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Olimpi - Revistë tre-muajshe (tetor, nëntor, dhjetor 2020)

Dizajni: Berat Ymeri
Shtypi: Shtypshkronja Blendi

22 tetor 2014 – Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar vendos 
të njoh Komitetin Olimpik të Kosovës

9 dhjetor 2014 – Komiteti Olimpik i Kosovës u bë anëtar me të drejta të 
plota i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar

29 tetor 2016 – Karateisti Herolind Nishevci fitoi medaljen e bronztë në 
Kampionatin Botëror “Linz 2016”

16 nëntor 2016 – Kampionia Olimpike në xhudo, Majlinda Kelmendi, fitoi 
çmimin “Breakthrough National Olympic Committee” nga ANOC. I njëjti 
çmim i takoi edhe Komitetit Olimpik të Kosovës.

FAKTE
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Medaljet e vitit të pandemisë dhe 
çmimi i KOK-ut
2020-ta padyshim se u quajt vit i pandemisë Covid 19, e cila 
ndali edhe sportin në tërë botën. Krahas shtyrjes së ngjarjes 
më të madhe sportive në botë, Lojërave Olimpike Tokio 
2020, u shtyn edhe shumë gara ndërkombëtare. 

Problemet që solli pandemia ishin të pariparueshme. Covidi 
ua mohoi sukseset e shumta top ambasadorëve të vendit 
tonë, të cilët medaljeve iu gëzuan thuajse vetëm në tre 
muajt e fundit të vitit, të cilëve iu kushtohet edhe Olimpi 
numër 8.

Falë xhudos fituam dy medalje evropiane për seniorë me 
Distria Krasniqin e Loriana Kukën. Nga xhudo erdhën edhe dy medalje tjera për të rinj, nga 
dy sosh po ashtu evropiane i fituan edhe boksi e taekwondo. Sportet ekipore patën një 
tre mujorësh jo të mirë, e ku “fajtor” edhe këtu ishte “gisht” Covidi. Futbolli me mungesa 
të shumta humbi rastin e artë në Shkup nga Maqedonia e Veriut. Basketbolli pësoi dy 
humbje nga Sllovakia e Islanda, ndërsa hendbolli u mposht nga gjiganti i këtij sporti, 
Suedia dhe favoritja Mali i Zi. 

Sa i përket aktiviteteve të KOK-ut veçohet çmimi prestigjioz i fituar nga organizata 
ndërkombëtare “Peace and Sport”, duke u rreshtuar përkrah legjendës së futbollit, Lionel 
Messi, që fitoi çmimin “Kampion i Paqes 2020”.

KOK organizoi edhe aktivitete tjera. E nisi me Festivalin e 1-rë Ndërkombëtar të Filmit, 
Ditën Ndërkombëtare të Ecjes, lansoi fushatën për mbjelljen e 1 milion drunjve “T’i japim 
vendit ngjyra”, ndërsa organizoi edhe Asamblenë e Punës 2019.

Vazhduam po ashtu me mbështetjen e sportistëve, të cilëve ua mbuluam shpenzimet 
për përgatitje nëpër kampet vendore dhe ndërkombëtare, derisa Bordi Ekzekutiv i KOK-ut 
mori vendim që të mbështesë direkt të gjitha federatat sportive, në kuadër të projekteve të 
fituara në ANOC e EOC, si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga pandemia Covid 19.

Lexim të këndshëm!

Shasivar Haxhijaj
Sekretar i përgjithshëm i KOK-ut

Pandemic Year Medals and KOC Award
The 2020 was undoubtedly dubbed the year of the Covid 19 pandemic, posing restrictions 
to sports worldwide. In addition to postponing the world’s greatest sporting event, the 
Tokyo 2020 Olympic Games, many international competitions were also postponed.

The problems caused by the pandemic were irreparable. Covid denied many successes of 
our country’s top ambassadors, who experienced the joy of medals only in the last three 
months of the year, and the Olympus 8 number is dedicated to them.

Thanks to judo, we won two European medals for seniors with Distria Krasniqi and Loriana 
Kuka. Judo brought two more medals for juniors and two each from European boxing and 
taekwondo. Team sports had a poor three months, blaming and finger pointing at COVID. 
Football team with many absentees lost the golden opportunity in Skopje, Northern 
Macedonia. Basketball team suffered two losses from Slovakia and Iceland, and the 
handball team was defeated by the giant of the sport, Sweden, and favorite Montenegro.

The highlight of KOC activities is winning the prestigious “Peace and Sport”, thus aligning 
next to the football legend Lionel Messi, who won the “Champion of Peace 2020” award.

KOC organized other activities too. Activities started with the 1st International Film 
Festival, the International Hiking Day, launched the campaign to plant 1 million trees, “Let’s 
give the country color,” and organized the 2019 Working Assembly.

We also continued to support athletes, covering their training costs in local and 
international camps. At the same time, the Executive Board of the KOC decided to directly 
support all sports federations, as part of the projects awarded by ANOC and EOC, due to 
damage caused by the Covid-19 pandemic.

Pleasant reading,

Shasivar Haxhijaj
General Secretary of the Kosovo Olympic Committee

KALENDARI I 
LOJËRAVE TË 
ARDHSHME

Lojërat Olimpike 
Verore Tokyo 2020 
/ Olympic Games 
Tokyo 2020

23.07-08.08.2021

Festivali Olimpik 
Evropian Dimëror 
për të Rinj Vuokatti 
2021 /European 
Youth Olympic 
Winter Festival 
Vuokatti 2021

10.12-18.12.2021

Lojërat Olimpike 
Dimërore Pekin 2022

4 – 20 shkurt 2022

Winter Olympic 
Games Beijing 2022

4 – 20 February 2022
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“Drejt Tokio 2020 me 12 sportistë” 

Viti 2020 u mbyll me sfidën e pandemisë Covid 19, 
e cila krijoi vështirësi të madhe edhe në sport. Për 
muaj të tërë aktivitetet sportive u ndalën, ndërsa me 
rikthimin e tyre, pjesëmarrja në garat ndërkombëtare 
ishte e vogël, shkaku i anulimit të shumicës së 
garave.

Edhe ngjarja më e madhe sportive në botë, Lojërat 
Olimpike Tokio 2020, u shtyn për një vit.

Se si ishte 2020-ta për Lëvizjen Olimpike në Kosovë, 
pritshmëritë nga 2021-ta, me theks të veçantë 
Lojërat Olimpike Tokio 2020, flet në intervistën për 
Olimpin, presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës 
(KOK), Besim Hasani.

Si ishte viti 2020 për Lëvizjen Olimpike në Kosovë?

2020 ishte një vit krejt ndryshe nga vitet tjera. Edhe 
qytetarët e përjetuan në forma të ndryshme dhe kjo 
ndikoi në gjithë botën, padyshim edhe në botën e 
sportit. U shtynë shumë aktivitete sportive, u shtyen 
edhe Lojërat Olimpike, shtyrja u bë për një vit dhe kjo 
kishte edhe pasoja tjera, pasi u shtyn edhe shumë 
gara kualifikuese për sportistët e Kosovës. Shumë 
organizata sportive edhe të huaja edhe të tonat u 
detyruan t’i ndryshojnë edhe planet e përgatitjeve, 
sepse në planin 4-vjeqar është viti i fundit para 
Lojërave Olimpike, prandaj është dashur të ndryshojë 
i tërë plani. 

Në çfarë forme i jeni përshtatur rrethanave të reja të 
krijuara nga Covid 19?

Padyshim se cilësia e një organizate sportive 
matet me aftësinë e adaptimit në rrethana të reja, 
në rrethana që janë të paparashikuara, këtu është 
menaxhimi i riskut të krizave. Edhe KOK-u ia ka dalë 
me sukses të adaptohet menjëherë në ato 10 ditët 
apo dy javët e para pas atij bllokimi total që ndodhi 
në tërë botën. KOK erdhi deri tek ideja që të gjejë 
formën që të aktivizojë të gjithë hisedarët e saj, 
por edhe administratorët e saj, për çka filluam me 
kurse online që kishin të bëjnë  me tetë elementet e 
një organizate bashkëkohore sportive, nga një libër 

krejtësisht i ri që më kishte ardhur disa javë para 
se të mbylleshin edhe kufijtë. Diku prej 40-50 vijues 
ishin në 12 seanca, me të cilët kemi ndarë pikpamje 
të ndryshme rreth saj.

Në vijim kemi vazhduar edhe në forma tjera për 
t’iu adaptuar Covidit, kemi organizuar edhe kurse 
bazë me federata të ndryshme dhe kemi vazhduar 
edhe me kursin për ASMC (Kursi për Menaxhimin e 
Avancuar Sportivë), kursin bazë për administratorët 
e sportit, ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të 
ndryshëm të federatave sportive, klubeve, por edhe 
zyrtarë të sportit në komuna.

U organizuan edhe trajnime për sportistë dhe 
trajnerë.

Për sportistët jemi përkujdesur që të kemi trajnime 
mentale dhe në këtë drejtim kemi angazhuar një prej 
kompanive më prestigjioze në botë, Optimization 
Hub, ku rreth 40 sportistë elitarë dhe Shpresa 
Olimpike i kanë ndjekur me shumë kujdes dhe me 
shumë interesim seancat mentale, sepse kishin të 
bëjnë se si të rigjenerohen pas pandemisë dhe në 
këtë drejtim dhe pas bashkëbisedimit të tyre me 
trajnerë organizuam edhe trajnimin për trajnerë. Aty 
u konstatua se stresi i njëjtë që e përjeton sportisti 
e përjeton edhe trajneri dhe vërtet kemi marrë 
vlerësime të mira për trajnimin. Një risi ka qenë 
edhe gatishmëria e trajnerit kampion olimpik, Driton 
Kuka, që edhe ai t’i ndajë përvojat e tij se si e bënë 
përgatitjen për një cikël olimpik me sportistët e tyre, 
dhe mund të them që i ka admiruar të gjithë vijuesit 
e trajnimit, për çka e falënderoj përzemërsisht Driton 
Kukën, për gatishmërinë që t’i ndajë sekretet e tij me 
trajnerëit.

Shumica e federatave që u sfiduan nga pandemia 
nuk e kanë ndalur aktivitetin edhe gjatë pandemisë.

Është fakt i pamohueshëm që të gjitha federatat të 
gjendur në një situatë të re filluan t’i përshtaten kush 
më pak e kush më shumë këtë e kanë bërë me sukses 
dhe këtu duhet dalluar xhudon, e cila që nga dita e 
parë u karantinua dhe jetuan si një familje e tërë, aty 
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ushqeheshin aty flenin, por e kanë shfrytëzuar në 
maksimum, dhe duke u shërbyer nga ky model edhe 
federata tjera kanë bërë përpjekje të mëdha, duke 
mos i lënë sportistët e tyre pa përgatitje. Mund të 
them se edhe federatat ia kanë dalur të adaptohen 
dhe të ruajnë formën e sportistëve, sidomos në 
sportet individuale, ku mundësitë ishin më të mëdha 
për grumbullim në një vend të caktuar dhe për të 
mos humbur asgjë nga përgatitja kondicionale dhe 
përgatitja tekniko-taktike. Kështu që, unë i përgëzoj 
të gjitha këto federata që ia kanë dalë të gjejnë 
modelet më të mira, disa prej tyre kanë qenë edhe të 
ndihmuara nga federatat përkatëse ndërkombëtare, 
por në vazhdimësi një falënderim tjetër ua kemi borxh 
sportistëve dhe trajnerëve, që shfaqën disiplinë 
dhe respekt ndaj të gjitha këshillave që erdhën 
nga Instituti Kombëtar Shëndetësor i Kosovës dhe 
organizatat tjera përkatëse.

Përkundër pandemisë, nuk munguan medaljet. Si 
ishte ky 2020-ta në rezultatet ndërkombëtare?

Padyshim se nuk munguan sukseset, përkundër 
numrit të vogël të garave ndërkombëtare. Janë 
gjithsej 15 medalje evropiane dhe ballkanike, ku 
veçohen dy medaljet evropiane (të bronzta) për 
seniorë të fituara nga xhudistet, Distria Krasniqi dhe 
Loriana Kuka. Suksese evropiane shënuan edhe 
sportet tjera, por në grupmoshat e reja. Karateja 
fitoi katër medalje të bronzta, boksi dy, xhudo dy, 
taekeondo dy, ndërsa atletika ka nisur të mos dalë pa 
medalje nga kampionatet ballkanike, ku fitoi tri sosh 
për U-20. Medalje u fituan edhe në Grand Slame dhe 
turne të ndryshëm ndërkombëtarë, që kaluan numrin 
20.

LO Tokio 2020 u shtynë për 2021. A do të lë gjurmë 
ajo çka ndodhi në vitin 2020 për Olimpiadën e 
shtyrë?

Këtë do ta lidhja me fjalët që i thashë më herët, që 
disa trajnerë vizionarë të sporteve të ndryshme ia 
dolën të përshtaten dhe të shkojnë në përgatitje, 
dhe edhe në bazë të reagimeve dhe prononcimeve 
të trajnerëve të tyre, shumica e kanë mirëpritur, 
disa kanë qenë të lënduar, disa kanë qenë afër 
normave olimpike, e që ju ka dukur se kanë qenë afër 
kualifikimit, shtyrja për ta ka qenë pozitive.

Me sa sportistë do të udhëtojmë drejt Tokio 2020?

