medal in track and field at the Baku 2019 European 
Youth Olympics Festival

Over the last year, the talented young athlete has 
continued to improve in the 5 kg shot put.

The 16-year-old ranked 12th out of 15 contestants, 

Ramadani synon të fitojë medalje në EYOF Baku 
2019.

“Jam përgatitur mjaft mirë në muajt e fundit 
dhe synoj të hyjë në zonën e medaljeve”, theksoi 
Ramadani për Komitetin Olimpik të Kosovës.

while after the first stage attempts, he was ranked 
fifth.

Ramadan aims to win a medal at Baku 2019 EYOF.

“I’ve prepared myself really well over the last months, 
and I’m aiming to land a medal,” Ramadani stressed 
for the Kosova Olympic Committee.
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Orari i garave - EYOF BAKU 2019
Competition schedule - EYOF BAKU 2019
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   Lajmet ne gjuhen angleze
   Video aktivitete Live

Departamenti i Produkcionit të KOSOVAPRESS-it prodhon edhe  emisione të ndryshme për televizionet vendore dhe ato 
jashtë vendit.

1. Emisione Familjaro-Edukative me qasje informuese për publikun
2. Promocional për Bizneset
3. Informues dhe Argëtues me qëllim të përmirësimit dhe informimit të drejtë të publikut

   Prodhimin e Videospoteve, Storieve, Dokumentarë
   Reklamimi në web dhe Emisionin Foleja

EMISIONET

Reklamimi në LIVE
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25 komuna shënuan Ditën Olimpike 2019, kryeministri 
Haradinaj vrapoi me fëmijët e Pavarësisë
27 maj - 25 komuna kanë shënuar edicionin e tetë 
të Ditës Olimpike 2019, në të cilën morën pjesë 
rreth 15mijë fëmijë të lindur në vitin e Pavarësisë së 
Kosovës.

Fëmijët vrapuan në sheshet e komunave të 
Prishtinës, Gjilanit, Ferizajt, Mitrovicës, Gjakovës, 
Vushtrrisë, Podujevës, Skënderajt, Suharekës, 
Drenasit, Vushtrrisë, Dragashit, Obiliqit, Kaçanikut, 
Deçanit, Fushë Kosovës, Rahovecit, Shtimjës, Klinës, 
Vitisë, Istogut, Kamenicës, Junikut dhe Hani i Elezit, 
kurse Malisheva e organizoi në stadium.

Aktiviteti kryesor u mbajt në Prishtinë, ku mori pjesë 
edhe kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili 
pasi përshëndeti fëmijët vrapoi bashkë me ta, ndërsa 
ministri për Kulturë, Rini e Sport, Kujtim Gashi, mori 
pjesë në hapjen e Ditës Olimpike në Ferizaj.

Dita Olimpike u shënua në kuadër të përvjetorit të 27-
të të themelimit (27 maj 1992) të Komitetit Olimpik 
të Kosovës.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, përgëzoi fëmijët 
për pjesëmarrjen masive nga viti në vit.

“Ju fëmijët e Prishtinës në vitin 2012 keni qenë katër 

vjeçar, kur filluat për herë të parë dhe sot janë rreth 
15 mijë fëmijë të cilët kanë vrapuar në tërë Kosovën. 
Urime për të gjithë”, tha presidenti Hasani.

Drejtori i Departamentit të Sportit në MKRS, Ibër Alaj 
i cili përgëzoi Komitetin Olimpik për një organizim 
të tillë, iu drejtua fëmijëve me mesazhin për të qenë 
aktiv në sport.

Në emër të komunës së Prishtinës, drejtori i 
Sportit, Fitim Rexha u tha fëmijëve se: “Ju jeni 
rrita e Pavarësisë dhe me juve po rritet Pavarësia e 
Kosovës çdo vit”.

I pranishëm ishte edhe koloneli i Ushtrisë së 
Kosovës, Afrim Veseli, i cili përcolli përshëndetjet e 
komandantit Rrahman Ramës dhe gjithë ushtarëve 
të Kosovës.

Në kategorinë e meshkujve (Prishtinë) vendi i parë 
i takoi, Rin Ahmetit, i dyti Flamur Bulliqi, ndërsa i 
treti përfundoi Erion Beha, ndërsa tek femrat vendin 
e parë e zuri: Medina Fejza e ndjekur nga Erisa 
Avdullahu dhe Medina Bilalli.

