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Olimpi 11
Viti 2021 do të mbahet mend gjatë për sukseset e arritura në 
sportin tonë. Ishte padyshim viti më i suksesshëm, viti që i 
solli dy medalje të arta olimpike vendit tonë. Xhudistet Nora 
Gjakova dhe Distria Krasniqi fituan medaljet e arta olimpike 
falë trajnerit të tyre me përmasa ndërkombëtare, Driton Kuka. 

Dhjetori solli edhe dy medalje tjera, por të natyrës tjetër. 
Driton Kuka u shpall për herë të parë trajneri më i suksesshëm 
i vitit në sportin e xhudos, vlerësim ky i bërë nga Federata 
Ndërkombëtare e Xhudos, ndërsa Krasniqi u shpall xhudistja 
më e mirë, jo vetëm në kategorinë e saj, por në të gjitha 
kategoritë e femrave. Një vlerësim të tillë, do ta kishte lakmi e gjithë bota. Mungoi vetëm Nora, 
e cila nuk u nominua shkaku i rregullave të IJF-së. 

Dhjetori solli edhe zyrtarisht pensiominin e legjendës tonë, vajzës tonë të artë, që promovoi 
më së miri shtetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, Majlinda Kelmendi. Në ceremoninë 
e organizuar nga presidentja Vjosa Osmani, Kelmendi la pas një bagazh të madh suksesesh, 
për të cilat jo vetëm ajo, por gjithë populli ynë ndihet krenare.  

Krahas tre muajve të fundit të vitit 2021, në numrin 11 të Olimpit do të mund të lexoni edhe 
për pjesëmarrjen në Olimpiadën e dimrit “Pekini 2022”, në të cilën do të përfaqësohemi me 
skitarët, Kiana Kryeziun dhe Albin Tahirin. E para, vetëm 17-vjet, hyri në histori si vajza e parë 
që përfaqëson vendin në Lojëra Olimpike Dimërore. Iu uroj fat dhe shumë suksese.

Ky numër vjen edhe me aktivitete të ndryshme të organizuara si: Barazia Gjinore dhe 
Diversiteti, Konferenca Sporti dhe Media, Konferenca Shkencore për Edukimin Fizik, Sportin 
dhe Shëndetin, ndërsa veçojmë ndarjen e premiove për sukseset në LO Tokio 2020, dhe 
nënshkrimin e 22 bursave olimpike Paris 2022, organizim ky që u bë në shënimin e 7-vjetorit 
të anëtarësimit të KOK-ut në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar.

Ismet Krasniqi 
President i Komitetit Olimpik të Kosovës

Olympus 11
The year 2021 will be long remembered for the successes achieved in our sports. It was 
undoubtedly the most successful year, which brought two Olympic gold medals to our 
country. Judokas Nora Gjakova and Distria Krasniqi won Olympic gold medals thanks to 
their coach of international dimensions, Driton Kuka. 

December brought two more medals, but of a different nature. Driton Kuka was announced 
the most successful coach of the year in the sport of judo for the first time, and award given 
by the International Judo Federation, and Krasniqi was announced as the best judoka, not 
only in her category, but in all women categories. Such a praise is coveted by the whole 
world. Only Nora was absent, who was not nominated because of IJF rules. 

December also officially brought the retirement of our legend, our golden girl, who best 
promoted the state of Kosovo in the international arena, Majlinda Kelmendi. In the ceremony 
organized by President Vjosa Osmani, Kelmendi left behind multiple achievements, in which 
not only she, but all our people take pride. 

In addition to the last three months of 2021, in the 11th issue of the Olympus, you may read 
about the participation in the Beijing 2022 Winter Olympics, in which we will be represented 
by skiers Kiana Kryeziu and Albin Tahiri. The first, only 17 years of age, went down in history 
as the first girl to represent our country at Winter Olympics. I wish you luck and many 
successes.

This issue also comes with various activities organized such as: Gender Equality and 
Diversity, Sports and Media Conference, Scientific Conference on Physical Education, Sport 
and Health, whereas we highlight the prizes awarded for the success achieved at Tokyo 
2020 OG, and the signing of 22 Olympic scholarships Paris 2022, an event that took place 
on the 7th Anniversary of the KOC membership in the International Olympic Committee.

Ismet Krasniqi 
President of the Kosovo Olympic Committee
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18 dhjetor 2021 – Nuk është tanimë më i miri vetëm në lagje, 
komunë, apo Kosovë. Nuk është më i miri vetëm në Ballkan e 
Evropë. Është më i miri prej më të mirëve në botë.

Driton Kuka tanimë ka një epitet tjetër, “Trajneri më i 
sukssesshëm në botë për vitin 2021”. Ai mundi edhe një herë 
japonezët, francezët e gjermanët. Këtë herë jo direkt nga ulësja 
pranë tatamit. I mundi në nominimin që iu bë nga Federata 
Ndërkombëtare e Xhudos, e që për çmimin kontribouan me 
votat e tyre shqiptarët, dhe jo vetëm.

Ai theksoi se ky çmim shkon për Kosovën, vendin tonë të vogël, 
por me njerëz të mrekullueshëm.

“Secili nga trajnerët që do të fitonte këtë çmim do ishte e 
merituar. Por me të vërtetë jam i lumtur sepse ky çmim shkon 
për vendin tim Kosovën, për shtetin tonë të vogël dhe njerëzit 
e mirë të cilët i ka. E di që kemi pasur mbështetje të madhe në 
votim pasi jemi një shtet i ri dhe ata dëshirojnë më të mirë për 
ne. Jam shumë i entuziazmuar me këtë çmim pasi normalisht 
ka pasur ekipe që kanë pasur rezultate më të mira se Kosova, 
gjithashtu nëse shohim popullsinë e Kosovës ndaj shteteve të 
tjera besoj se kemi bërë një punë shumë të mirë”, ka thënë Kuka 
pasi fitoi çmimin.

Federata Ndërkombëtare e Xhudos më 25 nëntor kishte shpallur 
nominimet për më të mirët e vitit. Kuka ishte prej pesë të 
nominuarve për trajnerin më të mirë të vitit. Pos tij, të nominuar 
ishin austriakja Yvonne Boenisch, suedezi Robert Eriksson, 

japonezi Kosei Inoue dhe francezët Larbo Benboudaoud e 
Christophe Gagliano, që ishin si ekip.

Votimi është bërë në faqen zyrtare të IJF-së, deri më 10 dhjetor. 
Një person ka pasur të drejtë të votojë njëherë brenda 24 orëve. 
Dhe, shqiptarët i janë përgjigjur mirë votimit. Thirrjet për të 
votuar Tonin e Distrinë ishin të shumta. Thirrjet ishin bërë disa 
herë edhe përmes faqeve të KOK-ut në rrjetet sociale.

IJF-ja ka njoftuar se kishte pranuar plot 90 mijë vota për “IJF 
Judo Aëards 2021”. Dhe për trajner të vitit më së shumti kanë 
shkuar për Driton Kukën.

Trajneri më i mirë në botë!

Medaljet e fituara nga Kuka  
në vitin 2021
Kuka gjatë vitit 2021 fitoi dy medalje të arta me Nora 
Gjakovën e Distria Krasniqin, dy medalje të arta 
evropiane, dy medalje tjera të bronzta evropian (një 
senior dhe një U-23), dy medalje tjera të bronzta 
botërore (një senior një U-21) dhe shumë medalje 
tjera të garave tjera ndërkombëtare. Thjesht një vit 
për mbamendje, një vit që vështirë përsëritet më!
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18 dhjetor 2021 – Pas medaljes së artë të Evropës, 
medaljes së artë Olimpike, dhjetori solli një tjetër 
sukses të madh në emër të Distria Krasniqit. 

Kampionia jonë u shpall “Xhudistja më e mirë 
femër për vitin 2021”. Ky çmim vlen për të 
gjitha kategoritë femër të xhudos.Ajo ishte 
nominuar në top-5 më të mirat nga Federata 
Ndërkombëtare e Xhudos, dhe për t’u zgjedhur 
më e mirë, llogariteshin votat e votuesve.Distria, 
falë votave të shqiptarëve, por jo vetëm, u zgjedh 
më e mira.

“Nuk e kam pritur, të jem e sinqertë. Nuk e kam 
pritur fare. Por i falënderoj ata që më kanë votuar. 
Jam pa fjalë. Dua t’i falënderoj të gjithë ata që më 
kanë votuar. Kjo më motivon të jem edhe më e 
mirë në xhudo. Jam shumë e lumtur”, tha ajo pas 
vlerësimit.

Krasniqi të gjitha arritjet gjatë vitit 2021 i 
kishte fituar në kategorinë -42 kilogramë, në 
të cilën kategori përfundoi në vendin e parë 
në renditjen botërore.

Xhudistja më e mirë në botë për vitin 2021

Çka fitoi Distria në  
vitin 2021?

Distria u bë kampione olimpike në Tokio 
2020, kampione e Evropës në Lisbonë të 
Portugalisë, vendi i pestë në Kampionatin 
Botëror në Budapest, medalja e artë në 
Mastersin në Doha dhe medalja e artë në 

Grand Slamin e Bakus.
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06 dhjetor 2021 - Në një ceremoni shtetërore të organizuar 
nga presidentja e shtetit, Vjosa Osmani, heroina jonë, Majlinda 
Kelmendi, i dha fund karrierës prej xhudiste.

Kampionia olimpike, krahas medaljes së artë olimpike të fituar 
në Rio 2016, karrierën e mbylli edhe me tre tituj kampioni (dy 
si seniore dhe një si juniore), katër medalje të arta evropiane, 
përfshirë Lojërat Evropiane Minsk 2019, një medalje të bronztë 
botërore, dhe e shpallur tri herë xhudistja më e mirë në botë.

Në ceremoninë e organizuar në Institutin “Ali Hadri” në 
Prishtinë, presidentja Osmani i ndau urdhrin “Shote Galica”.

Kelmendi, e cila tani e tutje do ta vazhdojë karrierën si trajnere, 
ka folur për fillimin e karrierës, sfidat nëpër të cilat ka kaluar, 
derisa ka arritur sukseset më të mëdha që arrihen në sport.