Tashmë kemi gjashtë norma olimpike, pesë nga 
xhudo dhe një nga mundja, andaj Kosova do të 
paraqitet me së paku gjashtë norma olimpike. 
Të kesh normë është të jesh në mesin e 16 më të 
mriëve në botë dhe me një luftë ose dy luftëra je 
afër medaljes, ndërsa lufta e tretë ose e katërt të 
stolis me medalje. Jemi në një situatë të cilën e 
kemi shfrytëzuar mjaftë mirë, jemi në garë edhe për 
norma tjera. Pritshmëritë e federatave janë që të 
kemi edhe ndonjë normë tjetër nga boksi, noti, xhudo, 
karate, apo ndonjë sport tjetër dhe të shkojmë me 

2020 ended challenged by the Covid-19 pandemic, 
which created great difficulties in sports. For months, 
all sports activities were at a halt, and when restarted, 
participation in international competitions was small 
due to the cancellation of most competition events.

Even the biggest sporting event in the world, the Tokyo 
2020 Olympic Games, was postponed for a year.

The president of the Kosovo Olympic Committee 
(KOC), Besim Hasani, in an interview with Olimpi, spoke 
about the Olympic Movement in Kosovo during 2020, 
expectations in 2021, with particular emphasis on the 
Tokyo 2020 Olympic Games. 

President Hasani stated that during 2020 the athletes, 
brought to Kosovo 15 medals, two of them for judo 
seniors. 

“We intend to travel with 12 athletes at the Tokyo 2020 
Olympic Games,” said Hasani, among others.

më shumë se gjashtë norma. Në Rio ishim me dy 
norma olimpike dhe fituam medaljen e artë, andaj 
ka gjasa që ta përsërisim suksesin, e pse jo edhe ta 
tejkalojmë. 

Medalja e Loriana Kukës e Distria Krasniqit, të cilat 
fituan medaljet e bronzta në evropian tregojnë se 
jemi në një moment të mirë dhe muajt ne vazhdim 
do të kërkojmë të arrijmë pikun. 

Ne synojmë të udhëtojmë me 12 sportistë, përfshirë 
ata me ftesa univerzale dhe të Komisionit Tre-
Palësh.

Në Asamblenë e fundit të Punës së KOK-ut, u vendos 
që Asambleja Zgjedhore të mbahet më së largu deri 
më 31 mars 2021 dhe njëri nga kandidatët do të jeni 
edhe ju.

Po. Tash janë zgjedhjet dhe secili ka të drejtë të 
kandidojë dhe njëri nga kandidatët jam edhe unë. 
Normalisht që ne nga viti 2015 punojmë me plan 
strategjik. Janë diku mbi 170 objektiva strategjike, 
përfshirë edhe nënobjektivat strategjike ku 82.7 për 
qind janë realizuar gjatë kësaj periudhe kohore e deri 
në mars do të realizohet edhe pjesa tjetër. Unë besoj 
se ne do të jemi organizata e parë në botë që do ta 
bëjmë vlerësimin nga SIGA, e pastaj janë edhe UEFA 
dhe Komitete tjera Olimpike. Unë sikur të mos besoja 
që do të fitoja edhe një mandat, nuk do të konkuroja 
fare, prandaj bazuar në përkrahjen e madhe që kam 
pasur dhe kam nga federatat, unë do të vazhdoj t’i 
prijë Lëvizjes Olimpike. /Kushtrim Krasniqi/

13 medalje evropiane u fituan gjatë vitit 2020. Dy 
prej tyre janë medalje të fituar në nivel të seniorëve, 
ku xhudistet Distria Krasniqi dhe Loriana Kuka fituan 
të bronztat.
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KOK-u fiton çmimin prestigjioz të organizatës 
ndërkombëtare “Peace and Sport”
16 dhjetor - Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) ka 
fituar njërin nga çmimet prestigjioze që organizata 
ndërkombëtare “Peace and Sport” (Paqja dhe Sporti) 
ndanë çdo vit.

KOK-u ka fituar çmimin për aktivitetin e organizuar 
gjatë pandemisë “6 Prill - Iniciativa e Vitit”, në të cilën 
u përfshinë rreth 5 mijë persona, të cilët me letër të 
bardhë krijuan foto dhe video duke bërë sport gjatë 
qëndrimit në shtëpi, ndërsa pjesëmarrës ishin edhe 
kampionia Olimpike Majlinda Kelmendi, ministrja 
Vlora Dumoshi etj.

Kampanjës iu bashkuan qindra organizata të huaja, 
ndërsa në total numri i pjesëmarrësve sipas “Peace 
and Sport” ishte më shumë se 117 milionë.

Për të fituar këtë çmim, KOK-u ishte në konkurrencë 
të ngushtë me Federatën Ndërkombëtare të Xhudos, 
Ministrinë e Edukimit, Shkencës, Kulturës dhe 
Sportit të Gjeorgjisë, Sekretariatin e Shtetit për Sport 
dhe Rini në Ministrinë e Edukimit të Portugalisë dhe 
Organizatën “Sport for Life” të Palestinës, ndërsa për 
çmimin e të parit vendosi Juria dhe votuesit.

Shkaku i pandemisë Covid 19, ceremonia e 
shpërblimeve u mbajt ‘online’ ndërsa çmimin për 
KOK-un e zbuloi kampioni Olimpik “Athina 2014” 
në pingpong, jug-koreani Seung Ming Ryu, njëherit 
medalist i argjendtë në LO Londra 2012 dhe i bronztë 
në Pekin 2008.

Në emër të KOK-un, presidenti Besim Hasani, 
falënderoi pjesëmarrësit e kampanjës, Jurinë e 
“Peace and Sport” dhe gjithë votuesit.

“Është një nder jashtëzakonisht i madh për ne të 
fitojmë një çmim kaq prestigjioz të organizatës 
kredibile “Peace and Sport”. Jam shumë i nderuar 
dhe mirënjohës për jurinë, iu përkulemi votuesve në 
gjithë botën që u frymëzuan, duke na votuar ne”, tha 
presidenti Hasani.

“Peace and Sport” është organizatë me seli në 
Monako dhe që funksionon nën patronatin e Princit 
të Monakos, Albertit të Dytë. Organizata promovon 
paqen dhe sportin në botë. Anëtarë të saj janë 
shumë kampionë Olimpikë e botërorë, që kanë lënë 
gjurmë në karrierën e tyre sportive.

“Komiteti Olimpik i Kosovës edhe një herë tregoi kreativitet në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Paqes për 
Zhvillim dhe Sport. Ky është një demonstrim i vërtetë i fuqisë unifikuese të sportit, duke mobilizuar një pjesë 
të madhe të shoqërisë kosovare. Urime të përzemërta për fitoren!”, tha Joel Bouzou, president dhe themelues i 
“Peace and Sport”.
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Kosovo Olympic Committee wins “April 6 
Initiative of the Year” by “Peace and Sport”
After 5 days of voting, it was the Kosovo National 
Olympic Committee that won the highest number of 
votes on the Peace and Sport online platform, gaining 
them the “APRIL6 Initiative of the Year” Award

Every year, the Kosovo National Olympic Committee 
carries out innovative projects to celebrate the 
International Day of Sport for Development and 
Peace. By launching a #WhiteCard competition for 
the 7th edition of April6 in 2020, athletes, fans and 
sports institutions were encouraged to take creative 
#WhiteCard photos and videos, whilst staying at 
home to respect the health situation.

More than 5,000 people took up the challenge and 
shared their #WhiteCard in creative ways and posted 
strong messages of hope and solidarity. The general 
public also took part in the initiative by voting for 
their favourite photo or video on social networks. A 
great number of people in Kosovan society, including 
Olympic judo champion Majlinda Kelmendi, helped 
to make the 2020 online celebration of April6 a great 
success.

Joel Bouzou, President and Founder of Peace and 
Sport, said:

“Once again, the Kosovo National Olympic Committee 
has shown great creativity in marking the International 
Day of Sport for Development and Peace. This is a 
real demonstration of the unifying power of sport by 
mobilizing a large part of Kosovan society. I warmly 
congratulate them on their victory!”

Besim Hasini, President of the Kosovo National 

Olympic Committee, commented:

“It is an incredible honour to make such an impact 
on the lives of thousands, perhaps millions of people, 
by promoting peace and quality of life through sport. 
The Kosovo Olympic Committee has touched hearts, 
minds, inspired generations and made everyone 
question the status quo, even during the pandemic, 
by involving people living in Kosovo and all over the 
world. Sport has the power to change lives and, on 
behalf of the Olympic family and Kosovo, we thank 
the Peace and Sports Awards team. We feel very 
honoured and grateful to the jury and we bow down 
to voters around the globe who were inspired and 
who shared their support for peace through sport by 
voting for us. Kosovo humbly thanks you all, inspired 
by excellence and the prospect of a better world 
together! We’ve won this together! Thank you!

Lionel Messi u shpall 
“Kampion i Paqes 
për vitin 2020”
 

Krahas Komitetit Olimpik të Kosovës, çmim nga 
“Peace and Sport”, fitoi edhe gjashtë herë futbollisti 
më i mirë në botë, argjentinasi Lionel Messi.

Ylli i Barcelonës fitoi çmimin “Kampion i Paqes 
për Vitin 2020”. Çmimet tjera shkuan për “Olympic 
Channel”, që fituan “Çmimin e veçantë të Jurisë”, 
Aksioni i Vitit i fituar nga OJQ TIBU e Marokosë , 
Sporti për Zhvillim dhe Paqe, që shkoi për ISF 
Futbolli i Kamboxhias. 
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Kryeministri Hoti dhe ministrja Dumoshi 
vizituan KOK-un në 6-vjetorin e 
anëtarësimit në KON

9 dhjetor - Kryeministri i Republikës së Kosovës, 
Avdullah Hoti dhe ministrja për Kulturë, Rini e Sport 
(MKRS), Vlora Dumoshi, kanë vizituar Komitetin 
Olimpik të Kosovës (KOK), me ç’rast janë pritur 
nga drejtuesit e KOK-ut, presidenti Besim Hasani, 
sekretari i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj dhe 
nënpresidenti Gazmend Maxhuni.

Vizita e kryeministrit Hoti dhe ministres 
Dumoshi, koincidoi me shënimin e gjashtë 
vjetorit të anëtarësimit të KOK-ut në Komitetin 
Olimpik Ndërkombëtar. Të pranishëm ishin edhe 
zëvendësministrat e MKRS, Engelbert Zefaj 
dhe Qazim Rrahmani, si dhe u.d. i sekretarit të 
përgjithshëm në MKRS, Ibër Alaj.

Presidenti Hasani duke falënderuar kryeministrin 
Hoti dhe ministren Dumoshi, i njoftoi me sfidat dhe 
procesin e njohjes së KOK-ut nga KON-i, medaljen 
Olimpike të Kosovës, të fituar nga Majlinda 
Kelmendi, falë së cilës jemi në mesin e 100 shteteve 
me medalje të artë Olimpike, ndërsa i ftoi që të jenë 
të pranishëm edhe në Lojërat Olimpike Tokio 2020, 

në të cilat Kosova synon të tjera medalje.

Presidenti Hasani shprehu falënderimin e Qeverisë 
dhe MKRS-së, për bashkëpunimin e vazhdueshëm 
që kanë me Lëvizjen Olimpike, me theks të veçantë 
përkrahjen dhënë klubeve në kuadër të Pakos së 
Rimëkëmbjes, si dhe miratimin e Ligjeve që shkojnë 
në favor të sportit, sidomos Ligjin për Sponsorizim.

I pari i Lëvizjes Olimpike i njohu edhe me Planin 
Stategjik të KOK-ut 2021-2024, aktivitetet e 
organizuara deri më tani, ndarjen e bursave për 
sportistët bashkë me MKRS, ndërsa shprehu 
nevojën për një zyre të KOK-ut, muze Olimpik, si 
dhe përfitimet që mund të kenë sportistët pas 
përfundimit të karrierës sportive.

Kryeministri Hoti duke përgëzuar presidentin Hasani 
për ndërtimin e suksesshëm të lidershipit të KOK-ut, 
e quajti 9 dhjetorin ditë të veçantë jo vetëm për KOK-
un, por për gjithë Kosovën, pasi anëtarësimi në KON 
i hapi rrugë edhe anëtarësimit të federatave sportive 
në mekanizmat ndërkombëtar, si dhe valimit të 
flamurit të Kosovës në gara të ndryshme jashtë 
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vendit, si pjesë e krenarisë së shtetit të ri të Kosovës.

Tutje, i pari i Qeverisë theksoi se është obligim 
shtetëror të mbështetet KOK-u dhe federatat 
sportive, ndërsa shprehu kënaqësinë që është 
kompletuar infrastruktura ligjore dhe rregulloret që 
mundësojnë funksionimin normal të KOK-ut dhe 
federatave sportive.

Nga ana e saj, ministrja Dumoshi duke uruar 
shënimin e kësaj dite, theksoi se bashkëpunimi 
i frytshëm deri më tani me KOK-un do të vazhdojë 
edhe në të ardhmen, derisa përgëzoi edhe sukseset e 
deritashme të arritura, me theks të veçantë medaljet 
e fituara nga sporti më i suksesshëm në vend, xhudo.

Ministrja foli edhe për ndarjen e subvencioneve 

për sportin nga Pakoja e Rimëkëmbjes, ku nga 1.5 
milionët e ndara për klubet do të përfitojnë rreth 25 
mijë sportistë, si dhe investimet kapitale në sport, që 
kapin shumën totale prej 23 milionë eurove.

Më pas, presidenti Hasani dhe ministrja Dumoshi 
nënshkruan edhe Marrëveshjen e Bashkëpunimit, e 
cila është kërkuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar 
që Qeveria e një vendi të ketë bashkëpunim të mirë 
me KOK-un, por jo edhe të ndërhyjë në autonominë e 
saj, për çka kryeministri Hoti përkrahu fuqishëm një 
marrëveshje të tillë.