Të gjithë fëmijët në të gjitha komunat morën fanella, 
medalje për pjesëmarrje dhe për tri vendete para.
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About 15 thousand children marked the 2019 Olympic Day 
in Kosovo, Prime Minister Haradinaj joined in the run as well
28.05- 25 Kosovo municipalities marked the 2019 
Olympic Day, attended by about 15,000 children born 
on the Independence Year of Kosovo (2008).   

The main activity was held in Pristina, which was 
attended by the Prime Minister of Kosovo, Ramush 
Haradinaj, who joined in the run , while Minister of 
Culture, Youth and Sports, Kujtim Gashi, attended 
the opening of the Olympic Day in Ferizaj.

The Olympic Day was celebrated under the 27th 
anniversary of the foundation of the Kosovo Olympic 
Committee (May 27, 1992). 

The President of NOC, Besim Hasani, congratulated 
the children for the massive participation year after 
year. 

 “Children of Prishtina, you were only four years 
when, in 2012, you joined in for the first time and 

today there are about 15 thousand of you who have 
ran all across Kosovo. Congratulations to all of you,” 
said President Hasani. 

The Director of the Department of Sport in MCYS, 
Ibër Alaj, congratulated the Olympic Committee for 
such an organisation, whereas he addressed the 
kids with the message to be active in sports.  

On behalf of Prishtina municipality, director of 
Sports, Fitim Rexha, told the children “You are the 
rise of our Independence and because of you the 
Independence of Kosovo is growing stronger each 
year.”

The children of all municipalities were given sports 
shirts, medals of participation, also ones for the 
three first places. 
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DITA OLIMPIKE 2019
OLYMPIC DAY 2019

27 maj
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Rreth 2 mijë parafillorë dhuruan spektakël 
në Festivalin Sportiv Prishtina 2019
19 prill - Stadiumi Fadil Vokrri në Prishtinë i ngjante 
një organizimi madhështor të një ceremonie hapëse 
të Lojërave Olimpike.

Rreth 2 mijë fëmijë dhuruan spektakël në Festivalin 
Sportiv për Parafillorët e Prishtinës, të cilët përjetuan 
emocionet që sjellin Lojërat Olimpike, ndërsa patën 
rastin të shfaqin talentin e tyre edhe në futboll dhe 
disiplina të ndryshme të atletikës.

Festivali i tillë i organizuar për herë të parë nga 
Komiteti Olimpik i Kosovës, mblodhi edhe mijëra 
prindër dhe tifozë në tribuna, si dhe figurat më të larta 
shtetërore dhe sportive në Kosovë, të cilët mbanin 
në duar fleta të bardha për të përçuar mesazhin e 
paqes. Festivali u organizua edhe për nder të Ditës 
Ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe Paqe.

Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës në fjalën 
e tij, foli për Lojërat Olimpike Rio 2016, në të cilat 
Kosova debutoi me medaljen e artë Olimpike, falë 
xhudistes Majlinda Kelmendi.

“Jemi këtu sot të përjetojmë së bashku atë që e 
ka përjetuar ekipi Olimpik i Kosovës në RIO 2016. 
Ju ftojmë ju, fëmijë të dashur të përfshiheni në 
ndonjërin nga sportet që praktikohen në Kosovë! 
Prindërit i lusim, ashtu si i dërgoni fëmijët në shkollë, 
merrni për dore dhe dërgoni në njërin nga 1400 
klubet në Kosovë, sepse sporti u mundëson fëmijëve 

të përvetësojnë 24 shkathtësi që nuk mund ta bëjë 
asnjë institucion tjetër! Me këtë Festival, po mbjellim 
farën e dashurisë ndaj sportit”, deklaroi presidenti 
Hasani.

Kryeparlamenari Kadri Veseli iu drejtua fëmijëve me 
fjalën kampion të ardhshëm të vendit tonë.

Hapjen zyrtare e bëri ministri për Kulturë, Rini e 
Sport, Kujtim Gashi. 

Rreth 50 ekipe të institucioneve parafillore të 
kryeqytetit defiluan në stadium me flamuj në dorë. 
Më pas parakaluan fëmijët, të cilën endnin flakën 
Olimpike, kurse nuk mungoi edhe betimi i fëmijëve, 
mësuesve dhe gjyqtarëve.