“Jam rritur me Tonin si garuese e Toni është rritur me mua 
si trajner. Për shumë vite kemi qenë unë dhe ai kundër krejt 
botës dhe i kemi treguar se sa shumë vlera kemi ne populli i 
Kosovës. Kur Toni filloi të fliste për mua kur isha 15-vjeçare, të 
fliste për medalje olimpike, shumë e quanin të çmendur se po 
sheh ëndrra me sy qel. Sot ai është trajneri më i mirë në botë 
me tri medalje të arta olimpike nga një shtet i vogël si Kosova”, 
tha mes tjerash 30-vjeçarja.

Ajo ka falënderuar edhe ekipin e xhudos, ndërsa ka thënë 
se pa ta nuk do të arrinte ku është sot, ndërsa u ka kërkuar 
falje nëse ndonjëherë ka qenë e padrejtë dhe e ashpër. Ka 
falënderuar veçanërisht Distria Krasniqin, të cilën e ka pasur 
sparring partnere për shumë vjet.

“Falënderimi special shkon për Disin, kemi qenë sparring 
partnere për 13 apo 14 vjet. Ka mjaftuar me zgjatë njërën 

dorë dhe ajo e ka ditur se çfarë dua të ushtroj e punoj. Ka 
qenë sparing partnerja ime dhe tash është kampione aktuale 
olimpike e realisht për mua aktualisht xhudistja më e mirë në 
botë”, ka thënë Kelmendi.

Ajo ka thënë se ka qenë privilegj i madh ta përfaqësojë 
Kosovën.

“Falënderim shumë i madh nga zemra shkon për vendin tim, 
për popullin tim që më ka përkrahur gjithmonë pa kusht. E 
di se unë jam për ju heroinë, e di se më krahasoni me Nënë 
Terezën apo Adem Jasharin, por besoni motivi më i madh për 
të arritur këtu qenë ju. Kam punuar gjithmonë 200 për qind, 
e kam dhënë më shumë se maksimumin prej vetes, mos 
me ju zhgënjy e me ju bë krenar. Shpresoj shumë se ia kam 
arritur. Shpresoj shumë se ju kam bërë krenar, ju kam sjellë 
lot gëzimi e në momente të caktuara edhe lot hidhërimi. 
Ishte nder, krenari e privilegj shumë i madh për mua të ju 
përfaqësoj ju populli im. Jam mirënjohëse deri në frymën 
time të fundit dhe jua dua pa fund”, ka thënë Kelmendi.

Pensionimi i legjendës me ceremoni 
shtetërore

Tri herë pjesëmarrëse në 
Lojërat Olimpike
Majlinda është tri herë pjesëmarrëse në Lojërat 
Olimpike. Në Londra 2012 përfaqësoi Shqipërinë, 
ndërsa në Rio 2016 dhe Tokio 2020 Kosovën. Në Rio 
fitoi medaljen e artë olimpike. Në Rio dhe Tokio ishte 
edhe bartëse e flamurit në ceremoninë hapëse.
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December 06, 2021 - Majlinda Kelmendi, the larger-than-
life Kosovar judoka, bid farewell to her competitive career at 
a state ceremony hosted by the country’s President, Vjosa 
Osmani.

The Olympic champion, in addition to the Olympic gold medal 
won in Rio 2016, during her career won three championship 
titles (two as senior and one as junior), four European gold 
medals, of which one in the Minsk 2019 European Games, one 
World Championship bronze medal, and was awarded three 
times the title of best judoka in the world.

At the ceremony hosted at the “Ali Hadri” Institute in Prishtina, 
President Osmani awarded her the “Shote Galica” order.

Kelmendi, who is about to embark on her career as a coach, 
talked about the start of her career, and the challenges she went 
through until she achieved the greatest successes possible 
in competitive sports. Majlinda has participated in three 
consecutive Olympic Games. In London 2012 she represented 
Albania, while in Rio 2016 and Tokyo 2020 she competed for 
Kosovo. In Rio she won the Olympic gold. In Rio and Tokyo 
she was also the flag bearer at the opening ceremony.

Thank you legend!
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Albin Tahiri, fituesi i katër normave 
olimpike për LOD Pekini 2022

Albin Tahiri, winner of four Olympic norms 
for Beijing 2022 Winter Olympics

Albin Tahiri do ta përfaqësojë sërish Kosovën në Lojërat e 24-
ta Olimpike Dimërore Pekini 2022.

32-vjeçari që jeton dhe zhvillon karrierën e tij në Slloveni, 
është kualifikuar në katër disiplina të skijimit alpin: sllallom, 
sllallom të madh, kombinim alpin dhe lëshim. Albini është 
shprehur krenarë që sërish do ta përfaqësojë Kosovën në 
Olimpiadë.

Tahiri ishte i vetmi garues i Kosovës në debutimin e ekipit tonë 
në Lojërat Olimpike Dimërore PyeongChang 2018, ndërsa 
këtë herë me vete do ta ketë edhe skitaren Kiana Kryeziu.

“Jam shumë i lumtur që tani jemi dy garues. Kiana ka shkruar 
historinë, sikurse unë që e bëra historinë në Olimpiadën e 
kaluar. Është arritje e madhe për Kianën”, deklaroi Albini.

Në PyeongChang 2018 ai garoi në pesë disiplinat e skijimit 
alpin. Rezultati më i mirë i tij ishte pozita e 37-të në kombinim 
alpin. Këtë herë, synimet janë më të mëdha.

“Synimet janë të përmirësojë rezultatet e para katër viteve. 
Synoj të hyjë në mesin e 30 më të mirëve, që shpresoj ta 
realizojë”, shtoi ai.

Kriteret për norma olimpike i kishte përmbushur edhe Arbi 
Pupovci, në disiplinat sllallom dhe sllalom i madh, por që 

sipas rregullave të FIS-it, vetëm një garues për gjini ka drejtë 
ta përfaqësojë Kosovën.Tahiri bashkë me Kianën do ta bartin 
flamurin tonë në ceremoninë hapëse, që zhvillohet më 4 
shkurt. Tahiri përfaqëson Kosovën që prej vitit 2009, pasi më 
herët ka garuar për Slloveninë.

Albin Tahiri will represent Kosovo at the Beijing 2022, 
the 24th Winter Olympics.

The 32-year-old, whose runs his career out 
of Slovenia, has qualified in four alpine skiing 
disciplines: slalom, grand slalom, alpine 
combined and downhill. Albin expressed 
pride at representing Kosovo again 
at the Olympics. Tahiri was the only 
competitor for Kosovo at the debut of 
our team at the PyeongChang 2018 
Winter Olympics, but this time the skier 
Kiana Kryeziu will join him.

“I am very happy that we are now two 
competitors. Kiana is writing history, just like I did 
at the last Olympics. It is a great achievement for 
Kiana”, Albin stated.

At PyeongChang 2018 he competed in five 
alpine skiing disciplines. His best result was 

ranking 37th in the alpine combined race. 
T h i s time, he’s aiming higher.

“The aim is to improve the results 
achieved four years ago. I hope 
to make it among the 30 best”, 
he added. Even Arbi Pupovci 
had met the criteria of the 

Olympic norms in the slalom 
and grand slalom disciplines, 

but according to FIS rules, only one 
competitor for each sex has the right to 

represent Kosovo.

Tahiri, together with Kiana, will carry 
our flag at the opening ceremony, 

which takes place on February 4.

Tahiri has been representing Kosovo 
since 2009, having previously competed for 

Slovenia.

Letërnjoftimi/ID
Emri/Name: Albin

Mbiemri/Surname: Tahiri

Datëlindja/Date of birth: 15.02.1989

Gjinia/Gender: M

Vendlindja/Birthplace: Slovenj Gradec, Slovenia

Sport: Skijim alpin/Alpine Skiing

Suksesi/Succes: 

Pjesëmarrës në pesë disiplina në LOD PyeongChang 
2018/Participant in five disciplines at the 
PyeongChang 2018.
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17-vjeçarja që shkroi historinë si vajza 
e parë që do të përfaqësojë Kosovën në 
Olimpiadën e dimrit
Kiana Kryeziu ka përmbushur ëndrrën e saj në moshën 
17-vjeçare. Skitarja jonë arriti të kualifikohet në Lojërat 
Olimpike Dimërore Pekini 2022.

Kiana do të garojë në disiplinën e sllallomit të madh, aty ku 
përmbushi të pesë kriteret e nevojshme për normën olimpike.
Asnjë femër nga Kosova, nuk kishte arritur më parë të 
kualifikohej për Olimpiadën e dimrit. Krahas Kianës, në LOD 
Pekini 2022 do të jetë edhe Albin Tahiri.

“Ishte ëndrra ime që të kualifikohem dhe tashmë më është 
bërë realitet. Kam punuar shumë për këtë ditë dhe jam e 
lumtur që përkundër sfidave të shumta ia dola”, thotë Kryeziu.
Ajo me ski merret që nga mosha 5-vjeçare, kurse prej moshës 
11-vjeçare ka nisur t’i përkushtohet më seriozisht.

“Kam pasur mbështetjen e të gjithëve, familjes, federatës, 
Komitetit Olimpik të Kosovës, sponsorëve, për çka iu jam 
mirënjohëse të gjithëve”.

I lumtur për suksesin e saj është edhe trajneri Agim Pupovci, 
që po ashtu ka merita për kualifikimin e saj.

“Pjesëmarrja e saj në Olimpiadë është arritja më e madhe. 
Unë gjithnjë kam besuar se do t’ia dalim”, tha Pupovci.

Kiana bashkë me Albinin do ta bartin flamurin e Kosovës në 
ceremoninë hapëse.

Kiana garon më 7 shkurt, ku synon ta përfaqësojë sa më mirë 
vendin.

Letërnjoftimi/ID
Emri/Name: Kiana

Mbiemri/Surname: Kryeziu

Datëlindja/Date of birth: 11.11.2004

Gjinia/Gender: F

Vendlindja/Birthplace: Prishtinë/Pristina, Kosova

Sport: Skijim alpin/Alpine Skiing

Suksesi/Succes: 

E kualifikuar me normë olimpike për Beijing 2022/
Qualified with Olympic norm at the Beijing 2022.