Në fund, presidenti Hasani ndau për mysafirët 
librin foto-reportazh “Debutimi i Artë” të Majlinda 
Kelmendit.

December 9 - The Prime Minister of the Republic of Kosovo, Avdullah Hoti, and the Minister of Culture, 
Youth and Sports (MCYS), Vlora Dumoshi, visited the Kosovo Olympic Committee (KOC), hosted by the 
leaders of the KOC, the President Besim Hasani; Secretary-General, Shasivar Haxhijaj, and Vice President 
Gazmend Maxhuni.

The visit of Prime Minister Hoti and Minister Dumoshi coincided with celebrating the sixth anniversary of 
the KOC’s membership in the International Olympic Committee.

In addition to various issues discussed, President Hasani and Minister Dumoshi signed the Cooperation 
Agreement, as the International Olympic Committee requires the country’s government to have good 
cooperation with the KOC, however, to refrain from interfering in its autonomy. Prime Minister Hoti 
expressed strong support for the agreement.
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KOK priti ekspeditën e xhudos, pas suksesit 
në Kampionatin Evropian Pragë 2020

24 nëntor - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, 
presidenti Besim Hasani, sekretari i përgjithshëm, 
Shasivar Haxhijaj dhe anëtarja e Bordit Ekzekutiv, 
Besire Domaniku, kanë pritur ekspeditën e xhudos, 
pas suksesit të arritur në Kampionatin Evropian 
“Pragë 2020”, ku Distria Krasniqi dhe Loriana Kuka 
fituan medaljet e bronzta.

Ekspedita e xhudos përbëhej nga kryetari i Federatës 
së Xhudos së Kosovës, Agron Kuka, trajneri kampion 
Olimpik, Driton Kuka, kampionia Olimpike, Majlinda 
Kelmendi dhe medalistja e bronztë e botës dhe së 
fundi Evropës, Distria Krasniqi.

Presidenti Hasani përgëzoi delegacionin e xhudos 
për suksesin e arritur, me theks të veçantë Distria 
Krasniqin, për të cilën ishte medalja e dytë evropiane, 
pas të argjendtës së fituar në vitin 2018.

“Një medalje që me të drejtë e ka quajtur edhe 
‘Toni’ është e bronztë, por shkëlqen si ari, pasi ishin 
medaljet e para elitare për këtë vit, një vit mjaftë i 
rëndë edhe për sportin tonë. Uroj që ky sukses të 
vazhdoj edhe vitin e ardhshëm dhe me medalje të 
na kthehen edhe nga Lojërat Olimpike Tokio 2020, 
dhe ta përfaqësojnë shtetin tonë në mënyrën më 
të dinjitetshme, siç ka ndodhur deri më tani”, tha 
presidenti Hasani, duke kujtuar se për dallim nga 
Lojërat Olimpike Rio 2016, ku kishim dy norma 
Olimpike, tani kemi gjashtë sosh, pesë nga xhudo 
dhe një nga mundja, me shpresën se ky numër do të 

rritet në muajt ne vazhdim.

Distria Krasniqi duke falënderuar presidentin 
Hasani për pritjen, e cilësoi 2020-tën vitin shumë të 
suksesshëm për të.

“Pavarësisht se ka qenë një vit i vështirë jo vetëm për 
mua, por për të gjithë sportistët, mund ta cilësoj si vit 
të suksesshëm, pasi arrita të kthehem me medalje 
nga kampionati evropian, po ashtu i suksesshëm, 
pasi po e mbylli vitin si e para në renditjen botërore 
dhe Olimpike. Shpresoj që vitin tjetër të kem shumë 
suksese dhe të kem paraqitje të mirë edhe në Lojërat 
Olimpike”, tha Krasniqi.

Kryetari i FXHK-së, Agron Kuka, e quajti të 
suksesshme pjesëmarrjen në evropian, duke thënë 
se si federatë dhe komunitetin sportivë është e 
arritur të madhe të marrësh pjesë me tre garues dhe 
të fitosh dy medalje.

Trajneri Driton Kuka duke falënderuar KOK-un për 
mbështetjen e vazhdueshme, foli për sfidën e 
madhe që kishte para evropianit, ku ekipi u përballë 
me pandeminë Covid 19, shkaku i së cilës prej nëntë 
garuesve, ekipi mori pjesë në evropian vetëm me tre.

“Ajo që na ka ndodhur shtatë ditë para evropianit 
i ngjante një filmi horror, ku çdo ditë kemi pasur 
testime, për çka i jam mirënjohës Naser Ramadanit 
nga IKSHPK. Përkundër që Distria Krasniqi ka qenë 



OLIMPI11

kandidate për medaljen e artë, unë jam i lumtur për 
medaljen e bronztë, bazuar edhe në sfidat në të cilat 
kaluam”, tha ndër të tjera Kuka, duke theksuar se 
shëndeti i garuesve tjerë pozitiv është i mirë.

Kampiona Olimpike Majlinda Kelmendi përgëzoi 
Distrian për medaljen e bronztë, duke theksuar se 
gjithë presioni i këtij evropiani ishte tek ajo, për çka e 
krahasoi edhe me presionin që ajo kishte në Lojërat 
Olimpike Rio 2016.

“Edhe medalja e bronztë është sukses i madh. Për 
vete edhe pse i kam arritur të gjitha, dhe prap nëse do 
të fitoja të bronztën do të gëzohesha shumë, prandaj 
të fitosh dy medalje të bronzta nga tre garues është 
sukses jashtëzakonisht i madh”, u shpreh Kelmendi.

Sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj, 
theksoi edhe një herë mbështetjen e KOK-ut për 
ekipin Olimpik të xhudos dhe sportistët tjerë, duke 
potencuar se obligimi dhe angazhimi i KOK-ut duhet 
të rritet edhe më shumë nga viti i ardhshëm në 
mbështetje të sportistëve qoftë në përgatitje, bursa 
ose pjesëmarrje në gara ndërkombëtare.

Krejt në fund, u ndanë disa dhurata modeste.

2 medalje evropiane i fituan xhudistet tona në 
Kampionatin Evropian të Pragës. Ishin këto medaljet 
e vetme për seniorë nga një kampionat evropian që u 
fituan për Kosovën.

“Pavarësisht se ka qenë një vit i vështirë jo vetëm 
për mua, por për të gjithë sportistët, mund ta 
cilësoj si vit të suksesshëm, pasi arrita të kthehem 
me medalje nga kampionati evropian, po ashtu 
i suksesshëm, pasi po e mbylli vitin si e para në 
renditjen botërore dhe Olimpike. Shpresoj që vitin 
tjetër të kem shumë suksese dhe të kem paraqitje 
të mirë edhe në Lojërat Olimpike”, - Distria Krasniqi.

The KOC leaders organized a reception for the 
judo expedition after the success marked in the 
Prague 2020 European Championship.

Judokas Distria Krasniqi and Loriana Kuka won 
bronze medals.

Olympic champion Majlinda Kelmendi was also 
present.
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Vëllezërit Shala gati një vit pa gara, 
shkaku i Covid 19
Dy mundësit tanë, Egzon dhe Edon Shala, janë duke 
i vazhduar përgatitjet për Lojërat Olimpike Tokyo 
2020. Egzoni prej muajit shkurt të vitit 2020 ka fituar 
normën Olimpike Tokio 2020, ndërsa Edoni është 
duke kërkuar të bëhet mundësi i dytë me normë. Të 
dy garuesit tanë po i vazhdojnë rregullisht përgatitjet 
në Prizren, nën udhëheqjen e trajnerit Sylejman 
Shala.

KOK ua ka mbuluar shpenzimet të dy mundësve 
Shala për përgatitjet prej datës 5 - 25 dhjetor 2020.

“Ne jemi në përgatitje prej tetorit këtu në Kosovë, 
sepse shkaku i pandemisë Covid 19 nuk kemi 
mundur të udhëtojmë në SHBA, edhe pse i kemi 
vizat. Normal jemi duke dhënë maksimumin për 
t’u përgatitur për garat e ardhshme, të cilat po na 
mungojnë shumë, pasi u bë kohë e gjatë pa gara 
jashtë Kosovës”, tregon Egzoni për Olimpin.

Ai bashkë me Edonin synojnë të fitojnë medalje në 
evropianin, që prej 19-25 prill 2021 mbahet në Poloni.

“Në vitin e ardhshëm do të marrim pjesë në 
kampionatin evropian, që do të mbahet në Poloni dhe 
jam shumë optimist që do të kthehemi me medalje. 
Tash na duhet përkrahje shumë më e madhe prej 
shtetit, pasi dihet që jam me normë Olimpike dhe 
duhet të marrim pjesë në kampe të njohura në SHBA, 
Rusi dhe në Evropë”, shtoi Shala.

30-vjeçari ka fituar normën Olimpike në kategorinë 
deri në 125 kilogramë, disiplina stil i lirë.

Vëllezërit Shala janë pjesë e listës prej 20 sportistëve 
të KOK-ut, të cilët marrin Bursa Olimpike Tokio 
2020 nga Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar.
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Sadiku shpreson t’i realizohet ëndrra për 
kualifikim në LO Tokio 2020

Donjeta Sadiku shpreson që në vitin 2021 t’i real-
izohet ëndrra e saj për kualifikim në Lojërat Olimpik 
Tokio 2020.

Boksierja jonë e kategorisë 60 kg, po synon që këtë 
ëndërr ta realizojë në turneun e ndërprerë kualifi-
kues. Ajo në mars të vitit 2020 shënoi një fitore në 
Londër, ku më pas turneu u ndërpre shkaku i pande-
misë Covid 19.

Turneu do të mbahet gjatë vitit 2021, dhe do të vazh-
dojë aty ku ka mbetur. Donjeta ka hyrë në 16 garue-
set më të mira, ndërsa për kualifikim i duhet të ren-
ditet në mesin e gjashtë të parave.

Në intervistën për Olimpin, 21-vjeçarja, nënkampio-
ne e botës 2015 për të reja dhe kampione e Evropës 
2016, flet edhe për fillimin e karrierës, kalimin në se-
niore, Lojërat Evropiane etj.

Kur keni filluar të merreni me boks?

Kam filluar të merrem me boks prej kur kam pasur 
12 vjet. 

Pse pikërisht me boks?

Arsyeja pse kam filluar me boks është se gjithmonë 
më kanë lënë përshtypje sportet luftarake, posaqër-
isht boksi. 

Kush janë inspirimi juaj në sport?

Një ndër boksierët e preferuar është (Vasiliy) Lo-
machenko. Më pëlqen stili dhe teknika e tij. 

Keni shijuar sukseset në kampionatin botëror dhe 
evropian për të rinj. Sa ka qenë e vështirë të kaloni 
në seniore?

Kalimi në seniore ishte pak më sfiduese, por jo edhe 
aq e ështirë. Normalisht që intensiteti i ushtrimeve 
në seniore ndryshon, gjë që për mua nuk paraqet as-
pak problem.

Çka ke mësuar nga pjesëmarrja jote në Lojërat Evro-
piane Minsk 2019?

Minsku është një përvojë mësimdhënëse për mua, 
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një përvojë e paharruar, ku përkushtimi dhe qëllim 
im bë boks është rritur edhe më shumë pas asaj për-
voje.

Në Londër e nisët mirë turneun kualifikues për Tokio 
2020, duke shënuar një fitore, por që garat më pas u 
ndërprenë.

Londra për mua ka qenë e mirëseardhur për arsye se 
isha në formën më të duhur. Kam shkuar me një qël-
lim që të kualifikohem, mirëpo për shkak të Covid 19, 
kualifikueset u ndërprenë dhe do të vazhdojnë më 
2021 aty ku kanë mbetur.

Besoni se në Londër do ta realizoni ëndrrën për kual-
ifikim në Tokio 2020?

Unë ndihem e kënaqur me paraqitjen time të parë 
kundër gjermanes, Maya Kleinhans, mirëpo ende 
nuk kanë peërfunduar kualifikimet. Jam dy ndeshje 
larg qëllimit tim për t’u kualifikuar. Unë besoj se do 
ta realizojë qëllimin.

A ju ka ndihmuar shtyrja për një vit e Lojërave 
Olimpike për t’u përgatitur më mirë?

Ndoshta do të ishte më mirë të vazhdoja garat gjatë 
vitit 2020, mirëpo shtyrje për një vit ishte në të mirën 
time, sepse do të fitojë është më shumë përvojë dhe 
të realizojë ëndrrën për t’u kualifikuar në Olimpiadë.

E argjendtë në 
turneun “Balkan”

Donjeta Sadiku ka fituar medaljen e 

argjendtë në turneun ndërkombëtar të 

boksit ‘Balkan’, të mbajtur në Sofje të 

Bullgarisë. Donjeta në finale u përballë 

me kampionen botërore, brazilianen 

Ferreira Beatriz, e cila ndodhet e para në 

renditjen botërore të AIBA-s, kategoria 

-60kg. Donjeta edhe në finale shfaqi 

luftë të barabartë, duke treguar se është 

në formë të mirë para garave që vlejnë 

për pikë Olimpike. Në finale drejtësinë e 

ndau gjyqtari ndërkombëtar 

Latif Demolli.
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KOK mbështet Federatat Olimpike dhe 
Jo-Olimpike të Kosovës me 23 mijë euro
22 dhjetor - Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të 
Kosovës (KOK) ka marrë vendim të mbështesë 
Federatat Olimpike dhe Jo-Olimpike të Kosovës, pas 
vështirësive të krijuara nga përhapja e pandemisë 
Covid 19.

