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KALENDARI I
LOJËRAVE
2020

5-vjet në KON (IOC)
Pranimi i KOK-ut në KON me të drejta të plota hapi rrugën për të gjitha Federatat
Sportive të Kosovës të njihen nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Pranimi i KOK-ut në KON mundësoi pjesëmarrjen e sportistëve të Kosovës në
Kampionatet Evropiane e Botërore.
Pranimi i KOK-ut në KON mundësoi pjesëmarrjen e parë të sportistëve të
Republikës së Kosovës në Lojërat Olimpike Rio 2016. Kosova mori pjesë me
tetë sportistë në Olimpiadën e Rios dhe Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e
artë në xhudo. Kjo medalje e vendosi Kosovën në mesin e vetëm 100 shteteve
që kanë fituar të artën Olimpike. Edhe më tej mbesin 106 shtete pa të artë
Olimpike edhepse janë organizuar 31 edicione të LO.

Lojërat Olimpike
Dimërore për të
Rinj Lozana 2020
/ Winter Youth
Olympic Games
Lausanne 2020
09-22.01.2020

Medalja e artë Olimpike e Majlindës, shtoi shpresat ndër të rinjtë e Kosovës,
veçmas tek femrat, se çdo gjë është e mundur nëse punon me vullnet e
pasion dhe me trajnerë të spikatur! Suksesi i madh i Majlindës mundësoi
që ajo dhe KOK të shpërblehen nga ANOC me çmimin “Depërtimi Bravuroz”
(Breakthrough Award).
Më 9 dhjetor 2014, pra, 5 vite më parë, mu dha mundesia t’i drejtohem Sesionit të IOC dhe t’i falënderoj të gjithë
anëtarët e IOC për pranim dhe në të njëjtën kohë shtova se me realizimin e një ëndrre, për Kosovën po hapet një
kaptinë e re, një ëndërr e re!
5 muaj më vonë KOK u vizitua nga presidenti Thomas Bach. Shumçka i pëlqeu në Kosovë, por ajo që i bëri më së
shumti përshtypje ishte pasioni i të rinjëve për sportin. Tha se në Kosovë u lind një foshnje! Premtoj se do ta kemi
mbështetjen që kjo foshnje të rritet shëndetshëm dhe të bëhet e fuqishme! E unë i premtova z. Bach se KOK në shenjë
mirënjohjeje dhe respekti për pranim në KON, BE dhe unë do të përpiqemi ta bëjmë Komitetin Olimpik të Kosovës
njërën ndër 10 KO më të mira në botë!
Ky premtim nuk është arritur dhe, nuk është lehtë të arrihet! Por, shërben si busollë, është ylli ynë polar, është rruga
jonë, ëndrra jonë, është vizioni i qartë i KOK-ut. Ajo që mund të thuhet tash për tash është se treni është nisur drejt
cakut dhe nuk ka të ndalur, deri të përmbushet vizioni!
Në këto këto 5 vite, sportistët tanë kanë arritur mbi 11 medalje në KE, në KB, në Festivalet Olimpike, në Lojërat
Evropiane dhe në LO. KOK, për këto 5 vite u përcaktuam për objektivat e qarta strategjike dhe me përkushtim punuam
në përmbushjen e tyre. KOK për këto 5 vite është shndërruar në një BREND të respektuar apo siç thonë partnerët
tanë: “KOK është partner me të cilin krenohemi”. Brendi i KOK fuqizohet me shkelqimin e sportistëve, si në podium
ashtu edhe në jetë!
KOK për momentin ndanë 38 bursa Olimpike: 19 sportistë marrin bursa për LO Tokio 2020, 3 sportistë marrin Bursa
Olimpike për LOD Pekingu 2022, 16 sportistë marrin Bursa për shpresa Olimpike. Këto 38 bursa financohen nga: SO i
KON, nga MKRS, nga komunat, nga mjetet e KOK te gjeneruara nga sponzorët e KOK.
Besim Hasani
President i Komitetit Olimpik të Kosovës

Lojërat Olimpike
Verore Tokyo
2020 / Olympic
Games Tokyo
2020
24.07-09.08.2020

5th anniversary of accession to IOC
The full accession of NOC Kosovo to the IOC, paved the way for all Kosovo Sports Federations to be recognized by
the relevant international federations. The accession of NOC Kosovo to the IOC, enabled the participation of Kosovo
athletes in the European and World Championships.
The accession of NOC Kosovo to the IOC, enabled the first participation of Republic of Kosovo athletes in the Rio
2016 Olympic Games. Kosovo participated with eight athletes in the Rio Olympics, and Majlinda Kelmendi won gold
in judo. This medal ranked Kosovo between the 100 countries that have won Olympic gold. 106 countries still have to
win their first Olympic gold, although 31 editions of the Olympic Games have been hosted.
Majlinda’s Olympic gold medal gave rise to great hopes among Kosovo’s youth, especially young women, that anything
is possible with hard work, passion, and intrepid coaches! Majlinda’s great success led to ANOC’s Breakthrough
Award for her and NOC Kosovo.
On December 9, 2014, 5 years ago, I was granted the opportunity to address the IOC Session and thank all IOC
members for our accession, whereby I also added that with the realization of this dream, a new chapter opens, a new
dream starts for Kosovo!
Five months later, NOC Kosovo hosted a visit by President Thomas Bach. He enjoyed many a thing in Kosovo, but
what impressed him most was our youth’s passion for sports. We have a newborn in Kosovo, he said! He promised
we will have the support for this newborn to grow healthy and become strong! And I promised to Mr. Bach that, in
gratitude and respect for our accession to the IOC, the Executive Board and I will strive to make NOC Kosovo one of
the 10 best Olympic Committees in the world!
This promise has not been achieved yet, and it isn’t an easy feat to achieve! However, it serves as a compass, it is our
polar star, it traces our path, our dream, it is the clear vision of NOC Kosovo. What can be said for now is that the train
is headed towards the target and there is no stopping until the vision is fulfilled!
In these 5 years, our athletes have won over 11 medals in European Championships, World Championships, Olympic
Festivals, European Games and Olympic Games. Over these 5 years, NOC Kosovo set clear strategic objectives and
worked hard to achieve them. Over these 5 years, NOC Kosovo has become a respected BRAND or as our partners
say: “NOC Kosovo is a partner we are proud of.” The NOC Kosovo brand is enhanced by the excellence of our athletes,
both on the podium and in life!
NOC Kosovo has currently awarded 38 Olympic stipends: 19 athletes receive stipends for the Tokyo 2020 Olympic
Games, 3 athletes receive stipends for the Beijing 2022 Winter Olympic Games, 16 athletes receive Olympic Hope
stipends. These 38 stipends are funded by the: IOC’s Olympic Solidarity, Ministry of Youth, Culture and Sport,
municipalities, NOC Kosovo funds generated from NOC Kosovo sponsors.
Besim Hasani
President of the National Olympic Committee Kosovo
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5 vjet të KOK-ut në KON (IOC)
Komiteti Olimpik i Kosovës ka shënuar 5-vjetorin e
anëtarësimit në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar
(IOC), vendim ky i marrë në sesionin e 127-të të KONit, të mbajtur më 9 dhjetor 2014 në Monako.