Më pas, fëmijët patën rastin të shfaqin talentin e 
tyre në futboll, në të dyja konkurrencat, duke u ndarë 
ekipet në 16 fusha të vogla. Fëmijët tjerë shijuan 
vrapimin në atletikë në 25 dhe 50 metra. Disiplinat 
tjera të atletikës, që ishin mjaft joshëse për fëmijët 
ishin hedhja e gjyles me top të imituar, si dhe kërcimi.

Kontribut në argëtimin e fëmijëve dhanë edhe 
paragllajdistët e Federatës Aeronautike të Kosovës, 
ndërsa vullnetarët i dhanë ‘infuzion’ të madh 
organizimit, sikurse gjyqtarët e futbollit dhe atletikës.
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Two thousand pre-school children get Olympic 
experience in Pristina thanks to Kosovo NOC
Around 2,000 Kosovo pre-school children had the 
opportunity to experience what it felt like to be part 
of an Olympic Games as they took part in the Sports 
Festival for the preschoolers of Pristina.

The event at the Fadil Vokrri Stadium, organised 
by the Kosovo Olympic Committee (KOC), also 
showcased young talent in football and various 
athletic disciplines.

The Festival was organised in honour of the 
International Day of Sport for Development and 
Peace, and it brought together thousands of parents 
and fans in the forums as well as the highest state 
and sports personalities in Kosovo, who held white 
papers to convey the message of peace.

Besim Hasani, President of the KOC, spoke about 
the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro, in which 
Kosovo debuted with a gold medal thanks to judoka 
Majlinda Kelmendi.

“We are here today to experience together what the 
Kosovo Olympic team has experienced in Rio 2016,” 
he said.

“We invite you, dear children, to get involved in one 
of the sports that are practised in Kosovo!

“We beg the parents that in the same way they send 
their children to school to also involve them in one 
of the 1400 clubs in Kosovo, because through doing 
sports, kids gain 24 skills that no other institution is 
able to provide.

“Through this festival, we are also sowing the seed 
of love for sport.”

Pre-school children took part in a form of an Olympic 
opening ceremony as part of a festival in Pristina 
organised by the Kosovo Olympic Committee 
©Kosovo Olympic Committee

Pre-school children took part in a form of an Olympic 
opening ceremony as part of a festival in Pristina 
organised by the Kosovo Olympic Committee 
©Kosovo Olympic Committee

Kadri Veseli, Chairman of the Assembly of Kosovo, 
added: “Sport is the future of Kosovo; we will invest 
even more in sports, in stadiums all around the 
Republic of Kosovo, as in basketball and all other 
fields of sport.

“You are the future champions of Kosovo; you are the 
descendants of Adem Jashari [one of the founders 
of the Kosovo Liberation Army], and of the champion 
Majlinda Kelmendi.

“Kosovo is blessed to have you for the fact that you 
are the champions of Kosovo’s football, basketball, 
and handball and of all other fields.”

The official opening was made by Kujtim Gashi, the 
Minister of Culture, Youth and Sports.

About 50 teams of Pristina’s preschool institutions 
paraded in the Stadium with flags in their hands.
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Festivali Sportiv Prishtina 2019
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Sports Festival Pristina 2019



OLIMPI 40

KOK shënoi 
TAFISA Ditën 
Botërore të 
Sfidave

Kosovo NOC 
celebrated the 
TAFISA World 
Challenge Day
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U certifikuan trajnerët e rinj të beach volleyt

New Beach Volley Coaches Certified

Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim me 
Federatën e Volejbollit të Kosovës ka organizuar 
kursin për trajnerë të volejbollit në rërë (beach 
volley).

Kursi u mbajt prej 26 qershor deri më 1 korrik.

Drejtues i këtij kursit ka qenë eksperti ndërkombëtar, 
Jeff Brehaut. 

The Kosova Olympic Committee, in cooperation with 
the Kosova Volleyball Federation, hosted the beach 
volley coaches course.

The course was held from June 26 to July 1.

The course was led by the international expert Jeff 
Brehaut. 

Ai tha se ky kurs do të ju shërbejë shumë trajnerëve 
të ri, sidomos për ata të cilët do të vazhdojnë të 
merren me këtë sport.

Kursin e vëzhgoi anëtari i BE të KOK-ut, Ramadan 
Selimi.

He said that this course will be very beneficial to 
new coaches, especially those who will continue to 
be engaged in this sport.