Shuma e ndarë për federatat është rreth 23 mijë euro, 
të cilat do të ndahen nga 700 Euro për Federatat 
Olimpike dhe 500 për Federatat Jo-Olimpike të 
Kosovës.

December 22 - The Executive Board of the Kosovo 
Olympic Committee (KOC) decided to grant 
assistance to the Olympic and Non-Olympic 
Federations of Kosovo, following the difficulties 
created by the spread of Covid-19.

The amount to be allocated for the federations is 
about 23 thousand Euros - 700 Euros to Olympic 
Federations each, and 500 Euros to Non-Olympic 
Federations each.

Për Federatat Olimpike, KOK ka fituar fonde nga 
Asociacioni i Komiteteve Olimpike Kombëtare 
(ANOC), Komiteti Olimpik i Evropës (KOE) dhe 
Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON).

Për të mos anashkaluar Federatat Jo-Olimpike, Bordi 
Ekzekutiv i KOK-ut ka vendosur që këto federata të 
mbështeten nga të hyrat e sponsorëve të KOK-ut.

For the Olympic Federations, the KOC received 
funding from the Association of National Olympic 
Committees (ANOC), the European Olympic 
Committee (EOC), and the International Olympic 
Committee (IOC).

To not bypass the Non-Olympic Federations, the 
Executive Board of the KOC decided that the KOC 
sponsors’ revenues support these federations.
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U organizua Festivali i 1-rë Ndërkombëtar i 
Filmit Sportiv “Prishtina 2020”

10 tetor 2020 - 31 filma nga fusha e sportit, janë 
shfaqur për tri ditë radhazi në Festivalin e 1-rë 
Ndërkombëtar të Filmit Sportiv, të organizuar nga 
Komiteti Olimpik i Kosovës.

Festivali mblodhi filma dhe dokumentarë të 
ndryshëm të 14 shteteve të huaja, ndërsa 12 
sosh ishin vendorë, me tematika të ndryshme 
nga Olimpizmi, që në qendër të vëmendjes kishin 
kampionen Olimpike, Majlinda Kelmendi, pastaj 
sportet si futbolli, hendbolli, sportet ekstreme etj.

Pikërisht dokumentari “Majlinda heroinë” i autorit 
Arben Berisha, hapi të shtunën Festivalin, ku të 
pranishëm krahas drejtuesve të KOK-ut, presidentit 
Besim Hasani e sekretarit të përgjithshëm, Shasivar 
Haxhijaj, ishin edhe u.d. i sekretarit të përgjithshëm 
në Ministrinë për Kulturë, Rini e Sport, Ibër Alaj, u.d. 
i drejtorit në Departamentin e Sportit në MKRS, 
Fitim Arifi, konsuli i Zvicrës në Kosovë, Rene Huber, 
përfaqësues të lartë të Federatave Sportive, zyrtarë 
të lartë të komunës së Prishtinës, gazetarë, autorë të 
filmave vendorë, etj.

Në mungesë të pranisë së tij shkaku i pandemisë 
Covid 19, me një video-mesazh organizimin e 
Festivalit e përshëndeti edhe presidenti i Federatës 

Ndërkombëtare për Kinemanë Televizive Sportive, 
Franco Ascani.

Mbyllja e Festivalit u bë nga presidenti i KOK-ut, 
Besim Hasani dhe ministrja për Kulturë, Rini e Sport, 
Vlora Dumoshi.

Presidenti Hasani, duke falënderuar prodhuesit e 
filmave, theksoi se ky Festival tash e tutje do të jetë 
tradicional, ndërsa konfirmoi se shtatë filma vendorë 
do të jenë në konkurrencë ndërkombëtare në 
Festivalin Botëror të Filmit dhe Kinemasë Sportive, 
që prej 7-11 nëntor 2020 mbahet në Milano të Italisë.

Ministrja Dumoshi duke përshëndetur nismën e 
organizimit të këtij Festivali, premtoi mbështetjen e 
saj, duke thënë se për vendin tonë një festival i tillë 
ka rëndësi të madhe, pasi dokumentohen të arriturat 
e sportit tonë, i cili ka një histori të dhimbshme.

Për tri ditë qindra adhurues të filmave dhe 
dokumentarëve sportivë vizituan kinemanë ABC, 
ndërsa autorët e filmave vendorë u shprehën të 
lumtur që tani e tutje dokumentarët e tyre kanë 
mundësi të shfaqen edhe nëpër kinema, falë këtij 
Festivali.
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Me dokumentarin “Beyond the Dream”, Kosova 
fiton çmim prestigjioz në finalen e Festivalit 
Botëror të Filmit Sportiv “Milano 2020”
12 nëntor - Dokumetari “Beyond the Dream” (Përtej 
Ëndrrës), i realizuar nga produksioni OM në shtator 
të këtij viti, ka fituar një nga çmimet prestigjioze 
në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, në kuadër të 
Kampionatit të 38-të botëror të Filmit dhe Kinemasë 
Sportive “Milano 2020”.

Për shkak të masave të marra ndaj pandemisë 
Covid 19, ceremonia e organizuar nga Federata 
Ndërkombëtare e Kinemasë Televizive Sportive 
(FICTS) u mbajt përmes platformës virtuale ‘Zoom’.

Për herë të parë në këtë Festival konkurruan edhe 
shtatë filma/dokumentarë sportivë nga Kosova, të 
dërguar nga Komiteti Olimpik i Kosovës.

Juria profesionale nominoi për çmime dy prej tyre: 
“Beyond the Dream” të autorëve Xhemajl Avdyli dhe 

Rron Ismajli, si dhe “Sfida e Albert Bunjakut për të 
krijuar Kombëtaren e Kosovës” të autorit Lirim Gashi 
nga Reporteri.

Nga 140 filma të zhanreve të ndryshme të cilat vinin 
nga123 shteteve anëtare të FICTS, dokumentari 
“Beyond the Dream”, fitoi çmimin “Mention 
D’Honneur” për Sportet Individuale.

Filmi kishte protagonist atletit Muhamet Ramadani, 
i cili filloi të merrej me sport për shkak të mbipeshës, 
ndërsa sot është kampion i Evropës U-18 në hedhjen 
e gjylës.

KOK prej 10-12 tetor 2020 organizoi Festivalin e 
1-rë të Filmit Sportiv “Prishtina 2020”, ku krahas 32 
filmave sportivë, 12 prej tyre ishin vendorë.

31 sports films were featured for three consecutive 
days at the 1st International Sports Film Festival 
hosted by NOC-Kosovo. The festival brought 
together various films and documentaries from 14 
foreign countries, as well as 12 local productions, 
featuring various Olympic sports themes, with a 
particular focus on the Olympic champion Majlinda 
Kelmendi and football, handball, extreme sports, etc.

It was precisely the documentary “Majlinda is a 
hero” by Arben Berisha, that opened the Festival on 
Saturday, attended by illustrious sports figures.

Unable to physically attend the event, due to 
the Covid-19 pandemic, the president of the 
International Federation of Cinema and Sport 
Broadcasters, Franco Ascani, greeted the 
organization of the Festival through a video 
message.

The closing ceremony of the Festival was attended 
by NOC-Kosovo President Besim Hasani and 
the Minister of Culture, Youth and Sports, Vlora 
Dumoshi.
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Lansohet Fushata “T’i japim vendit ngjyra” 
– Kelmendi shpallet ambasadore e fushatës
24 nëntor 2020 - Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) 
dhe organizata jo qeveritare “Ta Pastrojmë Kosovën” 
(TPK) kanë lansuar fushatën më të madhe kombëtare 
për mbjelljen e 1.8 milion drunjve “T’i japim vendit 
ngjyra”. Fushata parasheh që brenda 10 viteve në të 
gjithë Kosovën të mbillen 1.8 milion drunj.

Në lansimin e bërë tek këndi olimpik në Kampusin 
e Universitetit të Prishtinës, morën pjesë figura të 
larta të sportit dhe politikës.

Në fjalën e rastit, presidenti Hasani foli për rëndësinë 
që ka fushata dhe mbjellja e drunjve, derisa kujtoi 
edhe dy personalitetet që u ndanë nga jeta ditë më 
parë, ish-presidentin e KOK-ut, Shaqir Shaqiri dhe 
aktivistin e TPK-së, Labinot Aliaj.

“Sot do të mbjellim 18 drunj këtu në mjedisin e 
kampusit të rektotarit të Prishtinës, në të cilën ne do 
të përkujdesemi për dhënien e më shumë oksigjenit 
për studentë dhe të tjerë. Falë bashkëpunimit që 
kemi me rektorain, këtu do ta bëjmë këndin olimpik, 
të cilit do t’ia shtojmë edhe rrathët olimpik”, tha mes 
tjera presidenti Hasani.

Drejtori ekzekutiv i TPK-së, Luan Hasanaj, theksoi se 
mbjellja e 1.8 milion drunjve koincidon me numrin e 
banorëve në Kosovë. “Ku ka më mirë se këtë fushatë 
ta nisim nga kampusi i Universitetit të Prishtinës, 
vendi ku kanë nisur lëvizjet për ndryshime dhe na 
kanë sjellur deri tek kjo liri që po e gëzojmë sot. Në 
këtë frymë më të motivuar se kurrë po e nisim këtë 
fushatë për të vazhduar maratonën e mbjelljes së 
1.8 milion drunjve për 10 vjet”, tha Hasanaj.

Më pas me nga një fjalë rasti fushatën e përshëndetën 
dhe e përkrahën fuqishëm, rektori i Universitetit 
të Prishtinës, Naser Sahiti, ministri i Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Besian Mustafa, 
zëvendësministrja e Ekonomisë dhe Ambientit, 

Burbuqe Deva Bakija, zëvendësministri për Kulturë, 
Rini e Sport, Engelbert Zefaj, drejtori për marrdhënie 
civile ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes, Agron 
Durmishi, koordinatorja e zyrës së agjencive të OKB-
së, Ulrika Richardson etj.

Të pranishëm ishin edhe sportistët tjerë si Distria 
Krasniqi, medaliste e bronztë e botës dhe Evropës 
në xhudo, trajneri kampion Olimpik Driton Kuka, 
nënkampionia e botës për juniore në boks, Donjeta 
Sadiku, Muhamet Ramadani, kampion i EYOF Baku 
2019 në hedhjen e gjylës, Remzo Mustafiq, medalist 
i bronztë në evropianin për të rinj në boks, Xhavit 
Bajrami Visoka, kampion botëror në kick-boks, etj.

Prezantimin e fushatës në detaje e bëri sekretari i 
përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës, i cili 
shpalosi planin se si do të realizohet kjo fushatë.

Ëmbëlsira për fund ishte kampionia Olimpike 
Majlinda Kelmendi, e cila u shpall ambasadore e 
fushatës, çmim ky që iu nda nga presidenti i KOK-ut, 
Hasani dhe drejtori Ekzekutiv i TPK-së, Hasanaj.

“Ne të gjithë e dimë se Kosova dhe sidomos 
kryeqyteti jonë është i mbingarkuar dhe çka më 
së shumti ka nevojë Kosova është hapësira për 
gjelbërim për të kaluar kohë me familje dhe për të 
marrë marrë energji pozitive. Të gjithë e dimë se 
njeriu si krijesë sa është i lidhur me natyrën, prandaj 
për mendimin tim ky është projekti më i qëlluar që 
është bërë në Kosovë sa i përket mbrojtjes së ajrit”, 
theksoi Kelmendi.

Në fund të pranishmit mbollën nga një pemë, të cilat 
u emërtuan me emrat e tyre ose të organizatës.

1.8 milionë drunj parashihet të mbillen për 10 vjet.
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NOC-Kosovo and the non-governmental organization 
“Let’s Clean Kosovo” (LCK) launched the largest national 
campaign for planting 1.8 million trees, entitled “Let’s 
color the country”.

The campaign envisages that within 10 years, 1.8 million 
trees will be planted throughout Kosovo, as many as the 
inhabitants of Kosovo, based on the latest statistics.

Its launching event at the University of Prishtina Campus 
Olympic Corner, was attended by senior figures of sports 
and politics.

NOC-Kosovo President Besim Hasani and LCK Executive 
Director Luan Hasanaj appointed the Olympic champion 
from Rio 2016, the judoka Majlinda Kelmendi, as 
campaign ambassador.

“We all know that mankind is so connected to nature, 
so in my opinion this is the most adequate project to be 
implemented in Kosovo when it comes of protecting our 
air,” Kelmendi said.

At the end, participants planted a tree each, which were 
named after themselves or the organization.

KOK dhe TPK, kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Ministrinë e 
Infrastrukturës, e cila u bë pjesë e fushatës kombëtare “T’i japim vendit ngjyra”. 
Memorandumi u nënshkrua në Ministrinë e Infrastrukturës nga presidenti i 
KOK-ut, Besim Hasani, drejtori ekzekutiv i TPK, Luan Hasanaj, si dhe ministri 
i Infrastrukturës, Arban Abrashi, ndërsa i pranishëm ishte edhe sekretari i 
përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj.

Memorandumi parasheh gjelbërimin e auto-udhëve dhe rrugëve nacionale të 
Kosovës, me qëllim për të ndryshuar pamjen dhe uljen e ndotjes së ambientit. 

Kolegji Heimerer i është bashkuar sot fushatës kombëtare për mbjelljen e 
1.8 milion drunjve, “T’i Japim Vendit Ngjyra”, fushatë kjo që organizohet nga 
Komiteti Olimpik i Kosovës dhe organizata “Ta Pastrojmë Kosovën”.

“Heimerer” mbolli 60 drunj në hapësirën e rrethrrotullimit në Lagjen Veternik 
të Prishtinës.