A 17-year-old writes history as the first 
female athlete to represent Kosovo at the 
Winter Olympics
Kiana Kryeziu has fulfilled her dream at the age of 17. 
Our skier managed to qualify for the Beijing 2022 Winter 
Olympics.

Kiana will compete in the giant slalom discipline, for 
which she met all five criteria required by the 
Olympic norm.

No Kosovo woman had ever qualified for the 
Winter Olympics before. Kiana joins 
Albin Tahiri to represent Kosovo at the 
Beijing 2022 Winter Olympics.

“I dreamed of this qualification, and it 
has already become a reality for me. I’ve 
worked hard for this day and I’m happy that 
I made it, despite the many challenges,” Kryeziu 
says.

She has been skiing since the age of 5, dedicating herself to 
the sport from the age of 11.

“I enjoyed everyone’s support, my family’s, the federation’s, 
NOC-Kosovo’s, the sponsors’, for which I am grateful 

to everyone. ”Happy for her success is also the 
coach Agim Pupovci, who shares the merit for her 

qualification.

“Her participation in the Olympics is the greatest 
achievement. I’ve always had faith that we’d 

make it,” Pupovci said.

Kiana, together with Albin, will carry the flag of 
Kosovo at the opening ceremony. Kiana will 

compete on February 7, and her aim is to 
achieve the best representation possible 
for Kosovo.
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EMRI & MBIEMRI SPORTI  DISIPLINA DATA  ORA KOS/KIN  VENDI

Ceremonia hapëse      4 shkurt  13:00/20:00  Stadiumi kombëtar 

Albin Tahiri  Skijim alpin Lëshim  6 shkurt  4:00/11:00  Yanqing Skiing Center  
Kiana Kryeziu  Skijim alpin Sllallom i madh 7 shkurt  3:15 & 6:45/11:15 & 13:45 Yanqing Skiing Center 
Albin Tahiri  Skijim alpin Kombinim alpin 10 shkurt  3:30 & 7:15/10:30 & 14:15 Yanqing Skiing Center 
Albin Tahiri  Skijim alpin Sllallom i madh 13 shkurt  3:15 & 6:45/10:15 & 13:45 Yanqing Skiing Center 
Albin Tahiri  Skijim alpin Sllallom  16 shkurt  3:15 & 6:45/10:15 & 13:45 Yanqing Skiing Center

Orari i garuesve tanë në LOD Pekini 2022     

Bujar Turjaka, shef i misionit
Shef i misionit për Lojërat Olimpike Dimërore Pekini 2022, 
është Bujar Turjaka.

Turjaka, të cilit i ishte besuar i njëjti rol edhe në LOD 
PyeongChang 2018, ka folur për përgatitjet e ekipit olimpik 
të Kosovës.Sipas tij, të gjitha përgatitjet kanë përfunduar dhe 

ekipi olimpik iu është përmbajtur të gjitha rregullave strikte të 
dala nga organizatori shkaku i Covid 19.

Turjaka, që është edhe nënkryetar i Federatës Skitare të 
Kosovës, ka thënë se është arritje e madhe që Kosova ka dy 
skitarë për Olimpiadën e Pekinit.
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Lorand Gjoshi, kajakuesi që ka 
vendosur ta përfaqësojë Kosovën 
në garat ndërkombëtare
06 dhjetor 2021 - Prej vitit 2017 ka shprehur dëshirën të 
përfaqësojë Kosovën në garat ndërkombëtare të kajakut, 
por ëndrra i është realizuar tek tani, kur Federata e Kajakimit 
e Kosovës u bë anëtare me të drejta të plota në Federatën 
Ndërkombëtare te Kajakimit.

Lorand Gjoshi praktikon sportin e kajakimit në Ivrea të Italisë, 
ku edhe Jeton.

“Unë jetoj në qytetin Ivrea, afër Torinos në Itali prej 18 vitesh”, 
shprehet Gjoshi në intervistën për “Olimpin”.

Ai nuk e ka harruar gjuhën shqipe, edhe pse ka vështirësi për 
ta folur rrjedhshëm.

Sidoqoftë, dëshira për ta përfaqësuar vendlindjen e tij, ka 
qenë e kahmotshme.

“Kam shprehur dëshirën prej vitesh për të përfaqësuar 
Kosovën dhe kjo ëndërr do të më bëhet realitet vetëm tani. 
Jam shumë i lumtur që do të garojë për Kosovën.

21-vjeçari, synon të fitojë normën olimpike për Lojërat 
Olimpike Paris 2024.

“Fillimisht në vitin 2022 është kampionati botëror, pikërisht 
në qytetin tim dhe aty synoj të arrijë rezultat të mirë. Synimet 
për të ardhmen janë të kualifikohem në Paris 2024”.

Optimist për përfaqësim të denjë të Lorandit në garat 
ndërkombëtare është edhe kryetari i Federatës për Kajakim 
të Kosovës, Visar Emini.

Presidenti i KOK-ut ka pritur Lorandin, të cilin e ka përgëzuar 
për vendimin, duke i uruar fat dhe suksese.
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Trajneri, Dritëro Sefaja, pranohet në 
“Programin Ndërkombëtar të Certifikimit 
të Pasurimit të Trajnerëve (ICECP)”

Tenistja Blearta Ukëhaxhaj, emërohet 
ambadasore e re olimpike nga Kosova për 
EYOF “Banska Bistrica 2022”

15 tetor 2021 - Trajneri i basketbollit, Dritëro Sefaja, është 
pranuar në “Programin Ndërkombëtar të Certifikimit të 
Pasurimit të Trajnerëve (ICECP)”.

Programi është projekt i Komitetit Olimpik dhe Paralimpik 
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me 
Solidaritetin Olimpik dhe Universitetin Delaëare, derisa ka 
për qëllim zgjerimin e nivelit të lartë të përgatitjeve përmes 
programit të ICECP.

Sefaja ishte përzgjedhur nga Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, pas 
aplikimeve që kishin bërë federatat në KOK.

Dritëro është ndihmëstrajner i Kombëtares A të basketbollit, 
trajner i Kombëtares U-16, derisa gjatë karrierës së tij ka 
vijuar edhe seminare të ndryshme ndërkombëtare. Programi 
që nis muajin e ardhshëm, ka tetë module, ndërsa për shkak 
të pandemisë Covid 19, ligjëratat parashihet do të vijohen 
online.

20 tetor 2021 - Përfaqësuesja nga Federata e Tenisit të 
Kosovës, Blearta Ukëhaxhaj, është pranuar në programin për 
“Ambasadore e Re Olimpike Evropiane (EYOA)” nga Kosova 
për Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj (EYOF) “Banska 
Bistrica 2022”, që organizohet nga Komiteti Olimpik i Evropës 
në muajin korrik të vitit të ardhshëm në Banska Bistrica të 
Sllovakisë.

Blearta është ish-tenisere dhe gjyqtare, ndërsa si sportiste 
ka përfaqësuar Kosovën edhe në Festivalin Olimpik Evropian 
për të Rinj “Gyor 2017”, ku ishte edhe bartëse e flamurit 
në ceremoninë hapëse, si dhe pjesëmarrëse në Lojërat 
Mesdhetare “Tarragona 2018”. Ajo ishte përzgjedhur nga 
Bordi Ekzekutiv i KOK-ut për ambasadore, ndërsa është 
pranuar pas intervistimit nga përfaqësues të programit. 

Programi i EYOA)-s, synon të forcojë dhe promovojë vlerat 
olimpike në mesin e sportistëve të rinj që marrin pjesë në 
EYOF Veror.

Ambasadore nga Kosova e EYOF-it Dimëror “Vuokatti 2022” 
është skitarja Era Shala.
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KOK ndau shpërblimet për LO Tokio 2020 
dhe nënshkroi Bursat Olimpike Paris 2024 
në 7-vjetorin e anëtarësimit të KOK në IOC
09 dhjetor 2021 - Me rastin e 7-vjetorit të anëtarësimit të 
Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK) në Komitetin Olimpik 
Ndërkombëtar (IOC), KOK organizoi ceremoninë e ndarjes së 
shpërblimeve për sportistët pjesëmarrës në Lojërat Olimpike 
Tokio 2020 dhe ndarjen e pinëve të dërguar nga IOC, si dhe 
nënshkrimin e Bursave Olimpike për Lojërat Olimpike Paris 
2024.

Të pranishëm në ceremoninë e organizuar në hotelin 
Swiss Diamond, krahas drejtuesve të KOK-ut, presidentit 
Ismet Krasniqi, sekretarit të përgjithshsëm Besim Aliti dhe 
anëtarëve të Bordit Ekzekutiv, ishin edhe ministri për Kulturë, 
Rini e Sport, Hajrullah Çeku, u.d. i drejtorit në Departamentin 
e Sportit në MKRS, Fikret Shatri, trajneri tri herë kampion 
olimpikë, Driton Kuka, kampionia olimpike, Nora Gjakova, 
sponsorë të KOK-ut, etj. KOK shpërbleu me nga 10 mijë euro 

kampionet olimpike, Nora Gjakova e Distria Krasniqi, me 5 
mijë euro trajnerin Driton Kuka dhe me nga 500 euro të gjithë 
sportistët pjesëmarrës.

Presidenti Krasniqi, duke uruar për 7-vjetorin, theksoi se 
anëtarësimi në IOC u hapi rrugën sportistëve tanë që sot 
vendi ynë të ketë tri medalje të arta olimpike, derisa u ndalë 
tek suksesi i fundit, ai i Lojërave Olimpike Tokio 2020 dhe 
rruga drejt Paris 2024.