Në 5 vjet të KOK-ut në KON u fituan:

Në Gala Mbrëmjen e mbajtur në Hotel Emerald në
Prishtinë, mori pjesë kryeministri në detyrë, Ramush
Haradinaj, ish presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga,
presidentët e Komiteteve Olimpike të Rajonit, Kristian
Kulcsar (Hungari), Bogdan Gabrovec (Slloveni),
Mihal Claudio Covaliu (Rumani), Dusan Simonoviq
(Mal i Zi), Viron Bezhani (Shqipëri), shefi ekzekutiv i
SIGA-s, Emanuel Medeiros, si dhe figura tjera të larta
nga sporti, politika, biznesi, arti e kultura etj.

4 medalje (1 e artë, 1 e argjendtë, 2 të bronzta) në
Lojërat Evropiane

1 medalje e artë Olimpike

1 medalje e bronztë në Lojërat Olimpike për të Rinj
1 medalje e artë në EYOF veror
4 medalje (3 të arta, një e argjendtë) në Lojërat
Mesdhetare

Në hapjen e Gala Mbremjes, presidenti Besim Hasani
foli për vendimin historik të marrë nga KON-i, si dhe
të arriturat e sportit tonë në këto pesë vjet, me theks
të veçantë medaljen e artë Olimpike të Majlinda
Kelmendit.
KOK për herë të dytë nderoi kontribuuesit e sportit, të
cilët kanë dhënë kontribut më shumë se 50 vjeçarë
në sport dhe të cilët kanë kaluar moshën 70-vjeçare.
Krahas tyre, KOK nderoi edhe sponsorët e vet HIB
Petrol, Toyota Kosova, Gjirafa, Hotel Sirius, Physio
Miracle, Kosova Press dhe ata të Gala Mbrëmjes si:
Termopan e RTK.
Gala Mbrëmja u përshkrua me video nga aktivitetet
ndërkombëtare, medaljet e fituara, aktivitetet
vendore etj.

Gala Mbrëmjen e KOK-ut e bënë më madhështore prania e presidentëve të Komiteteve Olimpike të Rajonit si: Kristian Kulcsar
(Hungari), Bogdan Gabrovec (Slloveni), Mihal Claudio Covaliu (Rumani), Dusan Simonoviq (Mal i Zi), dhe Viron Bezhani (Shqipëri),
si dhe shefi ekzekutiv i SIGA-s, Emanuel Medeiros, si dhe figura tjera të larta nga sporti, politika, arti, kultura, biznesi etj.
OLIMPI
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5th anniversary of NOC Kosova accession to IOC
The Kosovo Olympic Committee has marked the
5th anniversary of its accession to the International
Olympic Committee (IOC), a decision taken at the
127th session of the IOC, held on December 9, 2014
in Monaco.
The incumbent Prime Minister Ramush Haradinaj,
former President of Kosovo Atifete Jahjaga,
Presidents of regional Olympic Committees, Christian
Kulcsar (Hungary), Bogdan Gabrovec (Slovenia),
Mihal Claudio Covaliu (Romania), Dusan Simonovic
(Montenegro), Viron Bezhani (Albania), SIGA CEO
Emanuel Medeiros, as well as other senior figures in
sports, politics, business, arts and culture, attended
the Gala Event held at the Emerald Hotel in Prishtina.
At the opening of the Gala Event, President Besim
Hasani spoke about the historic decision taken by
the IOC, as well as the achievements of our sports in
these five years, with special emphasis on Majlinda
Kelmendi’s Olympic gold.

international activities, medals won, local activities
and more.
By the 5th anniversary of KOC accession to IOC, we
have won the following medals:
1 Olympic gold medal
4 medals (1 gold, 1 silver, 2 bronze) in the European
Games
1 bronze medal in the Youth Olympics
1 gold medal in the summer EYOF
4 medals (3 gold, one silver) in the Mediterranean
Games

The KOC also held the second honors ceremony
for distinguished individuals with over 50 years of
contributions is sports and who have reached the age
of 70.
In addition, the KOC honored its sponsors HIB Petrol,
Toyota Kosovo, Gjirafa, Hotel Sirius, Physio Miracle,
Kosova Press, as well as the sponsors of the Gala
Event, Termopan and RTK.
At the Gala Event were also shown videos of

The NOC Kosovo Gala Evening was made even more magnificent by the presence of the Presidents of the regional Olympic Committees
such as: Kristian Kulcsar (Hungary), Bogdan Gabrovec (Slovenia), Mihal Claudio Covaliu (Romania), Dusan Simonovic (Montenegro), and Viron
Bezhani (Albania), but also the SIGA Chief Executive Emanuel Medeiro, and other senior figures of sports, politics, art, culture, business, etc.
5
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KOK për herë të dytë nderoi kontribuuesit e sportit, të cilët kanë dhënë kontribut më shumë se 50 vjeçarë në sport dhe të cilët kanë kaluar moshën
70-vjeçare.
Me këtë rast, u nderuan: Resmije Juniku e Jakup Kasapolli(basketboll), Emin Dushullovci (skitari), Nexhmedin Ibishi (atletikë), Beqir Hasanxhekaj,
Zijavere Salihu Sherifi (hendboll), Xhavit Mustafa (volejboll), Ismail Kasumi (not, zhytës), Luan Vokshi, Sejdi Merkoja, Abaz Kosumi (futboll), Salih
Gerguri(shah), Shaip Reçica (pingpong) dhe Xhafer Murtezaj (kontribues).

Sponsorët e KOK-ut dhe të mbrëmjes
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For the second time, KOC celebrated sports workers, those who have contributed for more than 50 years to sports, and who are past the age of 70.
On this occasion, the following were honored: Resmije Juniku and Jakup Kasapolli (basketball), Emin Dushullovci (skiing), Nexhmedin Ibishi (athletics),
Beqir Hasanxhekaj, Zijavere Salihu Sherifi (handball), Xhavit Mustafa (volleyball), Ismail Kasumi (swimming, diver), Luan Vokshi Sejdi Merkoja, Abaz
Kosumi (football), Salih Gerguri (chess), Shaip Recica (table tennis) and Xhafer Murtezaj (contributor).
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Thirrja e Haradinajt për bizneset
“Sporti në vitet e fundit është ambasadori më i
mirë i Kosovës, për këtë nuk ka dilemë. KOK në
bashkëpunimin me komunitetin sportiv po bënë një
punë të mrekullueshme në sensibilizimin e sportit
në Kosovë. Thuhet se i kemi 19 mijë sportistë
aktivë në Kosovë, por në proporcion me numrin
e popullësisë nuk është e kënaqëshme, sidomos
kur e krahasojmë me Slloveninë që kanë 70 mijë
sportistë aktiv e numrin e popullësisë të përafërt
me ne. Por, duke pasur parasysh se i kemi 5 vjet të
ndërkombëtarizimit, atëherë ky numër jep shpresë
për t’u rritur edhe më shumë.
Tani e kemi Ligjin për Sponsorizim dhe, si klubet,
federatat, ashtu edhe kompanitë janë duke e
shfrytëzuar. Ju bëjë thirrje të gjitha kompanive që