Krahas presidentit të KOK-ut, Besim Hasani dhe drejtorit ekzekutiv të TPK-së, 
Luan Hasanaj, i pranishëm në aktivitet ishte edhe ministri i Infrastruktuës, 
Arban Abrashi, si dhe drejtues të Kolegjit.

Në fjalën e tyre, presidenti Hasani, drejtori Hasanaj dhe ministri Abrashi 
falënderuan drejtuesit e “Heimererit” për nismën e marrë dhe njëkohësisht 
bënë thirrje që edhe bizneset tjera t’i bashkohen fushatës.
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KOK filloi me gjeneratën e tretë 
të kursit ASMC 3
Bazuar në Planin Strategjik të Komitetit Olimpik të 
Kosovës për ngritjen e kapaciteteve të Burimeve 
Njerëzore, si parakusht i menaxhimit strategjik 
të Organizatave Sportive Olimpike (OSO), KOK në 
bashkëpunim me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar 
(IOC), filloi Kursin e Avancuar për Menaxhimin 
Sportiv (ASMC 3) – gjenerata e tretë.

ASMC 3 nisi pas përfundimit të suksesshëm të dy 
gjeneratave të para ASMC 1 dhe 2, të mbajtura në dy 
vitet e fundit.

Ligjërues të përhershëm të kursit janë: Presidenti i 

Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, MEMOS 
18, drejtor programi; Iber Alaj, u.d. i sekretarit të 
përgjithshëm të Ministrisë për Kulturë, Rini e Sport, 
MEMOS 19, drejtor programi; Elda Gjoka, drejtoreshë 
kombëtare për organizimin e kurseve bazike për 
administratorë të sportit, MEMOS 9.

Kursin e tretë po e vijojnë 17 kandidatë të federatave 
Olimpike dhe zyrtarë të KOK-ut.

ASMC është një program edukues cilësor që paraqet 
platformën teoriko-praktike për avancim në punë në 
kuadër të Organizatave Sportive Olimpike (OSO).

The Kosovo Olympic Committee has launched the 
3rd Advanced Sports Management Course (ASMC 
3).

Based on NOC-Kosovo’s Strategic Plan for Human 
Resource Capacity Building, as a precondition 
for the strategic management of Olympic Sports 
Organizations, NOC-Kosovo, in cooperation with 
the International Olympic Committee (IOC), has so 
far successfully completed the first and second 
module of the ASMC.

The attendees of the 3rd ASMC course are 17 
representatives of Olympic Sports Federations and 

NO-Kosovo officials.

The permanent lecturers of the course are: 
President of NOC-Kosovo, Besim Hasani, MEMOS 
18, program director; Iber Alaj, Acting Secretary 
General of the Ministry of Culture, Youth and Sports, 
MEMOS 19, program director; Elda Gjoka, National 
Director for the organization of basic courses for 
sports administrators, MEMOS 9.

The first two days of module 1 of ASMC 3 were 
held at the Sirius Hotel, while the third day was held 
online, due to the Ministry of Health’s safeguards 
against the Covid-19 pandemic.

Një pjesë e stafit të Komitetit Olimpik të Kosovës: Endrit Syla, zyrtar i financave, Rejhan Halili, asistente ekzekutive, Blerina Imeri, zyrtare ligjore dhe Qendresa 
Osmani, zyrtare për marketing, janë duke vijuar Kursin për Menaxhimin e Avancuar Sportiv (ASMC 3) - gjenerata e tretë.
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Programi elitë për shëndetin mendor dhe 
ripërtëritjen e performancës së lartë për 
trajnerë “Zëri i Trajnerit”
Dhjetor - Ka përfunduar me sukses trajnimi i parë 
ndërkombëtar për programin elitë për shëndetin 
mendor dhe ripërtëritjen e performancës së lartë për 
trajnerët sportivë në Kosovë “Zëri i Trajnerit”.

Trajnimi u organizua nga Komiteti Olimpik i Kosovës 
dhe organizata australiane Optimization Hub, 
ndërsa u vijua nga trajnerë të shumtë të federatave 
sportive.

Në përgjithësi u mbajtën pesë sesione, të cilat 
u udhëhoqën nga trajnerët e Optimization Hub, 
Graziella Thake, Elda Gjoka, Ben Gollins, Mel Roche 
dhe Paul Hutch.

Trajnimin e vëzhgoi edhe presidenti i KOK-ut, Besim 
Hasani, i cili duke falënderuar trajnerët e Optimization 
Hub dhe vijuesit e trajnimit, shprehu gatishmërinë 
për vazhdim të bashkëpunimit me Optimization 
Hub, ndërsa inkurajoi vijuesit e seminarit që të gjitha 
njohuritë e reja të fituara nga këto sesione t’i bartin 
tek sportistët e tyre.

Në emër të Optimization Hub, foli drejtoresha e 
kësaj organizate Graziella Thake, e cila falënderoi 
trajnerët për vijimin e ligjërave, me theks të veçantë 
Elda Gjokën, për kontributin e çmuar të dhënë gjatë 
sesioneve.

Trajnerët shprehën falënderimin për KOK-un dhe 
Optimization Hub për mundësinë që u dhanë 

të marrin njohuri të reja dhe se si të motivojnë 
sportistët.

Muaj më parë, një trajnim i tillë ishte mbajtur edhe 
me 40 sportistët elitarë të Kosovës dhe Shpresat 
Olimpike 2020.
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Driton Kuka mbajti takime virtuale me 
trajnerët kosovarë
Organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, trajneri 
i mirënjohur i xhudos, kampioni Olimpik, Driton Toni 
Kuka, ka mbajtur takime me trajnerët kosovarë, të 
cilat u zhvilluan përmes platformës virtuale ‘Zoom’.

Trajneri Kuka shpalosi përvojat e tij shumëvjeçare, 
menaxhimin e pandemisë Covid 19 me xhudistët e 
tij, përgatitjet 4-vjeçare për një cikël olimpik, ndikimin 
e faktorëve të jashtëm në aspektin psikologjik, etj.

Takimet ishin interaktiv, për çka zgjoi edhe 
interesimin e trajnerëve për të shtruar pyetje të 
shumta për çështje të ndryshme, me të cilat u 
diskutuan bashkarisht me Kukën.

Takimet u monitorua nga presidenti i KOK-ut, Besim 
Hasani.
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Takim i frytshëm mes presidentit Hasani 
dhe ambasadorit të Hungarisë, Bencze
26 nëntor - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës 
(KOK), Besim Hasani, ka pritur në takim ambasadorin 
e Hungarisë në Kosovë, Jozsef Bencze, me të cilin 
biseduan për format e bashkëpunimit mes dy 
shteteve, me theks të veçantë në fushën e sportit.

Presidenti Hasani, duke e falënderuar ambasadorin 
Bencze për vizitën dhe ndihmën e vazhdueshme që 
shteti i Hungarisë i ka dhënë Kosovës, si në politikë 
ashtu edhe në sport, e njoftoi me procesin e Lëvizjes 
Olimpike të Kosovës, që prej viteve të izolimit e deri 
në anëtarësimin në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar 
(IOC).

Pikëririsht në anëtarësimin e KOK-ut në IOC, si dhe 
ndërkombëtarizimin e e sportit të xhudos, kontribut 
të jashtëzakonshëm kishte dhënë presidenti i 
Federatës Ndërkombëtare të Xhudos, Marius Vizer, 
i cili vjen pikërisht nga Hungaria, për çka presidenti 
Hasani shprehu edhe një herë mirënjohjen e madhe 
ndaj tij.

Presidenti Hasani u ndal edhe tek medalja Olimpike 
e Majlinda Kelmendit, si dhe procesin që kanë bërë 
sportistët tanë, duke shënuar ngritje prej dy (LO 
Rio 2016) në gjashtë norma Olimpike për Lojërat 
Olimpike Tokio 2020.

Ambasadori Bencze, që shoqërohej nga këshilltarja 
e tij, Krisztina Szabo, duke falënderuar presidentin 
Hasani për pritjen, bëri një rezyme të të arriturave të 
sportit të Hungarisë, me theks të veçantë medaljet 
e fituara në historikun e Lojërave Olimpike, për çka 
uroi që edhe Kosova të marrë praktikat më të mira të 
zhvillimit të sportit hungarez.

Ambasadori Bencke propozoi që të punojë në 
arritjen e nënshkrimit të një Memorandumi të 
Bashkëpunimit mes Komitetit Olimpik të Kosovës 
dhe atij të Hungarisë, për çka presidenti Hasani 
theksoi se bashkëpunimi me KO të Hungarisë 
daton prej vitesh, në veçanti me presidentin e KO të 
Hungarisë, Kristian Kulcsar, i cili vitin e kaluar kishte 
vizituar KOK-un.

75 – Bencke, po ashtu i bëri ofertë KOK-ut, që 
sportistët, trajnerët dhe zyrtarët tjerë të konkurrojnë 
për 75 bursa për të studiuar në Bachellor, Master 
dhe Doktoraturë – PHD në Universitetin e Hungarisë, 
derisa presidenti premtoi se kjo informatë do t’u 
përcillet të gjitha federatave sportive.

back many years, particularly with the President 
of the Hungarian OC, Christian Kulcsar, who visited 
the KOC last year.

Bencke also offered KOC athletes, coaches, and 
other officials the opportunity to compete for 
75 scholarships to study for a Bachelor, Master, 
and Doctorate - PhD degree at the University of 
Hungary. At the same time, the President promised 
to pass this information to all sports federations.

The President of the Kosovo Olympic Committee 
(KOC), Besim Hasani, received the Hungarian 
Ambassador to Kosovo, Jozsef Bencze, and talked 
about the forms of cooperation between the two 
countries, with particular emphasis on sports.

President Hasani, thanking Ambassador Bencze 
for the visit and the continuous assistance that 
Hungary has given to Kosovo, both in politics 
and in sports, introduced him to the process of 
the Kosovo Olympic Movement, from the years 
of isolation to membership in the International 
Olympic Committee (IOC).

Ambassador Bencze, accompanied by his advisor 
Krisztina Szabo, thanked President Hasani for 
his hospitality; provided a summary of Hungary’s 
sports achievements, with special emphasis on the 
medals won in the history of the Olympic Games, 
wishing Kosovo to acquire the best practices of 
Hungarian sport development.

Ambassador Bencke proposed to work on the 
signing of a Memorandum of Cooperation 
between the Kosovo Olympic Committee and the 
Hungary Olympic Committee. At the same time, 
President Hasani stressed that the cooperation 
with the Hungarian Olympic Committee dates 
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për organizime të nivelit të lartë dhe për imazh të 
lartë sa i përket qeverisjes së mirë, integritetit dhe 
kredibilitetit financiar dhe jofinanciar”.

I pari i KOK-ut Besim Hasani, paralajmëroi se edhe 
kompani tjera kombëtare e ndërkombëtare do ta 
lidhin brendin e tyre me brendin e Lëvizjes Olimpike 
në Kosovë.

Krejt në fund, Presidenti shton se nga këto 
marrëveshje do përfitojnë edhe federatat, ndërsa prej 
vitit 2018 “Fourteen” është sponsore e Federatës së 
Futbollit të Kosovës.

Krenar për nënshkrimin e kontratës dhe 
bashkëpunimin dhe bashkëpunimin me KOK, u 
shpreh edhe Andrea Picciau nga Fourteen.

Sportistët elitarë do të debutojnë me veshjen 
“Fourteen” në Lojërat Olimpike “Tokio 2020”, të cilat 
mbahen prej 23 korrik – 8 gusht 2021 në Tokio të 
Japonisë.

“Fourteen” vesh Ekipet Olimpike të Kosovës

14 nëntor 2020 - Kompania zvicerane “Fourteen” 
është sponsorja më e re e Komitetit Olimpik të 
Kosovës. “Fourteen” tani e tutje do të përkujdeset 
për veshmbathjet e Ekipit Olimpik të Kosovës kudo 
dhe kurdo që merrë pjesë në garat nën patronatin e 
Lëvizjes Llimpike ndërkombëtare!

Poashtu, “Fourten” ka gatishmëri të shqyrtojë 
mundësinë që të veshë me uniformë pjesëmarrësitë 
në aktivitetet e shumta që KOK i organizon në 
Kosovë.

KOK dhe “Fourteen” janë marrëveshur që të 
mbështesin edhe federatat kombëtare, në veçanti 
ekipet kombëtare të tyre!

Kontrata mes dy palëve është nënshkruar në 
Gjenevë ndërmjet drejtuesve të KOK-ut, presidentit 
Besim Hasani e sekretarit të përgjithshëm, Shasivar 
Haxhijaj, si dhe drejtorit ekzekutiv të kësaj kompanie, 
Andrea Picciau. Marrëveshja është katër-vjeçare me 
mundësi vazhdimi.

Presidenti Hasani konsideron se: “nënshkrimi 
i marrëveshjes me Fourteen, një kompani e 
dëshmuar nëpërmjet sponzorimit të shumë ekipeve 
me renome në Zvicër, por edhe me Kombëtaren e 
Kosovës në futboll, pa hezitim ka vendosur të hyjë 
në partneritet për sponzorim me KOK, organizatë 
kjo tashmë e dëshmuar si në vend, ashtu edhe në 
rrafshin ndërkombëtar për sportistë e trajnerë elitarë 
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“Fourteen” apparel for Kosovo athletes at 
Olympic Games
17 November 2020 - Swiss company “Fourteen” is 
the newest sponsor of NOC-Kosovo.