“Sot, po e mbyllim ciklin e LO Tokio 2020 me dhënien e 
pinave të Komitetit Olimpik Ndërkombetar dhe ndarjen e 
shpërblimeve prej 500 deri në 10 mijë euro, shuma këto që 
KOK i ka siguruar nga sponsorët. Premiot do t’u ndahen 
dy kampioneve olimpike, bashkë me trajnerin e tyre, Driton 
Kuka, si dhe nëntë sportistëve tjerë, që pavarësisht se nuk 
ishin në podium, dhanë maksimumin e tyre.  Me mbylljen 
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e Tokio 2020, sot po e hapim rrugën drejt Paris 2024, ku 
do të nënshkruajmë bursa me 22 sportistë të përzgjedhur 
nga Komisioni i Sportistëve, listë kjo që mund të ndryshojë 
varësisht nga performanca e tyre, e cila do të monitorohet 
vazhdimisht nga ky Komision”, tha mes tjerash presidenti 
Krasniqi, duke uruar që shumica e këtyre sportistëve të fitojnë 
normën olimpike.

7500 dollarë në muaj është shuma që ndanë Solidariteti 
Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për bursistët, 
ndërsa me vendim të Bordit Ekzekutiv, KOK-u ka shtuar edhe 
1550 euro në muaj, që në total për 2 vjet e gjysmë, do të 
ndahen 46 500 Euro, pa i llogaritur këtu përfitimet tjera që do 
të kenë sportistët, me dërgimin në kampe jashtë vendit, në 
mënyrë që të jenë sa më të përgatitur për Lojërat e ardhshme 
Olimpike. 22 sportistët do të mbështeten me shuma prej 250 

dollarë deri në 1 mijë dollarë. Nga 1 mijë dollarë u takojnë 
kampioneve olimpike, Krasniqi e Gjakova.

Në fjalën e tij, ministri Çeku, foli për rëndësinë që kishte pranimi 
i KOK-ut dhe federatave sportive në arenën ndërkombëtare, 
derisa u ndalë tek suksesi në Tokio 2020 dhe mbështetja e 
KOK-ut drejt Paris 2024.

“Është kënaqësi e madhe kur në listën e bursave shoh sportistë 
që ishin edhe në Tokio. Drejt Parisit ju pret një rrugë e gjatë 
përpara. Ju uroj suksese në procesin përgatitor, jo vetëm 
juve, por gjithë sportistëve që kanë për qëllim të përfaqësojnë 
Kosovën në arenën ndërkombëtare. Shpresoj shumë që në 
Paris të shkojmë me më shumë sportistë, më shumë norma 
olimpike dhe të kthehemi me më shumë medalje”, tha mes 
tjerash ministri Çeku.

Mjeshtri ndërkombëtar, Driton Kuka, përgëzoi KOK-un për 
përkrahjen që po u bënë sportistëve, me theks të veçantë u 
ndalë tek 22 Bursat Olimpike Paris 2024.

KOK-u u falënderua edhe nga kampionia olimpike, Nora 
Gjakova, dhe mundësi Egzon Shala, të cilët folën në emër të 
sportistëve, me besimin se drejt kryeqytetit të Francës do të 
udhëtojnë me më shumë norma olimpike dhe të arrijnë sa më 
shumë suksese.

“Është kënaqësi që KOK po i drejton 22 sportistë 
drejt Parisit, dhe tani nuk kanë arsye për ankesa. 
Shpresoj që të paktën të kemi 10 të kualifikuar, 
kurse unë si trajner shpresoj të kthehemi me 
medalje, sepse të kalohet Tokio 2020 është shumë e 
vështirë”, - Driton Kuka.
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Aktiviteti “Barazia Gjinore dhe Diversiteti” 
mblodhi femrat udhëheqëse në sport
28 tetor 2021 - Komisioni “Femrat dhe Sporti” që vepron 
në kuadër të Komitetit Olimpik të Kosovës ka organizuar 
aktivitetin “Barazia Gjinore dhe Diversiteti”, i cili kësaj radhe u 
zhvilluar në formë punëtorie (workshopi). 

Krahas presidentit të KOK-ut, Ismet Krasniqi dhe presidentes 
së Komitetit Paralimpik të Kosovës (KPK), Njomza Emini, të 
pranishëm ishin edhe mjekë, drejtuese të federatave sportive, 
sportiste e ish-sportiste, etj. 

Në fjalën e tij, presidenti Krasniqi, foli për sukseset e KOK-ut 
në arenën ndërkombëtare, me theks të veçantë medaljet e arta 
olimpike të fituara pikërisht nga femrat, derisa shtoi se një 
nga prioritetet e tij si president i KOK-ut, është edhe barazia 
gjinore, duke veçuar numrin e femrave të përfshira në stafin 
administrativ të KOK-ut, Bordin Ekzekutiv dhe komisionet.

Presidentja e KPK-së, Njomza Emini, dha lajmin e mirë se 
shumë shpejtë pritet që edhe Komiteti që ajo drejton të 
bëhet pjesë e Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar dhe në 

këtë mënyrë edhe sportistet paralimpike të përfaqësohen në 
Lojërat Paralimpike.

Meqenëse jemi në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, 
drejtori i Klinikës së Onkologjisë, Ilir Kurtishi, foli për rëndësinë 
që ka aktiviteti fizik në shmangien e kancerit të gjirit, ndërsa 
Antigona Qenaj Sejdiu nga Qendra Laboratorike Olive, foli për 
interesimin që kanë gratë për të kryer analiza të tilla, sidomos 
gjatë muajit tetor.

Workshopi që u mbajt në Hotel Sirius në Prishtinë, u zhvillua 
me të gjithë të pranishmit, të cilët diskutonin në mënyrë 
interaktive përmes pyetjeve dhe përgjigjeve, që kishin të bëjnë 
me historikun e KOK-ut dhe sukseset, të cilat kryefjalë kishin 
femrat. Më pas u bë edhe SËOT Analiza, përmes së cilës të 
pranishmit u ndanë në grupe, për të nxjerrë përparësitë dhe 
dobësitë e femrave. Krejt në fund, instruktorja e jogës, Shpresa 
Rrahmani, mbajti një ligjëratë të shkurtër, për të treguar 
përfitimet që sjell joga në shëndetin e njeriut.
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“Sporti dhe Media”, konferenca që solli 
Jura Ozmecin në Kosovë
17 dhjetor 2021 - Komiteti Olimpik i Kosovës në bashkëpunim 
me Shoqatën e Gazetarëve Sportivë të Kosovës (SHGSK) 
kanë organizuar edicionin e pestë të konferencës “Sporti 
dhe Media”, e cila u mbajt sot në Hotel Sëiss Diamond në 
Prishtinë. Me praninë e tij, konferencën e madhështoi 
prania e Jura Ozmec, sekretar i përgjithshëm i Shoqatës 
Ndërkombëtare të Gazetarëve Sportivë (AIPS), njëherit 
kryetar i Shoqatës së Gazetarëve Sportivë të Kroacisë dhe 
kryeredaktor i televizionit të Komitetit Olimpik të Kroacisë.

Presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi, duke vlerësuar lartë 
ardhjen e Jura Ozmec enkas për këtë konferencë, theksoi 
se institucioni që drejton ka bashkëpunim të frytshëm 
me të gjitha mediat, duke përmendur edhe dërgimin e 
gjashtë gazetarëve në Lojërat Olimpike Tokio 2020, si dhe 
bashkëpunimin që do të kenë për Lojërat Olimpike Dimërore 
Pekini 2022 dhe në proceset tjera. Presidenti Krasniqi 
dhe kryetari Thaçi i ndanë nga një pllaketë dhe mirënjohje 
mysafirit Ozmec, në shenjë falënderimi për kontributin e 
dhënë në këtë konferencë.

Zëvendësministrja për Kulturë, Rini e Sport, Daulina Osmani, 
foli për rëndësinë që ka roli i mediave në avancimin e 

sportit dhe promovimin e sportistëve tanë, duke vlerësuar 
lartë organizimin e kësaj konference, për të cilën tha se të 
pranishmit mund të marrin përvoja të mira nga Jura Ozmec. 
Kryetari i SHGSK-së, Edmond Thaçi, theksoi se konferencat e 
tilla trajtojnë më së miri problemet mes sportit dhe mediave, 
derisa u ndal tek rritja e vazhdueshme e përfshirjes së 
femrave në gazetarinë sportive.

Konferenca u zhvillua në formë të panelit, ku krahas sekretarit 
të përgjithshëm të AIPS-ës, Ozmec, ishin edhe sekretari 
i përgjithshëm i KOK-ut, Besim Aliti, kryetari i SHGSK-së, 
Edmond Thaçi, zëvendësministrja Daulina Osmani, drejtori 
i sportit në Art Motion dhe Klan Kosova, Agon Fehmiu, 
gazetarja e RTK, Alba Merovci dhe zëdhënësi i KOK-ut, 
Kushtrim Krasniqi.

Panelistët patën rastin të diskutojnë për bashkëpunimin mes 
sportit dhe mediat, kurse Ozmec tregoi përvoja të ndryshme 
të shtetit kroat. Pas fjalës së panelistëve, të pranishmit, 
kryesisht përfaqësues të federatave sportive, gazetarë dhe 
student, patën mundësinë që përmes pyetjeve, që kryesisht 
ishin për mysafirin nga Kroacia, të marrin shembuj të 
ndryshëm, që e bënë konferencën interaktive.
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Pamje nga pritja e drejtuesve të KOK-ut dhe SHGSK-së për Jura Ozmecin

Kush është Ozmec?
Jura Ozmec është sekretar i përgjithshëm i Asociacionit 
Ndërkombëtar të Gazetarëve Sportivë (AIPS). Ai ka një 
bagazh të madh në gazetarinë sportive në Kroaci, prej nga 
vjen, si dhe karrierë në nivel botëror. Prej vitit 2003 është 

kryetar i Shoqatës së Gazetarëve Sportivë të Kroacisë, 
ndërsa punon edhe në Komitetin Olimpik të Kroacisë, në 
cilësinë e kryeredaktorit të televizionit kroat. Është edhe 
kryetar i komisionit të medias.

Jura Ozmec vizitoi edhe stadiumin “Fadil 
Vokrri” në Prishtinë, me ç’rast drejtori për 
çështje sportive në FFK, Eroll Salihu, njëherit 

kryetar i Këshillit të Arbitrazhit Sportiv (CAS), 
I dhuroi një fanellë të Kombëtares së Kosovës 
në futboll. 