të mos kursejnë për sportin, pasi nuk ndihmojnë
sportin, por Kosovën në të gjitha sfidat. Ashtu
sikurse Majlinda Kelmendi që na ka bërë krenar
dhe sportistët tjerë, edhe ju na bëni krenar kur e
përkrahni sportin. Mos i përkrahni vetëm federatat
që kanë para, por edhe ato individuale.
Kosova duhet të vazhdojë ta përkrahë sportin, ka
potencial që investimet në sport të shtohen deri
20 milionë Euro në vit sipas Ligjit për Sponsorizim.
Të rritim buxhetin si për KOK-un ashtu edhe për
federatat”, tha kryeministri në detyrë, Ramush
Haradinaj gjatë fjalimit të tij në Gala Mbrëmjen e
KOK-ut.

Haradinaj’s call to businesses
“Sports have been Kosovo’s best ambassador in
recent years, there is no dilemma there. The KOC,
in cooperation with the sports community, is doing
a wonderful job in awareness-raising for sports
in Kosovo. It is said that we have 19,000 active
athletes in Kosovo, but in proportion to the number
of population, that is not satisfactory, especially
when compared to Slovenia, with its 70,000 active
athletes, and a similar population. However, given
that we have only had 5 years of international
competitions, this number can only be a source of
hope to grow even further.
We now have the Law on Sponsorships, and both
clubs, federations and companies are utilizing it. I
urge all companies not to spare anything for sports,
because along with their help for athletes, you would
be helping Kosovo to face all challenges ahead. Just
like Majlinda Kelmendi who made us proud, together
with other athletes, you make us proud when you
support sports. Don’t just support the federations
that have some money, but also individual ones.
Kosovo must continue its support for sports, there
is potential for investment in sports to increase
up to € 20 million per year under the Sponsorship
Law. Let’s increase the budget for both KOC and the
federations”, said acting Prime Minister Ramush
Haradinaj during his speech at the KOC Gala Evening.
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Krizstian Kulscar: Ju
e keni merituar shumë
kohë më parë të jeni
pjesë e KON-it

Krizstian Kulscar: You
had long deserved to be
part of the IOC

“Jam shumë i privilegjuar që ndodhem sot këtu.
Lëvizja Olimpike daton prej shumë kohësh, prej
shekullit 19-të. Ajo që kisha në mendje të thoja ishte
‘mirëseerdhët në familjen Olimpike’, por ndryshova
mendjen sepse ju populli i Kosovës e keni merituar
të jeni pjesë e familjes Olimpike shumë kohë më
parë dhe këtë e keni dëshmuar tashmë. Falë mikut
tim Besim Hasani, KOK ka marrëdhënie të mira,
jo vetëm me KON (IOC), por edhe me Komitetetet
Olimpike Kombëtare dhe ju tashmë njiheni edhe
për suksesin e Majlinda Kelmendit”, tha presidenti
i Komitetit Olimpik të Hungarisë, Krizstian Kulscar,
gjatë fjalës së tij në Gala Mbrëmjen e KOK-ut.

“I am very privileged to be here today. The Olympic
movement dates back to the 19th century. What I
had planned to say was ‘welcome to the Olympic
family’, but then I changed my mind, because you,
the people of Kosovo, had deserved to be part of the
Olympic family a long time ago, and you have already
proven that. Thanks to my friend Besim Hasani, the
KOC has good relations, not only with the IOC, but
also with the National Olympic Committees, and you
are already well-known by the success of Majlinda
Kelmendi”, said the President of the Hungarian
Olympic Committee, Krizstian Kulscar, in his speech
at the KOK Evening Gala.
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Kompania lidere HIB Petrol, i jep energji KOK-ut
10 tetor 2019 - Kompania lidere në tregun e
derivateve në Kosovë, HIB Petrol, i është bashkuar
planit strategjik të marketingut të Komitetit Olimpik
të Kosovës.
HIB Petrol është sponsor i ri i KOK-ut, në rrugën drejt
sukseseve të përbashkëta.
Kontrata 1-vjeçare me mundësi vazhdimi edhe për
kohë më të gjatë, u nënshkrua në Hotel Emerald nga
presidenti i KOK-ut, Besim Hasani dhe pronari i HIB
Petroll, Kujtim Bucaliu. Të pranishëm në konferencë
ishin edhe sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar
Haxhijaj dhe drejtori gjeneral i HIB Petrol, Hysen
Lajçi.
Presidenti Hasani tha se është nderë dhe kënaqësi
që KOK-u si institucioni më i lartë sportiv në vend,
nis bashkëpunimin me kompaninë lidere në Kosovë,
HIB Petrol.
“KOK, ashtu sikurse HIB Petrol synon majat dhe
këto dy vlera na lidhin së bashku. Bashkimi i këtyre
dy brendeve do ta krijojë një vlerë të re, e cila do
të përkthehet në rezultate më të mira për të dyja
kompanitë që përfaqësojmë. HIB-i është i njohur
për mbështetje të sportit në Kosovë për dekada të
tëra, dhe ne shprehim kënaqësinë dhe nderin për
këtë bashkëpunim që vjen në kohën kur Ligji për
Sponsorizim mundëson një gërshetim të komunitetit
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të sportit dhe biznesit”, tha ndër të tjera presidenti
Hasani, para mediave të shumta.
Edhe drejtori gjeneral i HIB-it, Hysen Lajçi deklaroi
se kanë zgjedhur KOK-un për të sponsorizuar, pasi
njëkohësisht do të sponsorizojnë të gjithë sportistët
e Kosovës.
“Kemi lidhur marrëveshje sponsorizimi për të
përkrahur sportistët e Kosovës, duke i konsideruar
se ndajmë vija të përbashkëta me këta sportistë, të
cilët në vitet e fundit e kanë lartësuar lartë shtetin e
Kosovës, duke sjell medalje të shumta, si dhe duke
ngritur flamurin e Kosovës anekënd botës. Tash e
tutje, sportistët e Kosovës do ta kenë në krahun e tyre
kompaninë më të fuqishme të Kosovës dhe besoj se
bashkërisht do të krijojmë dhe do të vrapojmë pas
sukseseve të reja, pasi vetëm ne si kompani që e
dinë vlerën e tregut dhe shijen e fitoreve mund të
ndihmojë sportistët kosovarë”, u shpreh Lajçi.
Në konferencën e përbashkët, të dyja palët janë
zotuar për bashkëpunim afatgjatë dhe krijim të
kushteve dhe mundësive të reja për sportistët
kosovarë.
Aktualisht, HIB është ndër korporatat më të mëdha
në vend, e cila ka mbi 1000 të punësuar të rregullt, në
njësinë e HIB Petrol dhe hotelit me pesë yje, Emerald.