Now and onwards, “Fourteen” will supply all apparel 
of the Kosovo Olympic Team for international 
competitions, such as the Summer Olympic Games, 
Winter Olympic Games, and other international 
competitions.

NOC-Kosovo and “Fourteen” have agreed to support 
national federations too, in particular their national 
teams!

The contract between the two parties was signed 
in Geneva by NOC-Kosovo heads, President Besim 
Hasani and Secretary General Shasivar Haxhijaj, and 
the company’s CEO Andrea Picciau. The four-year 
agreement also includes a renewal clause.

President Hasani expressed his happiness that 
this company’s brand will be associated to NOC-
Kosovo’s.

NOC-Kosovo President Besim Hasani announced 
that other national and international companies 
will associate their brands to Kosovo Olympic 
Movement’s brand.

Delight in the signing of the contract and cooperation 
with NOC-Kosovo was also expressed by Andrea 
Picciau from Fourteen.

Elite athletes will debut in “Fourteen” apparel at the 
Tokyo 2020 Olympic Games, which will be held from 
July 23 to August 8, 2021, in Tokyo, Japan.
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KOK mbajti Asamblenë e Përgjithshme 
Vjetore 2019

26 dhjetor - Komiteti Olimpik i Kosovës mbajti 
Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të Punës për vitin 
2019, e cila ishte shtyrë dy herë shkaku i pandemisë 
Covid 19. 

Asambleja e udhëhequr nga presidenti Besim 
Hasani, u mbajt nën respektimin e masave të dala 
nga Ministria e Shëndetësisë dhe organet përkatëse, 
ndërsa për shkak të numrit të madh të pikave të 
Rendit të Ditës dhe diskutimeve të shumta, zgjati 
rreth shtatë orë!

Presidenti Hasani iu drejtua të pranishmëve, duke 
theksuar se 2019 ishte një tjetër vit i suksesshëm për 
ne, ndërsa theksoi se KOK ka përmbushur misionin 
e tij të përcaktuar edhe me Kartën Olimpike, për 
dërgimin e sportistëve në aktivitetet që organizohen 
nën patronatin e Lëvizjes Olimpike Ndërkombëtare, 
ndërsa përmbushi plotësisht objektivat strategjike 
të KOK, nëpërmjet planit të veprimit të vitit 2019.

“Falë vajzave tona të vyera: Majlinda Kelmendi, 
Nora Gjakova dhe Loriana Kuka, Bjellorusia si 
organizatore e Lojërave Evropiane Minsk 2019 u 
njoftua me simbolet dhe fuqinë sportive të shtetit 
tonë. U fituan tri medalje, të cilat e renditën vendin 
tonë në mesin e shteteve më të suksesshme në 
Evropë. Rezultatet nuk munguan as nga boksi e 
karate që ishin pranë medaljes. Medalja nuk mungoi 

as në Festivalin Evropian për të Rinj Baku 2019, ku 
në skenë doli atleti, me shumë talentë dhe të ardhme 
të ndritur, Muhamet Ramadani. Sukseset e shumta 
në sportet individuale dhe në sportet ekipore, ku 
veçohet arritja historike e kombëtares U-21 në 
hendboll dhe shkëlqimi i futbollit, ishin kryelajm në 
mediat botërore”, tha mes tjerash presidenti Hasani, 
duke përmendur edhe mbështetjet e KOK-ut bërë 
për sportistët e shumtë përmes përgatitjeve në 
kampe të ndryshme, dhënies së bursave, ngritjen e 
kapaciteteve të burimeve njerëzore, etj.

Kuvendi u vëzhgua edhe nga përfaqësuesit e 
Ministrisë për Kulturë, Rini e Sport, ushtruesi i 
detyrës së sekretarit të përgjithshëm, Ibër Alaj, dhe 
u.d. i drejtorit të Departamentit të Sportit, Fitim Arifi.

Sekretari i përgjithshëm, Alaj, në fjalën e tij tha se 
MKRS do të vazhdojë bashkëpunimin me federatat 
sportive, në fuqizimin dhe zhvillimin e sportit, duke 
përmendur mbështetjen e bërë federatave sportive.

Të pranishëm në Kuvend, sipas Komisionit Verifikues 
në përbërje: Latif Demolli, Muhamet Arifi dhe Enis 
Qafleshi ishin 70 delegatë nga 84 sosh me të drejtë 
vote.

Me 47 vota pro, 11 kundër dhe 2 abstenime u 
miratua Rendi i Ditës. Më pas, unamisht u miratua 
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KOC held the 2019 
Annual General 
Assembly

procesverbali nga Asambleja e Punës 2018.

Edhe këtë herë në Rend Dite ishte “Kërkesa për 
anëtarësim të federatave të reja në KOK”, ku pas 
diskutimeve të shumta me të drejta të plota u 
pranuan federatat e  golfit, muaythai, kajakimit, 
ragbi, triatloni, biliardo, motoçiklizmi, artet marciale, 
E-sporti dhe pikado, federata këto që ngritën numrin 
e asambleistëve me të drejtë vote.

Në vazhdim me vetëm një votë ‘abstenim’, asnjë 
‘kundër’ dhe të gjitha ‘për’ u miratuan Raporti 
Vjetor i Punës 2019, Raporti Financiar 2019, 
Raporti i Auditorit 2018 dhe 2019, Raporti i Këshillit 
Mbikëqyrës të KOK-ut, Miratimi i Planit të Veprimit 
2020, Miratimi i Planit Financiar 2020, si dhe 
Rregullorja për Organizimin dhe Funksionimin e 
Komisionit të Pavarur Zgjedhor të KOK-ut. 

Më pas u zgjodh Komisioni i Pavarur Zgjedhor në 
përbërje: Fadil Luta, Valon Nikçi dhe Mirsad Sejdiu.

Me shumicë votash, u vendos që Asambleja 
Zgjedhore e KOK-ut të mbahet më së largu deri më 
31 mars 2021.

December 26 - The Kosovo Olympic Committee held 
the 2019 Annual General Working Assembly, which 
was postponed twice due to the Covid-19 pandemic. 

The Assembly chaired by President Besim Hasani 
was held in compliance with the Ministry of Health 
and relevant bodies’ measures. Because of many 
items on the Agenda and lengthy discussions, it 
lasted about seven hours!

By a majority of votes, the Assembly approved the 
minutes of 2018 Working Assembly, the Agenda, 2019 
Annual Work Report, 2019 Financial Report, 2018 
and 2019 Auditor’s Report, KOC Supervisory Council 
Report, the 2020 Action Plan, the 2020 Financial 
Plan, as well as the Regulation on the Organization 
and Functioning of the KOC Independent Election 
Commission. 

The Agenda also included admitting new members 
in the federation, and 10 of them that previously 
applied became members of the KOC. 

The only item on the Agenda that did not pass was 
the approval of the new statute.

By a majority of the vote, the Assembly members 
decided to hold the KOC Electoral Assembly no later 
than March 31, 2021.

Pika për miratimin e statutit të ri të KOK-ut, i cili 
ishte bërë në harmonizim me Komitetin Olimpik 
Ndërkombëtar dhe në të cilën ishte përfshirë ngritja 
e Barazisë Gjinore në Asamble dhe Bordin Ekzekutiv 
të KOK-ut, zgjoi debat, ku në fund mori 41 vota 
‘për’, 28 ‘kundër’ dhe 4 ‘abstenime’, që nuk ishte e 
mjaftueshme për t’u miratuar, pasi duheshin 2/3 e 
votave.

Në pikën e parafundit u miratua unanimisht 
Rregullorja për Procedurat e Zgjidhjes së Konflikteve 
përmes Këshillit të Arbitrazhit Sportiv të KOK-ut.

Në pikën ‘Të ndryshme’, KOK u autorizua të zgjedh 
dizajnin për përfaqësimin e ekipeve dhe kombëtareve 
në arenën ndërkombëtare, dhe të cilat duan të 
nënshkruajnë kontratë me sponsorin e KOK-ut për 
veshjet sportive, ‘Fourteen’.

10 federata të reja u bënë anëtare të KOK-ut

Gjatë Asamblesë së Përgjithshme Vjetore 2019, KOK nderoi 
edhe këtë herë të gjithë kontribuesit e sportit, të cilët u ndanë 
nga jeta në dy vitet e fundit.
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KOK shënoi 4 tetorin - Dita Botërore e Ecjes

4 tetor - Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim 
me komunat shënoi 4 tetorin - Ditën Botërore të 
Ecjes, që mbahet nën patronatin e organizatës 
ndërkombëtare TAFISA.

Aktiviteti u organizua në bashkëpunim me komunat 
e Prishtinës, Ferizajt, Drenasit e Kaçanikut.

Mijëra qytetarë iu bashkuan aktivitetit duke 
ecur, derisa bënë foto me mesazhe të ndryshme 
dedikuese.

Hapja e akvititetit u bë nga presidenti i KOK-ut, 
Besim Hasani, ministrja për Kulturë, Rini e Sport, 
Vlora Dumoshi, si dhe drejtori i sportit në Komunën e 
Prishtinës, Fitim Rexha.

Presidenti Hasani, i cili ecjen ia dedikoi sportistëve, 
bëri thirrje që sa më shumë njerëz t’i bashkohen 
kësaj kampanje për ta dërguar mesazhin në botë se 
ne e duam sportin, rekreacionin dhe stilin e jetës së 
shëndetshme nëpërmjet sportit.

“Sot jemi tubuar që ta festojmë 4 tetorin – Ditën 
Botërore të Ecjes, të organizuar nga ‘TAFISA’, 
një organizatë ndërkombëtare për ‘Sportin për të 
gjithë’ dhe normalisht çdo njeri i cili ka dalë nga 
shtëpia pë të shëtitur, për të ecur, për të bërë sport 
me biçikletë, e gëzon të drejtën për të bërë një foto 
dhe ta memorizojë këtë moment, por edhe të ftojë 
me dhjetëra e qindra shokë të tij dhe familjarë që 

t’i bashkohen kësaj kampanje”, deklaroi presidenti 
Hasani, duke theksuar se prania e ministres 
Dumoshi, është nder i madh për ne.

Ministrja Dumoshi ecjen ia dedikoi personave me 
aftësi të kufizuara, ndërsa në fjalën e saj ftoi edhe të 
tjerët që ecjen t’ua dedikojnë personave të veçantë.

“Çdo iniciativë e cila është e tillë dhe jep një mesazh, 
unë si ministre gjithmonë do ta përkrahi. Ne jemi 
mbështetës të aktiviteteve të cilat i organizon KOK-u 
në krye me presidentin Hasani. Sot, ecjen time nga 
shtëpia deri tek sheshi Skënderbeu, me shumë 
dashuri ia dedikova personave me aftësi të kufizuara, 
në mënyrë që atyre t’u krijohen kushte për më shumë 
sport”, tha mes tjerash ministrja Dumoshi.

Edhe drejtori i sportit në Komunën e Prishtinës, 
Fitim Rexha, bëri thirrje që sa më shumë njerëz të 
shfrytëzojnë këtë ditë për të ecur.

Krahas sheshit, komuna e Prishtinës, organizoi 
aktivitetin edhe në Parkun e Gërmisë, ku iu bashkuan 
qindra pjesëmarrës.

Komuna e Ferizajt aktivitetin e shënoi në sheshin e 
qytetit, sikurse ajo e Drenasit, që mblodhi sportistë 
të ndryshëm, kurse komuna e Kaçanikut organizoi 
ecjen bashkë me Shoqatën Bjeshkatare Alpiniste 
Kaçaniku dhe vullnetarët e KVRL-s.
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Bach siguron Komitetet Olimpike Kombëtare 
se LO Tokio 2020 nuk do të anulohen
Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, presidenti, 
Besim Hasani, dhe sekretari i përgjithshëm, Shasivar 
Haxhijaj, kanë marrë pjesë në takimin ‘online’ me 
presidentin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, 
Thomas Bach.

Presidenti Bach iu është adresuar të gjitha 
Komiteteve Olimpike Kombëtare, me të cilat ka 
diskutuar për përgatitjet për Lojërat Olimpike Tokyo 
2020, derisa ftoi sportistët dhe trajnerët të përgatiten 
për fazat kualifikuese për arritjen e normës Olimpike 
Tokio 2020.

I pari i Lëvizjes Olimpike në botë ka folur për situatën 
aktuale në sport, gjatë pandemisë Covid 19. Ai ka 
konfirmuar edhe një herë se Lojërat Olimpike Tokio 

2020 do të mbahen në orarin e paraparë dhe se nuk 
do të ketë shtyrje ose anulim, përkundër se primare 
mbetet shëndeti i sportistëve.

Sipas presidentit Bach, përparimet në gjetjen 
e vaksinës nga shumë vende dhe organizata 
prestigjioze japin shpresë se Lojërat Olimpike do të 
jenë të suksesshme dhe se do të organizohen në një 
mjedis të shëndetshëm.

Bach është përgjigjur edhe në çështje të ndryshme 
që i preokupojnë Komitetet Olimpike Kombëtare, e 
që lidhen kryesisht me sistemin e ri kualifikues.

Lojërat Olimpike Tokio 2020 do të mbahen në Tokio 
të Japonisë prej 23 korrik 2021 – 8 gusht 2021.
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Drejtuesit e KOK-ut morën pjesë në takimin 
online të Asamblesë së Përgjithshme 
të EOC-ut
26 nëntor - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të 
Kosovës, presidenti Besim Hasani dhe sekretari i 
përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, kanë marrë pjesë 
në Asamblenë e 49-të të Përgjithshme të Komitetit 
Olimpik të Evropës (KOE/EOC).

Në takimin e mbajtur online, për herë të parë që prej 
përhapjes së pandemisë Covid 19, u morën vendime 
të rëndësishme në lidhje me të ardhmen e Lëvizjes 
Olimpike të Evropës.