The course was monitored by Ramadan Selimi, KOC 
Executive Board member.
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Profesori nga SHBA, Herb Amato, ligjëroi 
në seminarin për Shëndetin e Integruar dhe 
Performancën Sportive

US Professor Herb Amato lectured at the 
Integrated Health and Sports Performance 
Seminar

Komiteti Olimpik i Kosovës ka organizuar 
sot seminarin për Shëndetin e Integruar dhe 
Performancën Sportive, e cila u mbajt në Hotel Sirius 
në Prishtinë.

Ligjërues ishte profesori nga Universiteti James 
Madison në SHBA, Herb Amato.

Today, the Kosova Olympic Committee hosted the 
Integrated Health and Sports Performance Seminar, 
which was held at Hotel Sirius in Prishtina.

The lecturer was the Professor from James Madison 
University in the USA, Herb Amato.

Seminarin disa orësh e vijuan dhjetëra drejtues të 
lartë të federatave, trajnerë, mjekë sportiv etj.

Profesori Amato ndau përvojat e tij me vijuesit e 
seminarit, derisa iu përgjigj edhe pyetjeve të të 
pranishmëve.

The half-day seminar was attended by dozens of 
senior executives of federations, coaches, sports 
physicians and others.

Professor Amato shared his experiences with 
seminar attendees, also answering questions from 
attendees.
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Ligji më i mirë për sportin The Best Law for Sports
Sporti si rrallë herë ka bashkuar Kuvendin e 
Kosovës. Deputetët e Kuvendit njëzëri miratuan 
Amandamendin i cili harmonizon Ligjin për Tatimin 
e të Hyrave në Korporata me Ligjin për Sponsorizim 
në fushën e Sportit, Kulturës dhe Rinisë.

Me këtë ligj i hapet rrugë bizneseve që të investojnë 
në sport, dhe 30 për qind e fitimit në tatim mund ta 
ndajnë për sportin.

Komiteti Olimpik i Kosovës, si institucioni më i lartë 
sportiv në vend dhe një nga iniciatorët dhe lobuesit 
më të mëdhenj të këtij Ligji, e mirëpret dhe falënderon 
gjithë deputetët për mbështetjen njëzëri të këtij Ligji.

Njëkohësisht, KOK uron gjithë komunitetin e sportit, 
bizneset dhe në veçanti kampionët tanë që po na 
bëjnë krenar duke e valuar flamurin tonë në shtete të 
ndryshme të botës.

KOK edhe një herë beson fuqishëm se ky është Ligji 
më i mirë për sportin, dhe me këtë do t’iu hapen edhe 
më shumë rrugë sukseseve të shumta vendore e 
ndërkombëtare, dhe ky ligj është një arsye e fortë që 
të rritet numri i personave që merret me sport.

URIME, E GËZOFSHIM TË GJITHË!

Sports has managed to bring the Assembly of 
Kosova MPs together. MPs unanimously adopted 
the Amendment that harmonizes the Corporate 
Revenue Tax Law with the Law on Sponsorship in 
the Field of Sports, Culture and Youth.

This law paves the way for businesses to invest in 
sports, which can now award 30 percent of their 
profit tax to sports.

The Kosova Olympic Committee, as the highest 
sporting institution in the country and one of the 
largest lobbyists and initiators of this Law, welcomes 
and thanks all MPs for the unanimous support of 
this Law.

At the same time, the KOC congratulates the entire 
sports community, businesses, and in particular our 
champions who make us proud when they raise our 
flag in different countries around the world.

The KOC once again strongly believes that this is the 
best law for Sports, and it will create more avenues 
for many domestic and international successes, and 
this law is a strong reason to increase the number of 
people who engage in sports.

CONGRATULATIONS, AND LET’S ENJOY THIS!
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Mjekët me renome ndërkombëtare dhe vendore 
ligjëruan në konferencën e 2-të ndërkombëtare për 
Mjekësinë Emergjente Sportive

Internationally and locally renowned doctors 
lectured at the 2nd International Conference on 
Emergency Sports Medicine

03.05.2019 - Mjekë të shumtë ndërkombëtarë 
dhe vendorë kanë ligjëruar në konferencën e dytë 
ndërkombëtare për Mjekësinë Emergjente Sportive, 
të organizuar në nivel të lartë nga Komisioni për 
Mjekësi Sportive pranë Komitetit Olimpik të Kosovës.