HIB Petrol, a leading company, energizes NOC Kosova
October 10, 2019 - A company leading fuel markets
in Kosovo, HIB Petrol, joined the strategic marketing
plan of the Kosovo Olympic Committee.
HIB Petrol is the new sponsor of the KOC, on our
common path to mutual success.
The one-year contract, with the possibility of
extension for a longer period of time, was signed
at the Emerald Hotel, by KOC President Besim
Hasani and HIB Petrol owner Kujtim Bucaliu. The
conference was also attended by KOC Secretary

General Shasivar Haxhijaj and HIB Petrol CEO Hysen
Lajçi.
President Hasani said it was an honor and a
satisfaction to see KOC, the highest sports
institution in the country, commencing this cooperation initiative with the leading company in
Kosovo, HIB Petrol.
The HIB Director General Hysen Lajçi stated that
they have chosen KOC to sponsor, as they will also
sponsor all Kosovo athletes.
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Nis rruga drejt LOD “Pekini 2022”, tre bursistë
marrin 108 mijë dollarë për tri vjet
10 nëntor - Komiteti Olimpik i Kosovës ka nënshkruar
kontrata me tre sportistë të skitarë për bursat
Olimpike të Lojërave Olimpike Dimërore “Pekini
2022”.
Përfitues të bursave nga Solidariteti Olimpik i
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar janë: Albin Tahiri,
i cili do të marrë nga 1500 dollarë në muaj, Arbi
Pupovci me 1 000 dollarë dhe Fiona Blaka Rrusta me
500 dollarë në muaj.
Presidenti Hasani deklaroi se vlera totali e bursave
është 108 mijë dollar dhe kohëzgjatja e këtyre
bursave është tri-vjeçare.
“Sot është një ditë e veçantë, një ditë kur bëhet
nënshkrimi i kontratave për bursa olimpike për lojërat
olimpike dimërore, Pekini 2020. Në bashkëpunim me
Federatën e Skitarisë janë përzgjedhur tre përfitues
të bursave në konkurrencën e skiatoreve të kësaj
federate dhe këto bursa e kanë vlerën totale 108 mijë
dollarë, jepen për periudhën kohore trevjeçare dhe
jepen në funksion të arritjes së normës olimpike”,
deklaroi ai.
Të pranishëm në ceremoninë e nënshkrimit të
kontratave ishin edhe sekretari i përgjithshëm i KOKut, Shasivar Haxhijaj, kryetari i Federatës Skitare
të Kosovës, Milaim Kelmendi dhe trajneri Agim
Pupovci.
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“Shpresoj që në Olimpiadën e Pekinit nuk do të
jem vetëm, por do të kem edhe dy atletë me mua
dhe dëshiroj që të kemi se paku rezultate të njëjta
ose më të mira se herën e kaluar”, tha Albin Tahiri,
i cili kishte përfaqësuar i vetëm Kosovën në Lojërat
Olimpike Dimërore PyeongChang 2018.
Bursat Olimpike “Pekini 2022”
Albin Tahiri, 1500 dollarë në muaj
Arbi Pupovci, 1000 dollarë në muaj
Fiona Blaka Rrusta 500 dollarë në muaj
18 bursa Olimpike “Tokio 2020”
18 është numri i bursave Olimpike të cilat jepen nga
KOK-u dhe Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar për Lojërat Olimpike “Tokio 2020”,
16 Shpresa Olimpike 2019
Gjatë vitit 2019 KOK-u dhe Ministria për Kulturë,
Rini e Sport (MKRS), ndanë 16 bursa për Shpresat
Olimpike 2019. 10 bursa u ndanë nga MKRS në vlerë
150 euro në muaj për secilin bursist, ndërsa KOK-u
ndau nga 100 euro për secilin nga gjashtë bursistët.

On the road to WOG “Beijing 2022”, three grantees
receive $108,000 over three years
November 10 - The Kosovo Olympic Committee
signs contracts with three skiers for the Beijing
2022 Winter Olympics.
The beneficiaries of the International Olympic
Committee’s Olympic Solidarity scholarships are:
Albin Tahiri, who will receive from $1500 per month,
Arbi Pupovci with $1,000 and Fiona Blaka Rrusta
with $500 per month.
President Hasani stated that the total value of the
scholarships is $108,000 and the duration of the
scholarships is three years.
“Today is a special day, the day when Olympic
scholarship contracts are signed for the Beijing
2020 Winter Olympic Games. In collaboration with
the Skiing Federation, three scholarship recipients
have been competitively selected by the Skiing
Federation and these scholarships total $108,000,
awarded over a three-year period and with the aim to
support reaching the Olympic norm,” he said.
The signing ceremony was attended by the KOC
Secretary General Shasivar Haxhijaj, the President
of the Kosovo Skiing Federation Milaim Kelmendi,
and coach Agim Pupovci.

“I hope I won’t be alone at the Beijing Olympics, but
there will be two more athletes with me, and I hope
we’ll have at least the same or better results than
last time,” said Albin Tahiri, who was the only Kosovo
representative at the 2018 PyeongChang Winter
Olympics.
Beijing 2022 Olympic Scholarships
Albin Tahiri, $1500 per month
Arbi Pupovci, $1000 per month
Fiona Blaka Rusta $ 500 per month
18 Tokyo 2020 Olympic Scholarships
18 is the number of Olympic scholarships awarded by
the KOC and the International Olympic Committee’s
Olympic Solidarity for the Tokyo 2020 Olympic
Games,
16 Olympic Hopes in 2019
During 2019, the KOC and the Ministry of Culture,
Youth and Sports (MCYS), awarded 16 scholarships
for the 2019 Olympic Hopes. 10 scholarships were
awarded by the MCYS in the amount of EUR 150 per
month for each recipient, while KOC awarded EUR
100 for each of the six recipients.
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Suksesi ia ngrit bursën
Olimpike Tokio 2020
Loriana Kukës

Success brings a
raise to Loriana Kuka’s
Olympic scholarship

Loriana Kuka ka nënshkruar kontratën e re me
Komitetin Olimpik të Kosovës dhe Solidaritetin
Olimpik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për Bursën
Olimpike Tokio 2020.

Loriana Kuka signed a new contract with the Kosovo
Olympic Committee, and the Olympic Solidarity of
the International Olympic Committee for the Tokyo
2020 Olympic Scholarship.

Me propozimin e KOK-ut, xhudistes tonë i janë ngritur
të ardhurat nga Bursa Olimpike Tokio 2020, prej 150
dollarë në 500 dollarë në muaj.

Upon a proposal by the KOC, our judoka got a raise
in income from the Tokyo 2020 Olympic Scholarship,
from $150 to $500 a month.