Asambleja nisi me një minutë heshje në nderim të 
ish-presidentit të EOC-ut, Janez Kocijançiq, i cili u 
nda nga jeta më 1 qershor të këtij viti.

Me nga një fjalë rasti, të 50 Komiteteve Olimpike 
Kombëtare të Evropës iu drejtuan presidenti i 
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC), Thomas 
Bach, ushtruesi i detyrës së presidentit të EOC, Niels 
Nygaard, si dhe presidenti i KO të Italisë, Giovanni 
Malago.

Presidenti Bach foli rreth asaj se sa ka ndryshuar 
bota që kur ai drejtoi për herë të fundit Asamblenë 
e Përgjithshme në vitin 2019, duke shtuar se 
Lëvizja Olimpike kishte përdorur pandeminë si një 
mundësi për ta bërë sportin më shumë se kurrë të 
rëndësishëm në shoqëri.

Presidenti Nygard bëri një rezyme të aktiviteteve të 
EOC-ut, përfshirë bisedimet me mikpritësit polakë 
të Lojërave Evropiane Krakovia & Malopolska 2023, 
Bashkimin Evropian, Komisionerin e BE, Mariya 
Gabriel dhe G20.

Sekretari i përgjithshëm i EOC-ut, Raffaele Pagnozzi, 
shpalosi një raport mbi aktivitetet e zyrës së EOC-
ut në Romë, derisa prezantoi idenë e marrjes së 
një shtëpie të EOC-ut në Paris, ku do të mbahen 
Lojërat Olimpike 2024, si dhe njoftoi se Asambleja 
e Përgjithshme e vitit të ardhshëm do të zhvendoset 
nga muaji tetor për në prill.

Drejtori i IOC-ut në Departamentin e Marrëdhënieve 
me Komitetet Olimpike Kombëtare dhe Solidaritetin 
Olimpik, James McLeod, bëri të ditur se buxheti për 
projektet e KO përmes Solidaritetit Olimpik është 
rritur për periudhën 2021-2024.

Propozimi tjetër ishte nga Komiteti Olimpik i Irlandës, 
që Komiteti Ekzekutiv i EOC-ut, të ketë përafrim me 
propozimet e Agjendës Olimpike 2020 për Barazinë 
Gjinore në sport. Propozimi ka të bëjë me zgjedhjet 
e ardhshme të EOC-ut, një minimum prej 5 nga 16 

anëtarët e zgjedhur në Bordin Ekzekutiv të EOC-ut, 
duhet të jenë të gjinisë femërore.

Më pas u zbulua edhe vendi mikpritës i Festivalit 
Olimpik Evropian Veror për të Rinj për vitin 2025, e 
që u konfirmua të jetë Brno e Republikës së Çekisë.

Në fund u ndan edhe çmimet “Piotr Nurowski”, për 
sportistë të rinj, si dhe u diskutuan çështje tjera.

2 kandidatë shpallën kandidaturat për president të 
KOE. Niels Nygaard, ushtrues detyre i presidentit të 
KOE-es dhe Spyros Capralos, president i Komitetit 
Olimpik të Greqisë.
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KOK dhe SHGSK mbajtën online edicionin 
e katërt të konferencës “Sporti dhe 
Media”, mori pjesë edhe drejtori i IKSHPK-
së, Naser Ramadani
31 gusht - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, 
Besim Hasani, dhe sekretari i përgjithshëm i 
Federatës së Boksit të Kosovës, Mehmet Bogujevci, 
kanë marrë pjesë në video-konferencën e organizuar 
nga Task Forca e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar 
(IOC) në lidhje me përditësimin e kualifikimit të 
boksierëve për në Lojërat Olimpike Tokio 2020, si 
dhe garave që pritet të zhvillohen, pas vështirësive 
të krijuara nga përhapja e pandemisë Covid 19.

Prej vitit të kaluar, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar 
ka krijuar Task Forcën, e cila do të merret me 
organizimet që kanë të bëjnë me garat e boksit, 
të vlefshme për kualifikim në LO Tokio 2020. Task 
Forca është krijuar nga Bordi Ekzekutiv i IOC-ut, pas 
suspendimit që ia bëri Federatës Ndërkombëtare të 
Boksit (AIBA).

Gjatë diskutimeve, udhëheqësit e Task Forcës, 
kanë njoftuar përfaqësuesit e të gjitha Komiteteve 
Olimpike të Evropës dhe Federatave Kombëtare të 
Boksit për ndryshimet e bëra në kalendarin e garave, 
të cilat pritet të përfundojnë më së largu deri në 
maj të vitit të ardhshëm, kur edhe do të mbahet 
kampionati botëror në Paris të Francës. Në këtë 
garë do të marrin pjesë edhe boksierët më të mirë 
të Kosovës.

Në mars të këtij viti, Task Forca anuloi turneun 
evropian kualifikues për LO Tokio 2020, që po 
mbahej në Londër, dhe i njëjti pritet të mbahet në 
muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Në këtë turne, 
në garë për kualifikim është Donjeta Sadiku, nga e 

cila pritshmëritë për të fituar normën Olimpike janë 
të larta.

Po ashtu, Task Forca iu përgjigj pyetjeve të ndryshme 
të përfaqësuesve, të cilat kryesisht kishin të bënin 
me procesin e kualifikimit, si dhe masat që duhet 
të marrin federatat për t’u mbrojtur nga përhapja e 
pandemisë Covid 19.

Një tjetër çështje që u diskutua ishte ajo se si 
boksierët mund të aplikojnë për fonde të programit të 
Solidaritetit Olimpik, të cilat duhet të bëhen përmes 
Komiteteve Olimpike Kombëtare.
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Presidenti Besim Hasani priti delegacionin 
e boksit, pas suksesit të arritur në 
evropianin e të rinjëve

20 dhjetor - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, 
Besim Hasani, ka pritur delegacionin e boksit, pas 
suksesit të arritur në kampionatin evropian për të 
rinj dhe juniorë, ku fituan dy medalje.
Alnera Brahimi fitoi medaljen e argjendtë në 
evropianin e junioreve “Sofia 2020”, ndërsa Remzo 
Mustafiq fitoi të bronztën në evropianin e të rinjëve 
U17 dhe U-17 “Budva 2020”.
Ekspedita e boksit përbëhej edhe nga sekretari 
i përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës 
(FBoxK), Mehmet Bogujevci, trajnerët Besim Brahimi 
e Mehmet Haxhani, dhe gjyqtari ndërkombëtar, 
Latif Demolli, i cili ndau drejtësinë në të dyja këto 
kampionate.
Presidenti Hasani, duke përgëzuar boksierët për 
suksesin e arritur uroi ata që të punojnë me trajnerë 
te tyre dhe ta shohin kampionen Olimpike në xhudo, 
Majlinda Kelmendin, si inspirim për t’i ndjekur 
ëndrrat e tyre për të fituar medalje elitare, ndërsa 
i njoftoi edhe me përftitimet që mund të kenë nga 
shteti gjatë dhe pas karrierës.
Sekretari i përgjithshëm i FBoxK-së, Bogujevci, 
falënderoi presidentin Hasani për pritjen, si dhe 
mbështetjen që KOK-u po i jep boksit dhe sportistëve 
të rinj.
Boksierët Brahimi e Mustafiq u shprehën falënderues 
për pritjen, si dhe mbështetjen që kanë nga FBOX 
dhe trajneri Mehmet Haxhani, derisa theksuan se 
synimi i tyre në karrierë është medalja evropiane, 
botërore ose Olimpike për senior.
Trajnerët Besim Brahimi dhe Mehmet Haxhani, 
theksuan se ky është vetëm fillimi i këtyre boksierëve, 

me besimin se ata dhe boksierët tjerë i pret e ardhme 
e ndritur, edhe në kategorinë elitare.
U bisedua edhe për boksieren Donjeta Sadiku, të 
cilën në vitin e ardhshëm e pret sfida për ta fituar 
normën Olimpike, për çka trajneri i saj, Brahimi, u 
shpreh optimist se ajo do të fitojë edhe medaljen 
Olimpike Tokio 2020.
Gjyqtari Demolli u shpreh i nderuar që edhe një 
herë pati mundësinë të përfaqësojë Kosovën në 
kampionate të tilla, duke ndarë drejtësinë, për çka u 
vlerësua nga delegatët gyqtari me vlerësimin më të 
madh.
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KOK zhvilloi 
takim online në 
shënimin e Ditës 
Ndërkombëtare 
të Personave me 
Aftësi të Kufizuara
3 dhjetor - Komiteti Olimpik i Kosovës ka 
vazhduar traditën e shënimit të 3 dhjetorit – Ditës 
Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara.

Për dallim nga vitet e kaluara, shkaku i masave 
ndaj pandemisë Covid 19, aktiviteti u mbajt online 
përmes platformës ’Zoom’, ndërsa të pranishëm 
ishin 13 pjesëmarrës nga organizata të ndryshme 
për persona me aftësi të kufizuar, si dhe vullnetarë.

Presidenti Besim Hasani, duke uruar të pranishmit 
për këtë ditë, shprehu edhe një herë përkrahjen e 
KOK-ut për personat me aftësi të kufizuara, si dhe 
shoqatat që përkujdesen për ta, derisa zhvilloi një 
bashkëbisedim me theks të veçantë sfidat e tyre 
gjatë pandemisë Covid 19.

E pranishme ishte edhe presidentja e Komitetit 
Paralimpik të Kosovës, Njomza Emini, duke 
përgëzuar KOK-un për organizimin e këtij takimi, 

foli për kushtet që vendi ynë ofron për personat me 
aftësi të kufizuara karshi vendeve tjera.

Pjesëmarrësit folën për kufizimet e tyre në disa 
aktivitete, përkrahjet dhe mundësitë që iu ofrohen, si 
dhe sfidat me të cilat po përballen gjatë pandemisë, 
duke u pajtuar bashkarisht që sporti luan rol kyq 
gjatë kësaj periudhe.

Medina Surdulli, kampione e Evropës në not me 
Syndrom Down, duke falënderuar KOK-un për 
mbështetjen, tha se kohën më të madhe në pandemi 
është duke e kaluar me aktivitete sportive.

Më aktivi ishte Dionis Ferataj nga Down Syndrome 
Kosova, i cili i dha hijeshi të veçantë takimit, duke 
treguar për përvojat e tij, si dhe ëndrrën për t’u bërë 
aktor dhe biznesmen.

Në fund, për të pranishmit u lëshua një video 
inspiruese personave me aftësi të kufizuara, të cilët 
i kanë bërë ëndrrat realitet, duke fituar medalje të 
Lojërave Paralimpike.
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KOK mbajti takim online me vullnetarët në 
Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarëve
5 dhjetor - Komiteti Olimpik i Kosovës ka mbajtur 
takim online me vullnetarët për të shënuar 5 
dhjetorin – Ditën Ndërkombëtare të Vullnetarëve.

Pjesëmarrës ishin dhjetëra vullnetarë, të cilët janë 
krahu i djathtë i aktiviteteve të ndryshme të KOK-ut.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, duke përgëzuar 
vullnetarët për këtë Ditë, shprehu respektin dhe 
mirënjohjen për kontributin në KOK dhe organizata 
tjera sportive, që janë në kuadër të Lëvizjes Olimpike.

Presidenti Hasani u interesua për gjendjen e tyre 
shëndetësore në rrethana të pandemisë Covid 
19, derisa bashkëbiseduan edhe për përjetime 
të ndryshme interesante gjatë punëve të tyre si 
vullnetarë, etj.

Pjesëmarrëse në takim ishte edhe profesoresha 
e Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit (FEFS), 
Shqipe Bajçinca Brestovci, njëherit anëtare e Bordit 
Ekzekutiv të KOK-ut, e cila është ura ndërlidhëse e 
KOK-ut dhe vullnetarëve, për çka u falënderua nga 
presidenti Hasani dhe vullnetarët.

Të pranishmit në takim falënderuarn KOK-un për 
vazhdimin e traditës së shënimit të kësaj dite, derisa 
shprehën kënaqësinë që shërbejnë si vullnetarë të 

KOK-ut, për çka treguan se kanë marrë përvoja të 
ndryshme nga aktivitetet e organizuara, konkretisht 
nga seminaret si SIGA, Festivalet e ndryshme, Dita 
Olimpike etj.

KOK ndihet falënderues veçanërisht për Festivalin 
Dimëror Pyeong Chang 2018, të organizuar në 
Prishtinë, në të cilën morën pjesë mbi 13 mijë fëmijë, 
që mësonin kërlingun, patinazhin dhe hokejin në 
akull, të mbështetur pikërisht nga qindra vullnetarë, 
kryesisht nga FEFS.

Ata shprehën gatishmërinë për të vazhduar 
bashkëpunimin me KOK-un edhe në vitet në vijim.
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ORARI I LOJËRAVE OLIMPIKE TOKIO 2020
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Dy medalje evropiane për 
Laura Fazliun

XHUDO

Laura Fazliu gjatë muajit tetor fitoi dy medalje 
evropiane për U-21 dhe U-23, të mbajtur në Poreq të 
Kroacisë.

Fazliu fitoi të argjendën për U-21, ndërsa katër ditë 
më vonë të bronztën për U-23.

Sukseset i arriti në kategorinë deri në 63 kilogramë.

Laura është duke ndjekur normën olimpike për 
Lojërat Olimpike Tokio 2020.

Ajo po synon të bëhet xhudistja e gjashtë me normë 
olimpike.