FOTOLAJM
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Konferenca e 3-të Ndërkombëtare 
Shkencore për Edukimin Fizik, Sportin 
dhe Shëndetin
22/23 dhjetor – Për dy ditë radhazi u mbajt Konferenca e 3-të 
Ndërkombëtare Shkencore për Edukimin Fizik, Sportin dhe 
Shëndetin, e cila u organizua nga Komiteti Olimpik i Kosovës 
(KOK) në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës (UP), 
konkretisht Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit (FEFS), 
Universitetin e Tiranës (UT) dhe Komitetin Olimpik Kombëtar 
Shqiptar (KOKSH).

Konferenca dyditore mblodhi profesorë dhe studiues të 
shumtë vendorë dhe ndërkombëtarë, të cilët prezantuan 
punimet e tyre shkencore nga fusha e edukimit fizik, sportit 
dhe shëndetit.

Në fjalën hapëse, presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi, ka 
theksuar se KOK-u synon që përmes  bashkëpunimit me 
institucionet arsimore dhe sportive në vend, të kontribuoj 
në avansimin e edukimit dhe kërkimeve shkencore në sport, 
derisa përmendi memorandumin e bashkëpunimit me UP-
në, themelimin e Akademisë Olimpike, derisa veçoi suksesin 
e Kosovës të arritur në Lojërat Olimpike Tokio 2020.

“Sukseset e tilla duhet inkurajuar të gjithë pjesëmarrësit në 
këtë konferencë, por edhe hulumtuesit e tjerë vendorë dhe 
ndërkombëtarë, që nëpërmjet kërkimit shkencorë të dalin me 
konkluzione të cilat avansojnë nivelin e sportit, sportistëve 

dhe Lëvizjes Olimpike në vendin tonë”, tha mes tjerash i pari 
i KOK-ut.

Të pranishmëve iu drejtua edhe presidenti i KOKSh-it, Fidel 
Ylli, i cili duke çmuar lart organizimin e përbashkët të kësaj 
konference, theksoi se njohja më e madhe e Kosovës i është 
bërë përmes sportit, konkretisht parakalimit në Lojërat 
Olimpike Rio 2016 dhe medaljes së Majlinda Kelmendit.

Konferencën e hapi dekani i FEFS-it, Musa Selimi, i cili 
vlerësoi lartë organizimin e kësaj konference.

Për rëndësinë e madhe që ka kjo konferencë folën edhe 
rektori i Universitetit të Prishtinës, Naser Sahiti, rektori 
i Universitetit të Tiranës, Agron Kasa, si dhe ambasadori i 
Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi.

Konferencën e madhështuan edhe më shumë prania e 
kampioneve olimpike, Distria Krasniqi e Nora Gjakova, dhe 
trajneri më i mirë për vitin 2021 në botë për sportin e xhudos, 
Driton Kuka, të cilët patën edhe një fjalë rasti, ku vlerësuan 
lartë organizimin e kësaj konference.

Qëllimi i konferencës ishte nxjerrja e konkluzioneve, të cilat 
avansojnë nivelin e sportit, sportistëve dhe Lëvizjes Olimpike 
në vendin tonë.
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Sekretari i përgjithshëm, Besim Aliti, 
ishte panelist në seminarin e EOC-ut
25 nëntor 2021 - Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik 
të Kosovës, Besim Aliti, ka qenë panelist në seminarin e 41-të 
të Komitetit Olimpik të Evropës (EOC), që u mbajt në Shamorin 
të Sllovakisë.

Aliti ka folur për përkrahjen që KOK bënë për sportistët 
elitarë, me theks të veçantë mbështetjen e sportistëve para 
Lojërave Olimpike Tokio 2020, e që kjo sigurisht se ka pasur 
ndikim edhe në suksesin e sportistëve, ku u fituan dy medalje 
të arta me xhudistet Distria Krasniqi e Nora Gjakova, të cilat 
dëshmuan se medalja e artë e Majlinda Kelmendit në Rio 
2016, nuk ishte e rastësishme, por që erdhi edhe falë punës së 
madhe të njërit prej trajnerëve më të mirë në botë, Driton Kuka.  
Po ashtu, sekretari i përgjithshëm, Aliti, ka theksuar rëndësinë 

që kanë për KOK-un, fondet e pranuara nga Komiteti Olimpik 
i Evropës dhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, fonde këto që 
dedikohen kryesisht për sportistët.

Aliti ka veçuar edhe mbulimin e shpenzimeve për sportistët 
elitarë, të cilët për përgatitjet për LO Tokio 2020 dhe Lojërat 
Olimpik Dimërore Pekini 2022, përkrahen deri në 80 ditë 
përgatitje jashtë vendit brenda një viti.

Ndarja e 20 bursave për LO Tokio 2020, tri për LOD Pekini 2022, 
22 bursa për LO Paris 2024, si dhe ndarja e 24 bursave për 
“Shpresa Olimpike” dhe 10 të tjera nga Ministria për Kulturë, 
Rini e Sport, u veçuan gjatë diskutimeve të Alitit, e ku në panel 
kishte edhe përfaqësues të Komiteteve Olimpike të Evropës.
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KOK me tre anëtarë në komisionet 
e Komitetit Olimpik të Evropës
25/26 nëntor 2021 - Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) do 
të përfaqësohet me tre anëtarë në komisionet e Komitetit 
Olimpik të Evropës (EOC), për ciklin olimpik 2021 – 2024.

Tre përfaqësuesit e KOK-ut, sekretari i përgjithshëm, Besim 
Aliti, zyrtarja ligjore, Blerina Imeri dhe zyrtari për media, 
Kushtrim Krasniqi, janë bërë anëtarë të tri komisioneve të 
ndryshme të EOC-ut.

Vendimi është marrë në seminarin dy ditësh të EOC-ut, të 
mbajtur në Shamorin të Sllovakisë.

Sekretari i përgjithshëm, Aliti, do të jetë pjesë e Komisionit 
për Festivalet Olimpike Evropiane Verore për të Rinj (EYOF), 
komision të cilit i prin Liney Halldordottir, anëtare e Komitetit 
Ekzekutiv të EOC-ut.

Zyrtarja ligjore, Imeri, do ta përbëjë Komisionin Ligjor, kryetar 
i të cilit është Marc Theisen nga Luksemburgu, ndërsa 
zyrtari për media, Kushtrim Krasniqi, është emëruar anëtar i 
Komisionit për Marketing dhe Komunikim, të cilit i prin kryetari 
Mihai Covaliu, president i Komitetit Olimpik të Rumanisë.

Presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi, e ka vlerësuar lartë 
emërimin e tre anëtarëve të KOK-ut në komisionet e EOC-ut, 
duke thënë se do të angazhohet edhe më tutje për të përfshirë 
sa më shumë anëtarë të stafit dhe Bordit Ekzekutiv të KOK-ut 
në komisionet e rëndësishme ndërkombëtare.

Seminari i EOC-ut mbylli sot punimet, derisa KOK-u u 
përfaqësua me sekretarin e përgjithshëm, Besim Aliti, i cili 
ishte edhe panelist dhe menaxherin për projekte, Jeton Rudari.
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16/17 dhjetor 2021 - Me ftesë të presidentit të KOK-ut, 
Ismet Krasniqi, drejtuesi i Zyrës Evropiane të Agjensionit 
Botëror të Anti-Dopingut (WADA), Sebastien Gillot dhe 
kryeshefi i organizatës për Anti-Doping të Sllovenisë 
(SloADO), Janko Dvorshak, kanë vizituar për dy ditë KOK-
un, me ç’rast kanë zhvilluar takime të shumta.

Drejtori Gillot dhe kryeshefi Dvorshak janë takuar me 
drejtuesit e KOK-ut, presidentin Ismet Krasniqi, sekretarin 
e përgjithshëm, Besim Aliti, anëtarin e Bordit Ekzekutiv, 
Jeton Beqiri, si dhe përfaqësuesit e Agjencionit për Anti-
Doping në Kosovë (KosADA), koordinatorin Bernard 
Tahirbegolli dhe anëtaret Blerina Imeri e Nita Gjikolli.

Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK), ka themeluar 
Agjencionin për Anti-Doping në Kosovë (KosADA) pas 
insistimit të vazhdueshëm nga Agjencia Botërore e 
Antidopingut (ËADA) dhe Komiteti Olimpik Ndërkombëtar 
(IOC).

Presidenti Krasniqi ka falënderuar mysafirët për vizitën, 
derisa ka theksuar se KOK-u është i përkushtuar të 
mbështesë rolin e KosADA-s në Kosovë, me shpresën se 
shumë shpejt do ky agjencion do të jetë i pavarur, ashtu 
siç funksionon në të gjitha shtetet e Evropës. Mbështetje 
zhvillimit dhe pavarësimit të KosADA-s në Kosovë i ka 

dhënë edhe zëvendësministrja për Kulturë, Rini e Sport, e 
cila organizoi pritje për delegacionin. Zëvendësministrja 
Osmani theksoi përkushtimin e MKRS për të marrë masat 
e nevojshme, në mënyrë që nga vitit 2022, Agjencioni 
për Anti-Doping në Kosovë të fuqizohet dhe të veprojë 
i pavarur.

Nga ana e tij, drejtori Sebastien Gillot, duke falënderuar 
KOK-un dhe MKRS-në për pritjen dhe mbështetjen 
ka deklaruar se në tri vitet e fundit janë bërë progrese 
të zhvillimit të KosADA-s në Kosovë, dhe se tani jemi 
në fazën e dytë, ku duhet mbështetja e autoriteve të 
Kosovës.

Ndërsa, kryeshefi i organizatës i SloADO-s, Janko 
Dvorshak, porosi sportistët e Kosovës, duke iu bërë thirrje 
që të stërvitin dhe të garojnë pastër, dhe njëkohësisht të 
bëhen pjesë e programeve të anti-dopingut.

Anëtari i BE të KOK-ut, Jeton Beqiri, theksoi se do 
të angazhohet që kornizat e dala nga WADA do t’i 
funksionalizojnë edhe tek sportistët në Kosovë.

Drejtori Gillot sot u takua edhe me Eroll Salihu, drejtor 
për çështje sportive dhe këshilltar senior ligjor në FFK, 
njëherit kryetar i Komisionit pwr Arbitrazhin Sportiv 
(KAS), me të cilin bashkërisht vizituan stadiumin “Fadil 
Vokrri”, si dhe zyrën për anti-doping.