Konferenca u zhvillua në formë panelesh, duke pasur 
mundësinë edhe pjesëmarrësit tjerë të diskutojnë për 
tema të ndryshme të cilat u ligjëruan nga panelistët.

03.05.2019 - Numerous international and local 
doctors lectured at the second international 
conference on Emergency Sports Medicine, 
organized at the top level by the Committee for 
Sports Medicine at the Kosovo Olympic Committee.

The conference was held in panels, providing the 
opportunity to other participants to discuss various 
topics lectured by panelists.

Konferenca zgjati tërë ditën, ndërsa në orët e 
pasditës u zhvillua edhe kursi BLS-AED, që u ndjek 
nga numër i madh i mjekëve, të cilët u pajisën me 
certifikata, sikurse ata që ndoqën konferencën.

Konferenca ishte e akredituar nga Oda e Mjekëve të 
Kosovës, ndërsa pjesëmarrësit u vlerësuan me 11 
pikë për konferencë dhe 8 për kurs.

The conference lasted all day, while in the afternoon 
the BLS-AED course was delivered, attended by 
large number of doctors, who were provided with 
certificates, including conference attendees.

The conference was accredited by the Kosovo 
Doctors Chamber, and participants acquired 11 
points for attending the conference and 8 for the 
course.
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Shënohet Dita Botërore e Sportit dhe Ambientit, 
inkurajohen femrat për t’u marrë me sport
05.06.2019 - Në një aktivitet madhështor, Komiteti 
Olimpik i Kosovës ka shënuar 5 qershorin – Ditën 
Botërore të Sportit dhe Ambientit.

Qëllimi i aktivitetit ishte sensibilizimi dhe fuqizimi i 
rolit të femrës në sport, për çka në Sheshin Sheshin 
“Zahir Pajaziti” në Prishtinë, u mblodhën kampione 
të shumta të sporteve ekipore dhe individuale, figura 
të larta të shtetit, deputete, figura të shquara të 
sportit, kulturës, etj.

Aktivitetin e bëri më madhështor edhe prania e 
presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi. 
Nuk mungoi edhe ish-presidentja e Kosovës, Atifete 
Jahjaga, si dhe drejtuese të larta të Ministrisë për 
Kulturë, Rini e Sport, si zëvendësministret Leonora 
Morina-Bunjaku e Burbuqe Bakia-Deva, drejtori i 
Sportit në Komunën e Prishtinës, Fitim Rexha, zyrtarë 
të lartë të Universitetit të Prishtinës, ambasadore të 
Ambasadave të huaja në Kosovë, etj.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, foli për qëllimin e 
kësaj dite, me theks të veçantë promovimin e femrës 
në sport. 

Presidenti Hashim Thaçi inkurajoi femrat të merren 
me sport dhe të ndjekin rrugën e kampioneve tona. 

Zëvendësministrja për Kulturë, Rini e Sport, 
Leonora Morina-Bunjaku shprehu gatishmërinë dhe 
vazhdimësinë e MKRS-së për t’i përkrahur femrat në 
fushën e sportit, përmes projekteve të ndryshme, 

derisa përmendi edhe sportistët e suksesshme si 
Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Donjeta Sadiku, 
Uta Ibrahimi, Mrika Nikçi, etj. 

Në emër të Universitetit të Prishtinës, të pranishmëve 
iu drejtuar prorektorja, Myrvete Badivuku Pantina, e 
cila u bëri thirrje femrave të merren me sport, ndërsa 
deputetja Blerta Deliu-Kadriu uroi që kjo ditë që u 
kushtohet grave dhe vajzave tona në sport e jona të 
jetë e përhershme.

Më pas u lëshua një video, që ka për qëllim fuqizimin 
e rolit të femrës në sport, në të cilën janë përfshirë 
femrat më të suksesshme të fushës së sportit.

Para pllatos së sheshit Zahir Pajaziti, sportiste të 
ndryshme kryesisht të ekipeve kampione praktikuan 
sportet e futbollit, hendbollit, volejbollit, boksit, 
karatesë, tenisit, pingpongut, shahut, kërlingut, 
badmintonit etj. 

Disa prej këtyre sporteve u praktikuan edhe nga 
presidenti Hashim Thaçi, ish presidentja Atifete 
Jahjaga, deputetja Blerta Deliu – Kodra, etj.