Foto nga pjesëmarrje e xhudistëve në kampet 
në Antalia të Turqisë dhe Golem të Shqipërisë, 
shpenzimet e të cilave u mbuluan nga KOK-u

Një tjetër talent 
i xhudos po del 
në skenë. Dardan 
Cena fitoi medaljen 
e bronztë në 
Kupën Evropiane 
të Xhudos për U18, 
që po mbahet në 
Bialsko Biala të 
Polonisë. Cena 
fitoi të bronztën në 
kategorinë -66 kg, 
pas tri fitoreve dhe 
një humbje.
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FPPK nënshkroi Marrëveshje 
Bashkëpunimi me FPPSH
27 nëntor - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, 
Besim Hasani, ishte i pranishëm sot në ceremoninë 
e nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit 
ndërmjet Federatës së Pingpongut të Kosovës dhe 
asaj të Shqipërisë.

Në ceremoninë e nënshkrimit të bërë në Durrës të 
Shqipërisë, pikërisht në festën e 28 Nëntorit – Ditës së 
Flamurit, krahas presidentëve të dy federatave, Jeton 
Beqiri (Kosovë) dhe Arben Meqaj (Shqipëri), morën 
pjesë edhe presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar të 
Shqipërisë, Viron Bezhani, ushtrues detyre i drejtorit 
të Departamentit të Sportit në Ministrinë për Kulturë, 
Rini e Sport, Fitim Arifi dhe përgjegjësi për sport në 

Ministrinë e Sportit të Shqipërisë, Arjon Konomi.

Sipas njoftimit të të dyja federatave, marrëveshja 
bazohet në 9 pikat bazë të fushëveprimit të 
bashkëpunimit.

Në fjalën e tij, presidenti Hasani, duke uruar festën e 
Flamurit, përgëzoi të dyja federatat për nënshkrimin 
e këtij Memorandumi, si dhe shprehu përkrahjen e 
Komitetit Olimpik të Kosovës.

Muaj më parë, u nënshkrua edhe marrëveshja ndërmjet 
Federatave të Basketbollit të Kosovës dhe Shqipërisë 
për një ligë të përbashkët, të quajtur “Liga Unike”.

PIN
GPONG
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Shenjëtaria sportive inauguroi pajisjet e 
reja në poligonin e shenjëtarisë sportive
30 tetor - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, 
presidenti Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm, 
Shasivar Haxhijaj, kanë marrë pjesë në inaugurimin e 
pajisjeve të reja në poligonin e shenjëtarisë sportive 
të Federata e Shenjetarise Sportive e Kosovës.

Të pranishëm në ceremoninë e mbajtur në Pallatin e 
Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, ishin edhe drejtues të 
Ministrisë për Kulturë, Rini e Sport, zëvendësministri 
Engelbert Zefaj, u.d. sekretari i përgjithshëm, Ibër 
Alaj, drejtori i Sportit në KK të Prishtinës, Fitim Rexha, 
sportistë, trajnerë, etj.

Inaugurimi u bë nga presidenti Hasani, 
zëvendësministri Zefaj dhe kryetari i FSSHK-së, 
Gëzim Hazrolli.

FSSHK është furnizuar nga Federata Ndërkombëtare 
e Shenjëtarisë me një sistem prej dhjetë (10) caqe 
elektronike, dhjetë (10) pushkë standarde dhe dhjetë 
(10) pistoleta standarde. Të gjitha këto pajisje, janë të 
cilësisë më të lartë në treg.

Presidenti Hasani, duke vlerësuar investimin në këtë 

poligon, theksoi se sot është nëj ditë e veçantë për 
komunitetin e shenjëtarisë sportive.

“FSSHK po e plotëson edhe një prej kritereve që janë 
kusht për suksesin e sportistëve elitarë. Krahas vullnetit 
të sportistëve, krahas dijes, shkathtësisë motivuese të 
trajnerëve dhe krahas garave të fuqishme që të gjitha 
këto i ka pas, sot kjo federatë po pajiset me pajisje më 
bashkëkohore, duke iu falënderuar edhe MKRS-së, por 
edhe federatës përkatëse ndërkombëtare”, tha ndër të 
tjera presidenti Hasani, duke kujtuar se kjo federatë 
ka pjesëmarrës të Lojërave Olimpike Rio 2016 dhe 
Lojërave Evropiane Baku 2015.

Investimi në poligonin e shenjëtarisë është bërë me 
mbështetje të Departamentit të Sportit në MKRS.

Kryetari i FSHSK-së, Hazrolli theksoi se ky investimi 
total kap vlerën e rreth 100 mijë eurove, ndërsa shtoi 
poligoni tani ofron kushte bashkëkohore për sportistët.

FSHSK-në e uruan edhe drejtuesit e MKRS-së, duke 
ofruar mbështetjen e tyre për zhvillimin e këtij sporti.

SHENJËTARIA
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FBK mori organizimin e ndeshjeve të 
dritares së tretë të Kupës së Botës 2023
4-dhjetor - Bordi i FIBA Evropës ka vendosur që 
ndeshjet e Grupit B të parakualifikimeve evropiane 
për Kupën e Botës 2023 në basketboll të zhvillohen 
në Prishtinë.

Kosova, Sllovakia, Islanda dhe Luksemburgu do të 
luajnë ndeshjet në muajin shkurt në Prishtinë.

Kjo i jep mundësi të mirë basketbollistëve tanë, që 
të kualifikohen tutje. Atyre u duhen dy fitore ndaj 
Luksemburgut dhe Sllovakisë për të kaluar grupin.

Kosova në nëntor u mund nga Sllovakia dhe Islanda.

BASKETBOLL

Sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj, i ka dhuruar 
fanellën e Kombëtares së Kosovës në basketboll, Erion Bajramajt, i cili 
kishte fituar në lojën shpërblyese të publikuar në faqen zyrtare të KOK-
ut në Instagram, fanellë kjo e dhuruar nga Basketball Federation of 
Kosova. Erioni është hendbollist i KH Prishtina, ndërsa fanellën ia bëri 
dhuratë për ditëlindje, vëllait të tij, Erdrinit, i cili është basketbollist i 
KB Kerasan Prishtina. Për koinçidencë, 12-vjeçari që ka lindur në vitin 
e Pavarësisë së Kosovës, është pjesëmarrës edhe i Ditës Olimpike, 
që KOK e organizon me fëmijët e Pavarësisë. Haxhijaj inkurajoi të 
dy vëllezërit Bajramaj të vazhdojnë të merren me sportet e tyre të 
dashura, pasi vetëm kështu mund t’i realizojnë ëndrrat e tyre për të 
luajtur për Kombëtaret e Kosovës.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, ndau medaljet për fituesin e Reload 
Superkupës së Kosovës në basketboll, Sigal Prishtina
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Kosova nisi me humbje misionin për 
kualifikim në Euro 2022
Nëntor - Kombëtarja e Kosovës në hendboll i nisi 
kualifikimet për Euro 2022. Në muajin nëntor pësoi dy 
humbje.

Në ndeshjen e parë u mund nga Mali i Zi në udhëtim, 
me rezultat 32:25. 

Ndërsa ndeshjen e dytë e luajti ndaj Suedisë. Ndeshja 
e luajtur në Prishtinë i takoi Suedisë 30:16. Suedia 
vlerësohet superfuqi e hendbollit botëror.

Djemtë tanë kanë dhënë maksimumin, por që këtë 
herë nuk ka mjaftuar për të shmangur humbjen e 

lartë. Lojtarët e Suedisë, që luajnë në nivele superiore, 
kanë dominuar dhe kanë ardhur te fitorja bindëse. 
Hendbollistët e Kosovës kishin pak zgjidhje ndaj 
mbrojtjes së fortë dhe shumë të lëvizshme të Suedisë, 
që shënoi fitoren e dytë. Kombëtarja jonë humbi edhe 
të mërkurën në Podgoricë nga Mali i Zi, kurse suksesin 
do ta kërkojë në ndeshjet e vitit të ardhshëm. Suedia 
është favorite absolute e grupit dhe të dielën dëshmoi 
cilësitë që ka.

HENDBOLL
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Kolegji Universi i bashkohet familjes 
olimpike
19 dhjetor - Kolegji Universi i është shtuar listës së 
sponsorëve të Komitetit Olimpik të Kosovës.

Marrëveshja një-vjeçare me mundësi vazhdimi, 
është nënshkruar nga presidenti i KOK-ut, Besim 
Hasani dhe sekretari i përgjithshëm i Kolegjit 
Universi, Fadil Luta.

Presidenti Hasani duke falënderuar drejtuesit e 
Kolegjit për nënshkrimin e kontratës, theksoi se kjo 
marrëveshje do të jetë në funksion të sportistëve.

“Sot ishte kënaqësi e veçantë që në emër të KOK-
ut të nënshkruajmë marrëveshje bashkëpunimi 
me Kolegjin Universi. Në kuadër të këtij kolegji 
funksionon edhe dega e edukimit fizik, ndërsa janë 
të pajisur me një laborator bashkëkohor, i cili do të 
jetë në funksion të testimeve të shumta që do t’i 
bëjnë sportistët, e veçanërisht ata elitarë. Uroj që së 
bashku do ta krijojmë një brend të ri të përbashkët, 
në funksion të rritjes së performancës së sportistëve 

elitarë”, theksoi ndër të tjera presidenti Hasani.

Në emër të Universit, Luta shprehu kënaqësinë që 
do të kenë mundësi të japin kontribut për sportistët 
elitarë.

“Me këtë marrëveshje do t’iu ofrojmë shërbime 
sportistëve elitarë që janë në kuadër të listës së KOK-
ut. Kjo marrëveshje është një prej përpjekje të Kolegjit 
për të përmbushur premtimet për kontributin në 
komunitet dhe për të ndihmuar sportistët”, deklaroi 
Luta.

Në këtë kolegj, që ndodhet në Fshatin Bardhosh 
të Prishtinës, testimet i kryejnë sportistë e klube 
të ndryshme, ndërsa veçohet edhe kampioni i 
shumëfishtë i Maqedonisë së Veriut dhe njëri prej 
klubeve më të suksesshme shqiptare në arenën 
ndërkombëtare, KF Shkëndija e Tetovës.

BASKETBOLL
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Misioni i veçantë i skitarëve drejt 
LO Pekini 2022
Skitarët tanë kanë nisur misionin e tyre për të fituar 
normën Olimpike për Lojërat Olimpike Dimërore 
Pekin 2022.

Normën po e kërkojnë Albin Tahiri, Arbi Pupovci 
dhe Fiona Blaka Rusta, të cilët janë edhe bursistë 
Olimpikë të KOK-ut për Pekini 2022.

Në dhjetor, Arbi Pupovci kompletoi kriteret e 
kërkuara për normë Olimpike në disiplinën e 
sllallomit.

Ai arriti të marrë pesë rezultatet e nevojshme në 
këtë disiplinë.

Në tre muajt e parë të vitit 2021, Arbi, Albini dhe Fiona 
do të kërkojnë të plotësojnë kriteret në disiplinat e 
ndryshme. Albini, që garon në të pesë disiplina e 
skijimit alpin, do të kërkojë të plotësojë kriteret për 
të gjitha këto disiplina.

Në garat ndërkombëtare u paraqitën edhe dy skitarët 
tanë të rinj, Drin Kokaj e Kiana Kryeziu, të cilët patën 
paraqitje të kënaqëshme.

HENDBOLL
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Dy medalje 
evropiane për 
taekwondistët e rinj 

14 dhjetor - Dy të bronzta është bilanci i medaljeve 
të fituara nga taekwondistët e rinj në kampionatin 
evropian për kadetë, që u mbajt në Sarajevë të Bosnjë 
e Hercegovinës.

Jon Gashi dhe Elion Agushi u ngjitën në podium, në 
kategoritë 61 kilogramë, përkatësisht 57 kg.

Agushi mposhti rumunin Stefan Agrisan, ndërsa u 
mposhtë në gjysmëfinale nga Fahrudin Adiloviq i 
Bosnjë e Hercegovinës.

Gashi triumfoi ndaj polakut Mikolai Sokolowski, për t’u 
ndalur më pas në gjysmëfinale.

Në evropian mori pjesë edhe Orion Oseku, i cili 
përkundër se dha maksimumin u mposht nga 
maqedonasi Andrej Vasilevski, në kategorinë -41 kg.

TAEKWONDO
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Fanol Shala fitoi edicionin e 21-të të 
“Albanian Open”
Edicioni i 21 i Aeronautikës , Albania Open i zhvilluar 
në fund të muajit tetor në Vlorë, uli siparin e tij dhe 
gjithçka u mbyll me një ceremoni ku u dhanë edhe 
çmimet për fituesit e këtij evenimenit.

Në këtë kampionat morën pjesë rreth 30 sportistë 
nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, 
ndërkohë që nuk është më një risi as pjesëmarrja e 
sportisteve femra. Ishte një kompeticion që për shkak 
të rrethanave të krijuara nga pandemia coronavirus, u 
zhvillua me një numër të kufizuar garuesish.

Ai që triumfoi në këtë edicion të 21 të Albanian Open 
ishte sportisti nga Kosova Fanol Shala, që mori 
trofeun në ceremoninë e mbylljes. Rivalët e tij më të 
afërt në këtë kompeticion ishin Sidrit Deda, Xhonatan 

Islami dhe Arbër Xhaja që u renditën respektivisht në 
vendin e dytë, të tretë dhe të katërt.

Aeronautika tashmë është një disiplinë sportive që 
është kthyer në një traditë, në të njëjtën kohë është 
edhe një promovuese e mirë për turizmin në Shqipëri 
dhe Kosovë. /Top Channel/.

AERONAUTIKA
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