Drejtues të WADA-s dhe SloADO-s 
vizituan Kosovën
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Kurti: Sporti të bëhet kulturë 
në vendin tonë
3 dhjetor 2021 - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, 
presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm, Besim 
Aliti, janë pritur në takim nga kryeministri i Kosovoës, Albin 
Kurti, derisa të pranishëm ishin edhe ministri për Kulturë, Rini e 
Sport, Hajrullah Çeku dhe zëvendësministrja Daulina Osmani.

Presidenti i Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm, Aliti, 
falënderuan kryeministrin Kurti për mirëpritjen dhe përkrahjen 
e vazhdueshme që po i jep sportit në vend dhe njëkohësisht 
prezantoi punën dhe objektivat e Komitetit Olimpik të Kosovës 
për zhvillimin e sportit në vend. Veçanërisht u vlerësua 

bashkëpunimi i ngushtë me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit drejt zhvillimit të sportit elitar, sportit për të gjithë, 
shkollor dhe universitar.

Kryeministri Kurti, tregoi gatishmërinë e tij për përkrahjen e 
sportit si fushë me interes dhe prioritet shtetëror.

Sporti përveç që fuqizon imazhin pozitiv të Kosovës në arenën 
ndërkombëtare, duhet të bëhet kulturë në vendin tonë, tha ai. 
U diskutua edhe për infrastrukturën sportive si komponentë 
tejet e rëndësishme për masovizimin dhe rezultatet sportive.
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10 Shpresat 
Olimpike 2022, 
të cilat mbështeten 
nga MKRS 
25 dhjetor 2021 - Komiteti Olimpik 
i Kosovës, konkretisht Komisioni i 
Sportit, ka bërë përzgjedhjen e 10 
bursistëve Shpresave Olimpike 2022, 
të cilët mbështeten me bursa nga 
Ministria për Kulturë, Rini e Sport. 

10 bursistët janë përzgjedhur bazuar 
në rezultatet e tyre ndërkombëtare 
gjatë vitit 2021, nga 25 aplikime të 
14 federatave.

Bursa nga MKRS do të marrin: 
Kiana Kryeziu e Drin Kokaj (skitari), 

Bashkim Bajoku e Loris Idrizi (boks), 
Sara Susuri (atletikë), Fatjona Kasapi 
(xhudo), Valmir Gllareva (shigjetari), 
Denis Bllaca (taekwondo), Vesa 
Gjinaj (tenis) dhe Adriatik Berisha 
(mundje).

Bursistët do të marrin çdo muaj nga 
150 Euro nga MKRS.

Në muajin janar 2022, KOK do të bëjë 
përzgjedhjen edhe të një liste tjetër 
të bursistëve Shpresa Olimpike 2022, 
të cilët do të mbështeten nga KOK-u.
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Mikpritje e ngrohtë në institucionet 
më të larta shqiptare
19 nëntor 2021 - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, 
presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm, 
Besim Aliti, bashkë me drejtuesit e Komitetit Olimpik të 
Hungarisë, presidentin Krisztian Kulcsar dhe sekretarin e 
përgjithshëm, Balint Vekassy, si dhe drejtuesit e Komitetit 
Olimpik të Shqipërisë, presidentin Fidel Ylli dhe sekretarin 
e përgjithshëm, Gerti Shima, janë pritur nga kryeministri 
i Shqipërisë, Edi Rama, ministrja e Sportit, Evi Kushi dhe 
kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velijaj.

Kryeministri Rama, ministrja Kushi dhe kryetari Velijaj, duke 
iu uruar mirëseardhje KOK-ut dhe KOH-it, në vizitën e tyre 

dy ditëshe në Tiranë, kanë vlerësuar lartë bashkëpunimin tre 
palësh të të tria Komiteteve Olimpike Kombëtare.

Personalitetet e larta shqiptare kanë shfrytëzuar rastin të 
urojnë drejtuesit e KOK-ut, për sukseset e arritura në Lojërat 
Olimpike Tokio 2020, me theks të veçantë dy medaljet e arta 
olimpike.

Në fund të takimeve, janë shkëmbyer dhurata simbolike, 
ndërsa presidenti Krasniqi, në shenjë respekti dhe mirënjohje 
për mikpritjen u ka ndarë mikpritësve figurën “Vrapuesja 
Ilire”.

Mikpritja tek kryeministri Edi Rama
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Drejtuesit e KOK-ut me ministren Evi Kushi

Pamje nga takimi tek kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velijaj

KOK dhe KOKSH
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24/25 tetor 2021 - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të 
Kosovës, presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari i 
përgjithshëm, Besim Aliti, morën pjesë në Asamblenë 
e Përgjithshme të Asociacionit të Komiteteve Olimpike 
Kombëtare (ANOC), që u mbajt në Kretë të Greqisë.

Drejtuesit e KOK-ut kanë shfrytëzuar rastin për të 
përmendur çështjen e boksit të Kosovës, delegacioni i të 
cilëve nuk u lejua të hyjë në Serbi, për të marrë pjesë në 
Kampionatin Botëror të Boksit, që po mbahet në Beograd.

Presidenti Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm, Aliti, kanë 
diskutuar me drejtues të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, 
për çështjen në fjalë, për çka kanë marrë premtimin se do 
të dalim së shpejti me reagimin dhe qëndrimin e tyre.

Po ashtu, drejtuesit e KOK-ut, janë takuar edhe me 
presidentin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas 
Bach, derisa takime ka pasur edhe me drejtues të Komitetit 
Olimpik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe të 
Komiteteve tjera Olimpike.

KOK u përfaqësia në Asamblenë 
e ANOC-ut

Foto e përbashkët e drejtuesve të KOK-ut, Ismet Krasniqi e Besim Aliti me presidentin e IOC-ut, Thomas Bach
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Presidenti i KO të Shri Lankës, Suresh 
Subramaniam, vizitoi KOK-u
28 tetor 2021 - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, 
presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm, Besim 
Aliti, kanë pritur presidentin e Komitetit Olimpik të Shri Lankës, 
Suresh Subramaniam, i cili e vizitoi KOK-un.

Presidenti Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm, Aliti, duke 
falënderuar presidentin Subramaniam, shprehu vullnetin dhe 
gatishmërinë për të fuqizuar edhe më shumë bashkëpunimin 
mes dy Komiteteve Olimpike, bashkëpunim ky që ka nisur 
edhe para Lojërave Olimpike Tokio 2020, me ç’rast KOK-u 
kishte ndërmjetësuar ardhjen e një xhudisti të Shri Lankës 
për përgatitje tek ekipi ynë i xhudos. Të dyja palët diskutuan 
mundësitë e ndryshme të bashkëpunimit, shkëmbimin e 

përvojave, derisa të pranishëm në takim ishin edhe stafi 
i KOK-ut, të cilët po ashtu shprehën gatishmërinë për të 
bashkëpunuar me departamentet përkatëse të KO të Shri 
Lankës.

Presidenti Subramaniam, duke uruar KOK-un për medaljet e 
fituara në Lojërat Olimpike Tokio 2020, shprehu entuziazmin e 
tij për punën dhe sukseset e KOK-ut.

Në fund të takimit, u shkëmbyen edhe dhurata mes dy 
presidentëve. Subramaniam u takua edhe me kryetarin e 
Federatës së Tenisit të Kosovës, Jeton Hadërgjonaj, pasi edhe 
vetë vjen nga sporti i tenisit.
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KOK nënshkroi memorandum 
bashkëpunimi me Universitetin 
e Prishtinës 
2 nëntor 2021 - Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) 
ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me 
Universitetin e Prishtinës, konkretisht Fakultetin e 
Edukimit Fizik dhe Sportit (FEFS).

Memorandumi u nënshkrua nga presidenti i KOK-ut, 
Ismet Krasniqi dhe dekani i FEFS-it, Musa Selimi, i cili 
njëherit është edhe anëtar i Bordit Ekzekutiv të KOK-ut. 

Memorandumi parasheh bashkëpunimin mes dy 

institucioneve në bashkërendimin dhe koordinimin e 
aktiviteteve të KOK-ut, si: organizimi i konferencave 
shkencore, konferenca Mjekësia dhe Sporti, por edhe 
në edukimin e trajnerëve, administratorëve sportivë, 
gjyqtarëve etj.

Presidenti Krasniqi dhe dekani Selimi, kanë vlerësuar 
lartë bashkëpunimin mes KOK-ut me UP-së, 
bashkëpunim ky që do të fuqizohet edhe më shumë me 
organizimin e aktiviteteve të përbashkëta.
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KOK falënderon partnerët për 
përkrahje gjatë LO Tokio
12 tetor 2021 - Komiteti Olimpik i Kosovës ka takuar të 
gjithë partnerët, të cilët po e mbështesin KOK-un, në veçanti 
ekipin olimpik të Kosovës drejt suksesit në Lojërat Olimpike 
Tokio 2020.

Drejtuesit e KOK-ut, presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari 
i përgjithshëm, Besim Aliti, kanë falënderuar të gjithë 
partnerët, të cilët janë bërë pjesë e familjes olimpike, për 
të cilët thanë se janë krahu i djathtë i aktiviteteve të KOK-
ut, derisa i kanë inkurajuar të vazhdojnë mbështetjen edhe 
gjatë ciklit olimpik 2021-2024. 

Të pranishëm në ceremoninë e mbajtur në Hotel Sirius, 
ishin drejtues të sponsorëve si: HIB Petrol, TEB Banka, Olive, 
Toyota Kosova, RTK, Selmans Network, Hotel Sirius dhe 
Kosova Press. Para sponsorëve, menaxherja e marketingut, 
Qëndresa Osmani, bëri një prezantim për impaktin që 
kishte Olimpiada e Tokios për Kosovën, si dhe promovimin 
e sponsorëve para, gjatë dhe pas LO Tokio 2020.