Ngritja e bursës vjen falë paraqitjeve të mira në vitin
2019. Loriana (-78 kg) ka fituar medaljen e bronztë në
Kampionatin Botëror Tokio 2019, si dhe medaljen e
bronztë në Lojërat Evropiane Minsk 2019. Suksesi nuk
i ka munguar as në garat Grand Slam e Grand Prix. Ajo
ndodhet brenda normës Olimpike Tokio 2020.

Such a raise in her scholarship comes due to her
great performance in 2019. Loriana (-78kg) has
won the bronze medal at the 2019 Tokyo World
Championship, as well as a bronze medal at the
2019 Minsk European Games. She did well also in
the Grand Slam and Grand Prix competitions. She is
already well into the Tokyo 2020 Olympic norm.

Kontrata u nënshkrua nga presidenti i KOK-ut, Besim
Hasani, xhudistja Loriana Kuka dhe kryetari i Federatës
së Xhudos së Kosovës, Agron Kuka.
“Në emër të KOK-ut shprehu kënaqësinë që kemi
mundësinë për ta ndërruar kontratën me Loriana
Kukën, e cila vjen si rezultat i arritjeve të saj të
jashtëzakonshme, prandaj sot në mënyrë solemne po
e bëjmë nënshkrimin e kontratës”, deklaroi presidenti
Hasani.
Loriana falënderoi
vazhdueshme.

KOK-un

për

mbështetjen

e

I pari i FXHK-së, Agron Kuka, falënderoi presidentin
Hasani, KOK-un dhe SO të KON-in që i kanë vlerësuar
rezultatet e Lorianës. “Loriana e ka pasur një bursë,
por me arritjen e rezultateve kulminante, KOK ka marrë
vendim për rritjen e mbështetjes, andaj uroj që Loriana
të na gëzojë me rezultate edhe në vitin 2020”, u shpreh
Kuka.

“Është kënaqësi e madhe që
kemi përkrahje të tillë”, tha
Loriana Kuka
“It is a great pleasure to have
such support,” said
Loriana Kuka
OLIMPI
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2020-ta me 20 Shpresa Olimpike, 10 nga KOK, 10
nga MKRS
Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës,
në mbledhjen e fundit të vitit 2019, përzgjodhi 10
Shpresat Olimpike 2020, të cilat do t’ia propozojë
Ministrisë për Kulturë, Rini e Sport (MKRS).
Pas propozimeve të ardhura nga federatat, BE i
KOK-ut përzgjodhi 10 më të mirët nga 27 propozime,
bazuar në rezultatet e arritura në vitin 2019.

Lista e 10 Shpresave Olimpike 2020 që përfitojnë
nga MKRS
Flaka Loxha (xhudo/judo)
Laura Fazliu (xhudo/judo)
Muhamet Ramadani (atletikë/athletics)
Albulena Gërvalla (karate)

Listës i prijnë sportet e xhudos, karatesë dhe boksit
me nga dy sportistë.

Melos Gashi (karate)

Federatat tjera si: atletika, noti, skitaria dhe
pingpongu, janë me nga një sportist.

Shpejtim Bajoku (boks/box)

Patriot Behrami (boks/box)

MKRS ndanë nga 150 euro në muaj për secilin
sportistë gjatë tërë vitit 2020.

Eda Zeqiri (not/swimming)

Për herë të parë KOK do të ndajë nga buxheti i vet
edhe 10 bursa Olimpike 2020. Përzgjedhja e 10-shes
do të bëhet në janar. Gjatë vitit 2019 KOK ndau nga
buxheti i vet gjashtë bursa për Shpresat Olimpike
2019.

Fatih Kabaraxhaku (pingpong/tabletennis)

Drin Kokaj (skitari/ski)

Year 2020 with 20 Olympic Hopes, 10 from the
KOC, 10 from the MCYS
The Executive Board of the Olympic Committee of
Kosovo, in its last meeting for 2019, selected the 10
Olympic Hopes 2020, which it will propose to the
Ministry of Culture, Youth and Sports (MCYS).
Upon receiving proposals from the federations, the
KOC’s EB selected the best 10 out of 27 proposals,
based on their results in 2019.
The list is headed by judo, karate and boxing athletes,
with two athletes per discipline.

Other federations such as athletics, swimming,
skating and table tennis have all one athlete each.
MCYS will allocates 150 Euro per month for each
athlete throughout 2020.
For the first time, KOC will allocate 10 more Olympic
2020 scholarships from its budget. The list of 10
athletes will be selected in January. During 2019,
KOC allocated six scholarships for the 2019 Olympic
Hopes from its own budget.
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Presidentë të KO të Rajonit dhe panelistë të shumtë
diskutuan në Samitin e tretë Rajonal të SIGA-s
10 dhjetor 2019 - Komiteti Olimpik i Kosovës dhe
Aleanca Globale për Integritetin Sportiv (SIGA)
organizuan Samitin e tretë Rajonale të SIGA-s, i cili
u mbajt në Hotel Swiss Diamond në Prishtinë, në
prani të përfaqësuesve të shumtë Rajonal, si dhe
përfaqësuesve nga federatat sportive dhe studentë
nga Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit.
Samitin e tretë e bënë edhe më madhështor prania
e presidentëve të Komitetit Olimpik të Hungarisë,
Krisztian Kulcsar, ai i Rumanisë, Mihal Claudio
Covaliu, i Malit të Zi, Dusan Simonoviq dhe presidenti
i KO të Shqipërisë, Viron Bezhani.
Hapja e Samitit u bë nga presidenti i KOK-ut, Besim
Hasani dhe shefi ekzekutiv i SIGA-s, Emanuel
Medeiros, të cilët folën për rëndësinë që ka mbajtja
e një Samiti të tillë.
Duke folur për integritetin në sport, presidenti Hasani
theksoi se SIGA është një organizatë e cila ka rritjen
më të madhe në rrafshin ndërkombëtar, ndërsa është
e hapur për organizatat qeveritare dhe joqeveritare,
që t’i bashkohen kësaj platforme për të pasur një
sport me integritet për organizatat kredibile dhe një
qeverisje të mirë.
Shefi ekzekutiv i SIGA-s, Medeiros duke falënderuar
dhe përgëzuar edhe një herë KOK-un dhe presidentin
Hasani për organizimin e shkëlqyer të këtij Samiti,
tha se KOK-u është udhëheqës i vërtetë global për
Integritetin në Sport.
Samiti u zhvillua në formë panelesh. Paneli i parë që
drejtohej nga nënpresdenti i KOK-ut, Memli Krasniqi