Në fund të aktivitetit, siç e do tradita e këtij aktiviteti, 
drejtuesit e KOK-ut, bashkë me të pranishmit tjerë, iu 
drejtuan Kampusit të Universitetit të Prishtinës, ku 
mbollën Pemën Olimpike 2019, ndërsa klubet sportive 
mbollën edhe 50 pemë tjera, duke kontribuuar 
kështu edhe në përmirësimin e ambientit, si dhe në 
fushatën “Mbille edhe ti një Pemë”.
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Kosovo NOC marked the World Day of Sports and 
Environment with the aim of strengthening the role 
of women in sports
05.06.2019 - Through a great sporting event, the 
Kosovo Olympic Committee has marked today, June 
5th - World Day of Sports and Environment 

Unlike previous years, the purpose of this event was 
to promote empowerment and  raise awareness 
on the role of women in sports, for which, in “Zahir 
Pajaziti” square in Prishtina were gathered numerous 
champions of team and individual sports, leading 
figures of the state, deputies, prominent figures of 
sport, of culture, and other. 

What added to the magnificence of the event was 
the presence of the President of the Republic of 
Kosovo, Hashim Thaqi. The former president of 
Kosovo, Atifete Jahjaga, as well as senior officials of 
Ministry of Culture Youth and Sport, and deputies of 
the Parliament of Kosovo attended the event. 

President of KOC, Besim Hasani, spoke about the 
purpose of this day, with particular emphasis on the 
promotion of women in sport.

President Hashim Thaci encouraged women to 
engage in sports and walk the steps of Kosovo 
champions.

Later, a video was shown with the purpose of 
strengthening the role of women in sport, video 

which included the most successful women in all 
fields of sport. 

At Zahir Pajaziti square, female athletes of various 
champion teams practiced the sports of football, 
handball, volleyball, boxing, karate, tennis, table 
tennis, chess, curling, badminton, etc. 

Some of these sports were also practiced by 
President Hashim Thaçi, former President Atifete 
Jahjaga, Deputy Blerta Deliu - Kodra, and others.

At the end of the event, as the tradition has it, the 
KOC leaders, along with the other participants, 
headed to the University of Prishtina campus, where 
they planted the 2019 Olympic Tree, while the sports 
clubs planted another 50 trees.
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28.04.2019 - Federata e Boulingut e Kosovës ka 
kryer me suksesin kursin për administratorë sporti, 
të organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës.

Dhjetarë zyrtarë të lartë të kësaj federate dhe 
përfaqësues të klubeve, janë certifikuar të dielën, 
pas vijimit tre ditor të kursit, i cili u mbajt në Hotel 
Sirius në Prishtinë.

Ata mësuan për realizimin e planit strategjik 2019-
2024.

Ligjërues të rregullt ishin: Besim Hasani (MEMOS 
XVIII) drejtor i programit për kurse/Solidaritet 
Olimpik-Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, Ibër Alaj 
(MEMOS XIX) SO-KON/drejtor programi, Elda Gjoka 
(MEMOS IX) drejtoreshë e kursit kombëtar, licencuar 
gjithashtu nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar, ndërsa për Hulumtimin Shkencor: 
“Lartësia e trupit në raport me parametrat tjerë 

Antropometrik për popullatën në Kosovë”, ligjëroi 
PHD. Fitim Arifi.

Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës vlerësoi 
lart angazhimin e kësaj federate në aktivitete të 
ndryshme, si dhe në organizimin e kampionatit 
ballkanik, ndërsa u shpreh i kënaqur me pjesëmarrjen 
e tyre në kurs.

Kryetari i FBOUK-së, Fitim Fazliu tha se të gjitha 
federatat sportive në Kosovë kanë nevojë të vijojnë 
një kurs të tillë, duke u shprehur falënderues ndaj 
KOK-ut për mundësinë e dhënë.

Vijuesit e kursit, Gentiana Bahtiri dhe Nysret Haziri, 
theksuan se kursi u ka ndihmuar shumë në fushën e 
menaxhimit dhe administrimit.

Ky është kursi i 23-të i organizuar nga Komiteti 
Olimpik i Kosovës prej vitit 2017.

Boulingu kryen me sukses kursin për 
administratorë sporti
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KOK kontribuoi me blerjen e 100 biletave në fushatën “Muaji i Autizmit”

28-29.05.2019 – Kosovës i 
është besuar organizimi i takimit 
të ardhshëm të EERADO-s 
(Organizatës për Evropën Regjionale 
Lindore të Anti-Dopingut. Vendimi u 
morë në takimin e mbajtu në Tbilisi 
të Gjeorgjisë.