Në fund, presidenti Krasniqi ndau për secilin nga partnerët, 
fanella, me të cilat u paraqit ekipi olimpik i Kosovës në 
Tokio 2020, si dhe orën me logo të Tokio 2020.
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Sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, 
Besim Aliti dhe udhëheqësit e Akademisë 
Olimpike, u pritën në KO të Kroacisë

9 nëntor 2021 - Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik 
të Kosovës, Besim Aliti, i shoqëruar nga udhëheqësit e 
Akademisë Olimpike, Fitim Arifi dhe Diellza Kelmendi, janë 
pritur në Zagreb nga drejtuesit më të lartë të Komitetit 
Olimpik të Kroacisë, presidenti Zlatko Matesha, sekretari 
i përgjithshëm, Sinisa Krajac dhe drejtori i Akademisë 
Olimpike të Kroacisë, Sasa Ceraj.

Qëllimi i vizitës së sekretarit të përgjithshëm, Aliti, dhe 
udhëheqësve të Akademisë Olimpike në Zagreb është 
thellimi i bashkëpunimit mes dy Komiteteve Olimpike, 
konkretisht në marrjen e përvojave nga Akademia Olimpike 
e Kroacisë.

Sekretari i përgjithshëm, Aliti, në emër të presidentit 
Krasniqi, ka falënderuar presidentin Matesha për pritjen dhe 
bashkëpunimin e frytshëm mes dy Komiteteve Olimpike, 
bashkëpunim ky që pritet të zyrtarizohet me nënshkrimin e 
një memorandumi të bashkëpunimit, që do të nënshkruhet 
pas vizitës që KO i Kroacisë do t’i bëjë Komitetit Olimpik të 
Kosovës.

Nga ana e tij, presidenti Matesha, shprehu edhe një herë 
vullnetin dhe gatishmërinë e tij dhe të Komitetit Olimpik të 
Kroacisë, për të bashkëpunuar ngushtë me KOK-un.

Edhe koordinatorët e Akademisë Olimpike në Kosovë, Arifi e 
Kelmendi, patën mundësinë e diskutimit dhe bashkëpunimit 
me drejtorin e Akademisë Olimpike të Kroacisë, Sara Ceraj.
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08 nëntor 2021 - Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (KON), 
ka nderuar ish-presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, 
Besim Hasani, me çmimin “Urdhri Olimpik” (Olympic 
Order).

Çmimin Hasanit ia ka ndarë presidenti i Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar, Thomas Bach, në ceremoninë “IOC Golden 
Rings Awards”, që u mbajt në Shtëpinë Olimpike në Lozanë 
të Zvicrës.

Hasanit, çmimi i është ndarë për kontributin e dhënë 
në promovimin e vlerave olimpike në Kosovë. Ai kishte 
udhëhequr Lëvizjen Olimpike në Kosovë për 25 vjet (1996 
- 2021).

Një çmim të tillë KON e ndanë që nga viti 1975, ndërsa u 
jepet personaliteteve që kanë dhënë kontribut në Lëvizjen 
Olimpike. Hasani është edhe kryetar i Federatës së 
Kërlingut të Kosovës.

KON-i nderoi ish-presidentin 
e KOK-ut, Besim Hasani, 
me çmimin “Urdhri Olimpik”
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Politika mund sportin, boksierët tanë 
nuk e “thyejnë” kufirin me Serbinë!
Tetor – Fundi i muajit tetorit shënoi një tjetër diskriminim të 
shtetit serb për sportistët tanë.

Pas karateistëve të ndaluar në kufi në vitin 2018, tri vjet më 
vonë e njëjta gjë iu ndodhi edhe boksierëve.

Ekspedita e boksit, jo një herë, por tri herë nuk u lejua të 
kalonte kufirin me Serbinë. Boksierët tanë udhëtonin për të 
marrë pjesë në botërorin e boksit, të mbajtur në Beograd.

Herën e parë tentuan përmes kufirit në Konçul, kurse dy 
herët tjera përmes Merdarit.

Arsyetimi serb ishte se nuk lejojnë hyrjen e sportistëve tanë 
me simbolet shtetërore të Kosovës.

Dorëzimi i AIBA-s përballë politikës

Asociacioni Ndërkombëtar i Boksit Amator (AIBA), u 
dorëzua përballë politikës serbe.

Ata lejuan që Serbia të zhvillojë normalisht Kampionatin, 
përkundër se Kosova nuk u lejua të kalonte kufirin.

Në rastin e fundit, AIBA kishte kërkuar nga delegacioni 
ynë që të merrnin pjesë në botëror pa simbolet shtetërore 

A do të lejohen mundësit 
dhe atletët?
Vitin e ardhshëm, pikërisht në Beograd, do të mbahet 
Kampionati Botëror i Mundjes dhe Kampionati 
Botëror i Atletikës. 

Të dyja federatat tona kanë paralajmëruar 
pjesëmarrjen, por mbetet të shihet nëse sporti apo 
politika do të triumfojnë gjatë vitit 2022!
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të Kosovës, gjë që nuk “piu” ujë tek Federata e Boksit dhe 
Komiteti Olimpik I Kosovës.

Ndërmjetësimi i KOK-ut dhe ankesa  
në IOC e AIBA

Drejtuesit e KOK-ut, presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari 
i përgjithshëm, Besim Aliti, ishin në kontakt të vazhdueshëm 
me drejtuesit e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe AIBA-
së, për diskriminimin që iu bë boksierëve tanë.

U komunikua disa herë me ta, u shkruan reagime të 
ndryshme, por që në fund dorëzimi i AIBA-së përballë 
politikës serbe, triumfoi.

KOK ka lëshuar edhe një ankesë në drejtim të IOC-ut dhe 
AIBA-së, me të gjitha faktet e mbledhura dhe pret që të 
merren masa ndaj Serbisë.

IOC kërcënon Serbinë

Disa javë më vonë, pas presioneve të KOK, Komiteti 
Olimpik Ndërkombëtar përmes një deklarate të dhënë në 
mediat izraelite dhe të publikuara në media të ndryshme 
botërore, ka lëshuar kërcënimin e parë për Serbinë.  
IOC ka kërcënuar shtetin serb me mos dhënien e organizimit 

të ngjarjeve të mëdha, nëse vazhdon diskriminimi i 
sportistëve kosovarë. 

E gjithë kjo vjen pas diskriminimit të boksierëve tanë në 
muajin tetor të këtij viti, të cilëve iu mohua hyrja në këtë 
shtet dhe pjesëmarrja në Kampionatin Botëror të Boksit, të 
organizuar në Beograd.

Ne letrën e siguruar nga “Jerusalem Post”, IOC krahas 
botërorit të boksit, ka përmendur edhe botërorin e anuluar 
të “squashit” të paraparë të mbahej në Malajzi, vend ky që 
refuzoi t’u japë viza sportistëve të Izraelit.

IOC-ja ka thënë se do të punojë me Komitetet Olimpike të 
Malajzisë dhe të Serbisë për të gjetur zgjidhje me qeveritë 
përkatëse dhe se nëse kjo nuk arrihet, “këto vende do të 
përjashtonin veten nga e drejta për të organizuar ngjarje 
sportive ndërkombëtare, derisa të merren dhe të respektohen 
garancitë e nevojshme”.

Tutje, drejtues të IOC-së, kanë kërkuar nga federatat 
ndërkombëtare që të jenë jashtëzakonisht vigjilente kur japin 
të drejtën e organizimit të ngjarjeve sportive ndërkombëtare, 
pasi paraprakisht duhet garantuar pjesëmarrja e të gjithë 
sportistëve nga vendi mikpritës.

Shkrimet e mediave të huaja
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KOSOVAPRESS

W W W . K O S O V A P R E S S . C O M

AG J E N C I  E  L A J M E V E  /  N E W S  AG E N C Y

KosovaPress ju ofron shërbimin e përditshëm të lajmeve (7 ditë në javë) nga Kosova, rajoni dhe bota, për sektorët e politikës,
ekonomisë, etj, nga ora 06.00 deri me 24.00. Prioritet i redaksisë janë temat, intervistat, reportazhet nga politika, ekonomia, 
çështjet sociale, kulturore, e të tjera.

KosovaPress përveç lajmeve me tekst ju ofron edhe shërbimin e Video Lajmeve, Audio Lajmeve dhe Fotove.

KosovaPress ju ofron shërbimin e lajmeve në dy gjuhë, gjuhën shqipe dhe angleze.

SHËRBIMI I PËRGJITHSHËM:
   Video Lajme
   Lajme tekst
   Audio Lajme / Foto
   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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Erza Muminoviq, medaliste e bronztë e botës
6 tetor 2021 - Erza Muminoviq ka fituar medaljen e bronztë 
të botës në Kampionatin Botëror të Juniorëve (U-21), që u 
mbajt në Olbia të Italisë. 

Erza në luftën për të bronztën mundi Ariana Toro Soler të 
Spanjës, kategoria -52 kilogramë. Në përgjithësi, xhudistja 
jonë fitoi katër luftëra, ndërsa raundin e parë e kishte kaluar 
pa luftë. Humbjen e vetme e pësoi në gjysmëfinale. Është kjo 
medalja e parë botërore për Erzën.

A e dini se?
Erza është sportistja e vetme, e cila ka fituar medalje 
olimpike për të reja. Ajo këtë e bëri në Olimpiadën e të 
rinjëve, të mbajtur në Buenos Aires të Argjentinës, në 
vitin 2018. Muminoviq kishte fituar të bronztën.

Flaka “ndizet” në Evropianin U-23
6 nëntor 2021 - Flaka Loxha ka fituar medaljen e 
bronztë në Kampionatin Evropian të U-23 të xhudos, 
që u mbajt në Budapest të Hungarisë.Xhudistja jonë në 
luftën për të bronztën mundi Hasret Bozkurt të Turqisë, 
kategoria -57 kg. Loxha shënoi tri fitore dhe një humbje. 

Është ky një tjetër sukses i Flakës në garat ndërkombëtare. 
Në Budapest garuan edhe Erza Muminoviq e Laura Fazliu, 
të cilat u ndalën në luftën e parë, ndërsa humbje po ashtu 
në luftën e parë pësuan të shtunën edhe Shpat Zekaj e 
Arbër Kullashi.