OLIMPI

16

përbëhej nga: presidentët e Komiteteve Olimpike
Kombëtare të Hungarisë (Krisztian Kulcsar),
Rumanisë (Mihal Claudio Covaliu), Shqipërisë (Viron
Bezhani), si dhe anëtaret e Bordit Ekzekutiv të KOK-ut,
Shqipe Bajçinca-Brestovci, profesoreshë e Fakultetit
të Edukimit Fizik dhe Sportit dhe Besire Domaniku,
ish-pingpongiste. Ata diskutuan për temën: “Lufta
për integritet dhe mbroje atë në fushën e lojës”.
Për “Integritetin sportiv dhe bashkëpunimin rajonal”,
diskutuan panelistët: Besim Hasani, president i KOKut, Emanuel Medeiros, shef ekzekutiv i SIGA-s dhe
Dusan Simonoviq, president i KO të Malit të Zi.
“Parandalimi i trafikimit të fëmijëve dhe abuzimet
në sport”, ishte njëra nga temat që zgjoi kureshtjen
e të pranishmëve. Për këtë temë kontribut dhanë:
Emanuel Medeiros, Ramadan Ahmeti nga Drejtoria
e Policisë së Kosovës, Naim Bilalli, organizata “Terre
des Hommes” (organizatë për të Drejtat e Fëmijëve),
si dhe McKenzie Carmack, vullnetare. Paneli u
drejtua nga Elda Gjoka, këshilltare strategjike e
presidentit të KOK-ut, Besim Hasani.
“Balancimi gjinor, diversiteti dhe përfshirja në sport”
ishte tema e fundit në të cilën diskutuan panelistët:
Shasivar Haxhijaj, sekretar i përgjithshëm i Komitetit
Olimpik të Kosovës dhe anëtar i Komisionit për
Barazi Gjinore të Komitetit Olimpik të Evropës, si dhe
Njomëza Emini, presidente e Komitetit Paralimpik
të Kosovës, të cilët trajtuan gjendjen momentale të
barazisë gjinore në të dyja institucionet që drejtojnë.

Regional OC Presidents and numerous panelists
discussed at the Third SIGA Regional Summit
December 10, 2019 - The Kosovo Olympic Committee
and the Sports Integrity Global Alliance (SIGA) held
the third SIGA Regional Summit at the Swiss Diamond
Hotel in Pristina, with the attendance of numerous
Regional Representatives, as well as representatives
from sports federations and students from the
Faculty of Physical Education and Sport.
The Third Summit was enriched further by the
presence of the presidents of the Hungarian Olympic
Committee, Krisztian Kulcsar, from Romania, Mihal
Claudio Covaliu, from Montenegro, Dusan Simonovic
and Albania’s CC president, Viron Bezhani.
The summit was opened by the KOC president
Besim Hasani and the SIGA Chief Executive Emanuel

Medeiros, who spoke about the importance of holding
such a summit.
Speaking about integrity in sports, President Hasani
underlined that SIGA is an organization with the
highest growth internationally, while being open to
governmental and non-governmental organizations
to join this platform, for sports of integrity, for
organizations that are credible and good governance.
The SIGA Chief Executive Medeiros, upon thanking
and congratulating again the KOC and President
Hasani for the excellent organization of this Summit,
said that the KOC is a true global leader of Integrity
in Sports.
The Summit was organized into panels.

17

OLIMPI

Forumi global “SIGA Talks”
Komiteti Olimpik i Kosovës dhe Aleanca Globale
për Integritetin Sportiv organizuan për herë të
parë forumin global “SIGA Talks”, i cili u mbajt në
Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë.
Pjesëmarrës krahas drejtuesve të lartë të Komitetit
Olimpik të Kosovës, presidentit Besim Hasani,
nënpresidentit Milaim Kelmendi, e anëtarit të BE,
Avni Nuha, sportistëve, trajnerëve dhe studentëve
të Fakultetit të Edukimit Fizk dhe Sportit, ishte
edhe drejtori ekzekutiv i SIGA-s, Emanuel Medeiros,
Damjan Pintar, ekspert ndërkombëtar i marketingut
etj.
“Anti Korrupsioni” dhe “Integriteti Sportiv”, ishin
temat që u diskutuan, ndërsa 9 dhjetori 2019
shënonte edhe Ditën Ndërkombëtare të Anti
Korrupsionit.
Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, gjatë fjalës së
tij theksoi se Komiteti Olimpik i Kosovës, është i
përkushtuar që bashkarisht me SIGA-n ta luftojnë
korrupsionin në sport, ndërsa foli edhe ditën më të
veçantë të sportit të Kosovës, 9 dhjetorin 2014.
“Sot pesë vjet më parë KOK u anëtarësua në
Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, tri vjet më vonë
iu bashkuam SIGA-s për të luftuar korrupsionin,
prandaj ngriteni edhe ju zërin kundër korrupsionit”,
tha ndër të tjera presidenti Hasani.
Emanuel Medeiros nga SIGA bëri thirrje po ashtu tek
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të pranishmit që ta ngritin zërin.
“Ju jeni e ardhmja, e ardhmja pa integritet në sport
nuk ka të ardhme për të gjithë. Unë ju inkurajoj
tëmoë heshtni por ta ngrirni zërin. Tani është koha
të bëheni kampion të SIGA-s”, theksoi Medeiros.
Përmes video incizimit me mesazhe erdhën kampion
të SIGA-s nga e mbarë bota, ndërsa nuk mungoi
mesazhi i kampiones tonë, Olimpike, Majlinda
Kelmendi.
Përmes diskutimeve te frytshme erdhën edhe
sportistë të shumtë nga tenisi, atletika, hendbolli,
volejbolli, shigjetaria, studentë etj.
Forumi u moderua nga Elda Gjoka, këshilltare
strategjike e presidentit të KOK-ut, Besim Hasani.

MESAZHI
“Si sportiste profesioniste e
di rëndësinë që ka integriteti
sportiv dhe drejtësia në sport”,
tha Majlinda Kelmendi

Global Forum “SIGA Talks”
The Kosovo Olympic Committee and the Sports
Integrity Global Alliance organized for the first time
a “SIGA Talks” global forum, held at the National
Library in Pristina.

“You are the future, any future without integrity in
sports is no future for anyone. I encourage you to not
remain silent, to raise your voice. It is now is the time
to become a SIGA champion”, Medeiros stressed.

Alongside senior leaders of the Kosovo Olympic
Committee, President Besim Hasani, Deputy
President Milaim Kelmendi, EB member Avni Nuha,
athletes, coaches and students of the Faculty of
Physical Education and Sports, the SIGA Executive
Director Emanuel Medeiros was also present,
together with Damjan Pintar, international marketing
expert etc.

With their video-messages, many SIGA champions
joined the event, while the message of our own
Olympic champion, Majlinda Kelmendi, could not be
missing.

“Anti-Corruption” and “Sports Integrity” were the
topics discussed, while December 9, 2019 marked
the International Anti-Corruption Day.
President of KOC, Besim Hasani, during his speech
emphasized that the Kosovo Olympic Committee is
committed to combat corruption in sports, together
with SIGA, and also spoke about the most special
day for Kosovo’s sports, December 9, 2014 .
“On this day, five years ago, KOC joined the
International Olympic Committee, and three years
later we joined SIGA to combat corruption, everybody
must raise your voicec against corruption,” said
President Hasani.
Emanuel Medeiros of SIGA also called on attendees
to raise their voices.

Fruitful debates were joined by many athletes
from tennis, athletics, handball, volleyball, archery,
students etc.
The forum was facilitated by Elda Gjoka, a strategic
advisor to KOC president Besim Hasani.