28-29.05.2019 - Kosovo is 
entrusted with organizing the next 
meeting of EERADO (Eastern Europe 
Regional Anti-Doping Organization). 
The decision was taken at the 
meeting held in Tbilisi, Georgia.
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Kombëtarja e Kosovës në futboll shënoi fitore të 
madhe ndaj Bullgarisë në Sofje. Djelmoshat tanë 
triumfuan 3:2, falë një goli të Elbasan Rashanit në 
minutat shtesë.

Kjo ishte fitorja e parë e Kosovës në kualifikime për 
Kampionatin Evropian.

Kosovo’s national football team marked a significant 
victory against Bulgaria in Sofia. Our boys triumphed 
3:2, thanks to an Elbasan Rashani’s goal in extra 
time.

This was Kosovo’s first victory in qualifications for 
the European Championships.

Tri ditë më herët (qershor) ata barazuan 1:1 me 
Malin e Zi në udhëtim.

Pas tri ndeshjeve, Kosova ndodhet e treta në grup 
me pesë pikë, një më pak se Republika Çeke, me të 
cilën takohet më 7 shtator në stadiumin Fadil Vokrri.

Three days earlier (June) they drew 1:1 with 
Montenegro on away match.

After three matches, Kosovo is the third in the group 
with five points, one less than the Czech Republic, 
hosting them on September 7 at the Fadil Vokrri 
Stadium.

Fitorja në Sofje i jep shpresë për kualifikim futbollit

The victory in Sofia raises hopes for football 
qualification
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Arritje historike për hendbollin dhe sportin ekiporë. 
Kombëtarja U21 e hendbollit u bë e para që siguron 
kualifikimin në një kampionat botëror.

Djelmoshat tanë u kualifikuan në botërorin, që në 
korrik të këtij viti mbahet në Spanjë.

Kosova U21 fitoi finalen me Taipein Kinez, me 
rezultat 30:26, në kuadër të garës IHF Trophy 
Intercontinental, të organizuar në Prishtinë.

Hendbollistët tanë dominuan tërë ndeshjes, që u 
zhvillua në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, 
para mbi 1 mijë tifozëve.

I pranishëm në ndeshjen finale ishte edhe presidenti 
i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani.

28 prill - Rreth 1200 garues kanë marrë pjesë në 
edicionin e 19-të me radhë të gjysmëmaratonës 
Prishtina 2019, të mbajtur sot në Prishtinë.

Edhe këtë edicion, çmimet kryesore i fituan garuesit 
nga Kenia. Shtegun 21 kilometërsh Prishtinë-
Obiliq-Fushë Kosovë dhe anasjelltas e kaloi edhe 
kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj. 

Pjesëmarrës në gjysmëmaratonë ishte edhe 
presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, i cili vrapoi 5 
kilometra.

Historic achievement for handball and team sports. 
U21 handball team became the first to secure the 
qualification for a World Championship.

Our guys qualified for the World Championship being 
held in Spain this July.

Kosovo U21 won the final with Chinese Taipei 30:26 
within the IHF Trophy Intercontinental competition 
organized in Pristina.

Our handball players dominated the whole match, 
played at the Palace of Youth and Sports in Pristina, 
before over a thousand fans.

Present in the final match was the president of the 
Kosovo Olympic Committee, Besim Hasani.

April 28 - About 1200 runners participated the 19th 
edition of the half marathon Prishtina 2019, held 
today in Pristina.

The main prizes were won by Kenyan runners 
this edition. Prime Minister of Kosovo, Ramush 
Haradinaj, also covered the 21 kilometer track 
between Prishtina-Obiliq-Fushë Kosovë and back. 

The president of KOC, Besim Hasani, also participated 
in the half marathon, running 5 kilometers.

Kosova U21 u bë 
kombëtarja e parë 
ekipore që kualifikohet 
në një kampionat botëror

Rreth 1200 garues 
morën pjesë në 
Gjysmëmaratonën 
Prishtina 2019

Kosovo U21 became 
the first national team 
to qualify for a World 
Championship

About 1200 runners 
participated in the 
Prishtina 2019 Half-
Marathon
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QATU PËR QATU!
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Kredi në 10 min
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