Xhudo
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28 nëntor 2021 -  Kombëtarja e Kosovës në basketboll 
ka shënuar fitoren e parë në parakualifikimet për FIBA 
Eurobasket 2025.

Djemtë tanë mundën Danimarkën me rezultat 78:73, në 
takimin e luajtur sonte në Pallatin e Rinisë dhe Sportit 
në Prishtinë, e që përkoi me festën e 28 Nëntorit - Dita e 
Flamurit.

Fitorja erdhi pas humbjes nga Norvegjia tri ditë më parë.
Para takimit, kapiteni legjendar, Edmond Azemi, zyrtarizoi 
pensionimin nga basketbolli aktiv.

Ndeshjen nga afër e ndjekën edhe drejtuesit e KOK-
ut, presidenti Ismet Krasniqi dhe nënpresidenti, Milaim 
Kelmendi, si dhe kryeministri Albin Kurti, ministri i MKRS-
së, Hajrullah Çeku etj.

Kosova mund Danimarkën

Basketboll
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E mbyllim me barazim, por mbesim të fundit
Nëntor – Kombëtarja e Kosovës në futboll e mbylli ciklin 
kualifikues për Botërorin Katar 2022 në vendin e fundit. 
Djemtë tanë grumbulluan 5 pikë, duke shënuar një fitore, dy 
barazime dhe pesë humbje. Në takimin e fundit, barazuan 
1:1 ndaj Greqisë në Athinë. Edhe në këtë ndeshje u shqua 
kapiteni Amir Rrahmani. Fitoren e vetme e shënuam ndaj 
Gjeorgjisë në udhëtim, 1:0.

“Dardanët” sërish në grup me Greqinë

Në selinë e UEFA-s në Nyon është bërë tërheqja e shortit për 

edicionin e tretë të Ligës së Kombeve. Goglat e shortit edhe 
një herë e vendosen Kosovën në grup me Greqinë, ekip me 
të cilin është përballur edhe në edicionin e kaluar të kësaj 
gare, por edhe në eliminatoret e fundit të Botërorit 2022. 

Dardanët janë përfshirë në Grupin 2 të Ligës C, ku krahas 
Greqisë janë edhe Irlanda e Veriut, si dhe fituesi i ndeshjes 
Qipro-Estoni. 

Ndeshjet e këtij edicioni në Ligën e Kombeve do të zhvillohen 
në qershor dhe shtator të vitit të ardhshëm.

Futboll
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Kosova, mikpritëse e ndeshjeve 
të grupit të Kampionatit Evropian 
për grupmoshën U22
Tentativat e vazhdueshme të Federatës së Volejbollit të 
Kosovës që të jetë nikoqire e një eventi jashtëzakonisht 
të rëndësishëm siç është Kampionati Evropian, në fund 
u shpërblyen duke fituar të drejtën për organizimin e 
ndeshjeve të grupit respektiv. 

‘Dardanët’ janë pjesë e Grupit E, së bashku me Holandën, 

Sllovakinë dhe Azerbajxhanin dhe të gjitha përballjet e këtij 
grupi do të zhvillohen në territorin Republikës së Kosovës. 

Ndeshjet do të luhen mes datave 19-23 maj, 2022 dhe FVK 
ka marrë të gjitha hapat e nevojshëm për organizimin e 
takimeve në harmoni me rregulloren dhe standardet që i 
kërkon një garë siç është Kampionati Evropian. 

Volejboll
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Kosova zë vendin e shtatë në Kampionatin 
Botëror të Karatesë

Karateistët “pushtojnë” Ballkanikun

19 nëntor 2021 - Kombëtarja e Kosovës në karate, ka zënë vendin 
e shtatë në ekipore në Kampionatin Botëror të Karatesë, që u 
mbajt në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe. Karateistët 
tanë shënuan tri fitore. Në raundin e parë mundën, Afrikën e 
Jugut, në të dytën, Kilin, ndërsa në të tetën e finales humbën 
nga Italia, e cila falë kalimit në finale, i mundësoi Kosovës 
repesazhin. Djemtë tanë e nisën mirë repesazhin, duke fituar 
ndaj Brazilit, por që më pas pësuan u mundën nga Kazakistani, 

duke humbur mundësinë për të luftuar për medaljen e bronztë. 
Është ky suksesi më i madh i karateistëve tanë në ekipore, në një 
Kampionat Botëror. Në konkurrencën e femrave, Kosova ishte 
ndalur në raundin e parë nga Rusia.Të enjten, katër garuesit 
tanë, Fortesa Orana, Elhami Shabani, Albulena Gërvalla dhe Ylli 
Cenaj, garuan në individuale përmes repesazhit, por pa mundur 
të hyjnë në zonën e medaljeve. Drejtësinë në Botëror e ndanë 
edhe gjyqtarët tanë, Ardian Muhadri dhe Besim Ilazi.

Kombëtarja e Kosovës në karate ka fituar nëntë medalje në 
Kampionatin Ballkanik për kadet, junior dhe U21, që u mbajt 
nga 26-28 nëntor 2021, në Rijekë të Kroacisë.

Dy medalje ishin të arta, dy të argjendta dhe pesë të bronzta.

Endrit Beka diku i artë, konkurrenca U21 kategoria deri 67 
kilogram. Junioret ekipore, po ashtu fituan të artën. Në ekipore 
junioret ishin: Anila Foniqi, Behije Mustafa, Valeza Gashi, Rinesa 
Osmani.

Albin Merovci i argjendtë, (vendi i dytë) konkurrenca U21 
kategoria deri 67 kilogram. Melos Gashi i argjendtë (vendi i dytë) 
nga konkurrenca U21 kategoria deri 84 kilogram. Vlera Qerimi e 
bronztë (vendi i tretë) në kategorinë U21 deri 68 kilogram. Dren 
Ibrahimi i bronztë (vendi i tretë) nga konkurrenca e juniorëve, 
kategoria deri 61 kilogram. Betim Maliqi bronztë (vendi i tretë) 
në konkurrencën U21 kategoria deri ne 75 kilogram. Arlind 
Selmanaj i bronztë konkurrenca U21 kategoria deri 67 kilogram

Seniorët U21 (meshkujt) te bronztë (vendi i tretë) në Ballkan.

Një muaj më herët, në Poreq të Kroacisë, u mbajt Kampionati 
Ballkanik i seniorëve, ku garuesit tanë fituan katër medalje.

Elhami Shabani fitoi medaljen e argjendtë, Fortesa Orana e 
Herolind Nishevci të bronztën, derisa e bronzta u fitua edhe nga 
ekipi i meshkujve. 

Karate
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19 nëntor 2021 – Kombëtarja e Kosovës në E-sport, bëri 
debutim të artë në Kampionatin Botëror të E-Sportit.

Djemtë tanë fituan medaljen e bronztë në video-lojën Dota 
2, ndërsa të pestin në CS:GO, të mbajtur në Eilat të Izraelit.

Kosova ishte shteti i dytë më i suksesshëm, nga 80 shtete 
pjesëmarrëse.

Gjatë këtij Kampionati, Federata e Esportit të Kosovës u bë 
anëtare e Federatës Evropiane të Esportit (EEF).

Debutimi i artë i Kosovës në 
Kampionatin Botëror të E-sporteve

Esport
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Kushtrim Bajraktaraj, nënkampion 
bote në bodybuilding
7 nëntor 2021 - Garuesit e bodybuildingut, kanë shënuar një 
tjetër sukses në arenën ndërkombëtare.

Kushtrim Bajraktaraj është bërë nënkampion bote në 
Kampionatin Botëror të Bodybuildingut, që po mbahet në Santa 
Sussana të Spanjës.

Bajraktaraj e fitoi medaljen e argjendtë në kategorinë deri në 80 
kilogramë. Bajraktarj shquhet edhe për suksese tjera në arenën 
ndërkombëtare.

Ndërkohë, Granit Kuleta, zuri vendin e gjashtë, që po ashtu 
vlerësohet sukses.

Tri medalje të bronzta evropiane 
për kick-boksierët tanë të rinj
14 nëntor 2021 - Kick-boksierët tanë të rinj kanë fituar tri 
medalje të bronzta evropiane në Kampionatin Evropian Wako të 
Kick-boksit, që u mbajt në Budva të Malit të Zi, për kadet të vjetër 
dhe junior. Dalmat Salihaj, kategoria -60 kg, Dardan Syla -71 kg 
dhe Doneta Menxhiqi (-60 kg) u ngjitën në podium. Salihaj, në 
raundin e parë kaloi pa luftë, në të dytin mundi Kristian Kovacs 

të Hungarisë, ndërsa në gjysmëfinale u mund nga rusi Zaev 
Danil. Syla dhe Menxhiqi, u mundën në gjysmëfinale, ndërsa 
deri aty erdhën pa luftë.

KOK uron kick-boksierët tanë dhe Federatën e Kick-Boksit të 
Kosovës për suksesin e arritur.

Bodybuilding

KickBox
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Kombëtarja e 
aeronautikës e 
mbylli vitin në 
vendin e nëntë

Kombëtarja e Kosovës në aeronautikë, ka shënuar një tjetër 
sukses ndërkombëtar.

Aeronautistët tanë e mbyllën vitin në vendin e nëntë të renditjes 
botërore.

Gjithësje 53 shtete marrin pjesë në garat e aeronautizmit.

Kosova me pak vite anëtarësim në Federatën Ndërkombëtare, ka 
arritur të hyjë në top 10-she.

Saraçi shkroi historinë me shahun kosovar
Nderim Saraçi, hyri në histori të shahut kosovar. Ai u bë i pari 
që përfaqësoi vendin tonë në Kampionatin Botëror në blic dhe 
rapid.Rezultatet e tij ishin, i 82-nga 179 pjesëmarrës në blic, 
ndërsa i 135-ti nga 176 pjesëmarrës në rapid. 

Me pak fat ka mundur të ketë renditje edhe më të mirë. Asnjë 
garues tjetër nga Kosova nuk kishte arritur të kualifikohet 
në një botëror. Saraqi në vitin 2021 arriti të fitojë medaljen e 
argjendtë në Kampionatin Mesdhetar.

Shahu

Aeronautika
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Bogë, Komuna e Pejës
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