MESSAGE
“As a professional athlete, I
recognize the importance of
sports integrity and justice in
sport,” said Majlinda Kelmendi
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Edhe dy vjet me Toyota Kosova
Komiteti Olimpik i Kosovës ka vazhduar
bashkëpunimin me kompaninë Toyota Koaova, edhe
për dy vitet e ardhshme.
Marrëveshja e re e sponsorizimit, që lidhet në kuadër
të hyrjes në fuqi të Ligjit për Sponsorizim, parasheh
që Toyota Kosova t’i dhurojë KOK-ut edhe dy vetura
të firmës Toyota në shfrytëzim.
Kontrata u nënshkrua nga presidenti i KOK-ut, Besim
Hasani dhe drejtori menaxhues i Toyota Kosova,
Bujar Hoxha, ndërsa të pranishëm në ceremoni ishin
edhe sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar
Haxhijaj dhe drejtori i shitjes së Toyota Kosova,
Rubik Spahiu.
“Kam kënaqësinë të ju njoftoj se sot po e vazhdojmë
kontratën me Toyota Kosova edhe për dy vitet e
ardhshme, një kontratë më e volitshme se sa e para.
Ky bashkëpunim besoj se do të vazhdojë edhe pas
vitit 2021. Toyota Kosova është një nga top partnerët
e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe është shtrirë
edhe në nivelin kombëtar, kështu që tani po bëhet një
bashkëdyzim nga i cili do të krijohet nje vlerë tjetër,
një nivel tjetër për afirmimin e dy brendeve, KOK-ut
dhe Toyotas”, tha ndër të tjera presidenti Hasani,
sipas të cilit nga kjo marrëveshje do të përfitojnë
edhe Federatat Sportive në Kosovë.
Në emër të Toyota Kosova, Bujar Hoxha, u shpreh i
lumtur për vazhdimin e marrëveshjes dhe përkrahjen
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e vazhdueshme që po i japin sportit.
“Jemi jashtëzakonisht të lumtur që si përfaqësues
të Toyotas, kemi mundësi të ndihmojmë komunitetin
e sportit, i cili po na përfaqëson denjësisht në arenën
ndërkombëtare dhe ne mburremi që jemi pjesë e
komunitetit sportiv. KOK-ut do t’i jepen në shfrytëzim
vetura Hybrid, ndërsa kësaj radhe do t’i ndihmojmë
edhe federatat me shërbime tjera logjistike, pra me
një veturë tjetër”, theksoi Hoxha.
Bashkëpunimi KOK dhe Toyota Kosova në formën e
sponsorizimit daton që nga viti 2015.

Two more years with Toyota Kosovo
The Kosovo Olympic Committee extended its
cooperation with Toyota Kosova for two more years.

by the KOC Secretary General, Shasivar Haxhijaj, and
the Sales Director of Toyota Kosovo, Rubik Spahiu.

The new sponsorship agreement, which was signed
pursuant to the Sponsorship Law, provides that
Toyota Kosovo will donate two more Toyota vehicles
to KOC’s use.

On behalf of Toyota Kosovo, Bujar Hoxha, expressed
his happiness for the extension of this agreement
and the continuous support they have provided to
the sports community.

The contract was signed by the president of KOC,
Besim Hasani, and the general director of Toyota
Kosovo, Mërgim Cahani, in a ceremony attended also

The KOC and Toyota Kosovo cooperation agreement
in the form of sponsorship dates back to 2015.
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Edhe në Kosovë nis implementimi i luftës kundër
dopingut në sport
04 tetor 2019 - Komiteti Olimpik i Kosovës në
bashkëpunim me Organizatën e Evropës Lindore
për Anti Doping (EERADO), kanë organizuar për
herë të parë seminarin me temën: “Sporti i Pastër”,
i cili u mbajt në Hotel Swiss Diamond në Prishtinë.
Pjesëmarrës ishin mjekë, trajnerë, sportistë të
federatave, si dhe nxënës e studentë të mjekësisë.
Ligjërues nga EERADO ishin drejtuesit e kësaj
organizate, drejtori gjeneral Teimuraz Ukleba dhe
menaxherja, Tamar Svanishvili, ndërsa nga KOK-u
ishte anëtari i Komisionit Mjekësor të KOK-ut, Gëzim
Murseli, kurse nga Shqipëria ishte koordinatorja në
Ministrinë për Edukim dhe Sport, Violeta Shqevi.
Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim
Hasani, në fjalën hyrëse u kumtoi të pranishmëve
lajmin se tani e tutje edhe Kosova e ka organizatën e
saj për Anti-Doping.
“Duam t’ju kumtojmë lajmin se në Kosovë filloi
implementimi i luftës kundër dopingut në sport,
respektivisht themelimi i organizatës për AntiDoping në Kosovë, me të cilën po iu bashkohemi 206
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shteteve që e kanë këtë organizatë”, tha ndër të tjera
Presidenti Hasani.
Drejtori i EERADO-s, Teimuraz Ukleba, duke uruar
Kosovën që i është bashkuar luftës kundër dopingut,
foli edhe për anëtarësimin e Kosovës në EERADO.
“Me përpjekjet e KOK-ut, në krye me Presidentin
Besim Hasani, janë bërë përpjekje të mëdha për t’u
anëtarësuar Kosova në EERADO dhe krahas kësaj
ne tanimë kemi edhe anëtarin e KOK-ut në Bordin
e EERADOS”, theksoi Ukleba, duke shtuar se në
Kosovë ka ekspertë të përgatitur në luftën kundër
dopingut.
Anëtari i Bordit të EERADOS është Avni Nuha,
kryetar i Komisionit Mjekësor në KOK. Anëtari i
këtij Komisioni, Gëzim Murseli, duke vlerësuar lart
organizimin e seminarit, foli për rëndësinë që ka
implementimi i luftës kundër dopingut në Kosovë, si
dhe për anëtarësimin e Kosovës në EERADO.
Një ditë më parë u mbajt edhe trajnimi për Ngritjen e
Kapaciteteve të Anti-Dopingut, ku pjesëmarrës ishin
nxënës dhe studentë të mjekësisë.

Kosovo joins combat against doping in sports
04 October 2019 - The Kosovo Olympic Committee,
in cooperation with the Eastern Europe Regional
Anti-Doping Organization (EERADO), organized the
first “Clean Sports” seminar, which was held at the
Swiss Diamond Hotel in Prishtina. The event was
attended by doctors, coaches and athletes from the
federations, as well as medical students.
The EERADO lecturers were the head of this
organization, Director General Teimuraz Ukleba,
and the manager Tamara Svanishvili. The KOC was
represented by the member of the KOC Medical
Commission, Gezim Murseli, while our counterparts
from Albania were represented by the Ministry of
Education and Sport coordinator, Violeta Shqevi.
The President of the Kosovo Olympic Committee,
Besim Hasani, in his opening remarks informed
participants that from now on Kosovo has its own
Anti-Doping Organization.
“We’d like to bring you the news that Kosovo
has joined the fight against doping in sports by
establishing the Kosovo Anti-Doping Organization,

joining the 206 countries that already have this
organization”, President Hasani said.
EERADO Director Teimuraz Ukleba, congratulating
Kosovo on joining the fight against doping, also
spoke about Kosovo’s membership in EERADO.
“With the efforts of the KOC, led by President Besim
Hasani, great efforts have been made for Kosovo to
join EERADO, and we already have a KOC member
on the EERADOS Board,” Ukleba said, emphasizing
that Kosovo has trained experts in the fight against
doping.
The EERADOS Board Member is Avni Nuha, Chair
of the KOC Medical Committee. The member of
this Committee, Gezim Murseli, while praising
the organization of the seminar, spoke about the
importance of the fight against doping in Kosovo, as
well as about Kosovo’s membership in EERADO.
The previous day, and Anti-Doping Capacity Building
training was also held, with the participation of
medical students.
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Edicioni i 3-të i Konferencës Barazia Gjinore dhe
Diversiteti mblodhi panelistë të shumtë
09 tetor 2019 - Me panelistë të shumtë nga fusha të
ndryshme dhe me pjesëmarrje masive u përshkrua
edicioni i tretë i Konferencës Barazia Gjinore dhe
Diversiteti, që u organizua nga Komiteti Olimpik i
Kosovës dhe u mbajt në Hotel Swiss Diamond në
Prishtinë.

femra, ndërsa i pari i Lëvizjes Olimpike në Kosovë
paralajmëroi se bazuar në shtimin e katër federatave
të reja dhe 11 delegatëve në Asamblenë e ardhshme
të KOK-ut, cikli Olimpik 2021-2024 do të përbëhet
nga 9 meshkuj dhe 7 femra, ndërsa numri 50/50 do
të bëhet pas Lojërave Olimpike 2024.

Për të ligjëruar në konferencë nga Australia kishte
ardhur këshilltarja globale për sport, Graziella Thake,
e cila ligjëroi për Shëndetin Mental. Thake është
edhe themeluese e organizatës “Optimisation Hub”,
e cila ka për qëllim zhvillimin e sportistëve.

Presidenti Hasani bashkë me Graziella Thake dhe
drejtorin e Departamentit të Sportit në Ministrinë për
Kulturë, Rini e Sport, Ibër Alaj, ishin në panelin e parë,
në të cilin diskutuan për gjendjen e Barazisë Gjinore
në institucionet që drejtojnë.

Ndër mysafirë të shumtë, të pranishme ishin edhe
ambasadorja e Francës në Kosovë, Marie Christine
Butel, si dhe përfaqësuese të Ambasadave tjera.

Për gjendjen e Barazisë Gjinore dhe sfidat e tyre
folën në panele të ndara edhe drejtueset femra të
sportit, pro rektore të Universitetit të Prishtinës dhe
zyrtare të larta nga Policia e Kosovës, moderatore të
sportit, trajnere, sportiste, si dhe drejtuese të sportit
nëpër Komunat e Kosovës, të cilat me përvojat dhe
rrëfimet e tyre bënë që diskutimet të ishin tejet
atraktive.

Konferenca u hap nga presidenti i KOK-ut, Besim
Hasani, i cili tha se Barazia Gjinore nuk është
preokupim vetëm i vajzave.
“Barazia Gjinore duhet të jetë çështje dhe preokupim
i burrave. Për më tepër, Barazia Gjinore është çështje
e të drejtave të njeriut, thotë presidenti i Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach. Lëvizja
Olimpike në Kosovë e cila përbëhet nga sportistët,
trajnerët, zyrtarët, klubet dhe federatat, që drejtohet
nga KOK-ut ka bërë punë të konsiderueshme për
Barazinë Gjinore, por duhet të bëjë edhe më shumë
dhe më shpejtë”, tha ndër të tjera presidenti Hasani.
Duke mos llogaritur presidentin Hasani, Bordi
Ekzekutiv i KOK-ut përbëhet nga 9 meshkuj dhe pesë
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Gjatë diskutimeve të ndryshme u akordua që të rritet
edhe më shumë përfshirja e femrave në institucionet
sportive në vend, dhe në përgjithësi në sport, ndërsa
nga shteti dhe komunat u kërkua që të rriten edhe
subvencionet për klubet e femrave.
Të gjitha pjesëmarrëset vlerësuan lartë organizimin
e kësaj konference, e cila tashmë është bërë
tradicionale.

3rd Edition of Gender Equality and Diversity
Conference
09 October 2019 - Multiple panelists from various
fields and massive attendance marked the third
edition of the Gender Equality and Diversity
Conference, hosted by the Kosovo Olympic
Committee at the Swiss Diamond Hotel in Prishtina.
One of the lectures at the conference was held by
the Australian global sports adviser, Graziella Thake,
who lectured on Mental Health. Thake is also the
founder of the “Optimisation Hub” organization,
which focuses on the development of athletes.
Among the many guests present were also the
French Ambassador to Kosovo, Marie Christine
Butel, and representatives of other Embassies.
The conference was opened by KOC President
Besim Hasani, who said that Gender Equality does
not concern only women.
“Gender equality should an issue and concern for
men too. Moreover, Gender Equality is a human
rights issue, as stated by the International Olympic
Committee President Thomas Bach. The KOC-led
Olympic Movement in Kosovo, which consists of

athletes, coaches, officials, clubs and federations,
has done considerable work for Gender Equality,
but must do even more and at a faster pace”, stated
President Hasani.
Not counting President Hasani, the KOC Executive
Board is made up of 9 men and 5 women, but the
head of the Olympic Movement in Kosovo warned
that after the addition of four new federations and
11 delegates to the next KOC Assembly, the 20212024 Olympic cycle will be managed by 9 men and 7
women, while the 50/50 share will be achieved after
the 2024 Olympics.
During various discussions it was agreed to increase
the inclusion of women in sports institutions
in the country, and in sports in general, while
higher subsidies are expected from the state and
municipalities for women’s clubs.
All participants highly appreciated the organization
of this conference, which has already become a
staple of KOC activities.

25

OLIMPI

19 komuna organizuan Panairin e Sportit 2019
22 tetor 2019 - Komiteti Olimpik i Kosovës bashkë me
19 komuna të ndryshme të Kosovës ka organizuar
edicionin e pestë të Panairit të Sportit 2019, në
të cilin morën pjesë qindra klube dhe nxënës të
Shkollave Fillore.
Qëllimi i Panairit ishte masivizimi dhe joshja
e fëmijëve për t’u marrë me sport. Nëpër të
gjitha komunat, klubet e ndryshme të qyteteve
demonstruan sportet e tyre.
Ky edicion përkoi edhe me 5-vjetorin e marrjes së
vendimit historik të Bordit Ekzekutiv të Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar, të cilët më 22 tetor 2014
vendosi të njoh Komitetin Olimpik të Kosovës,
njohje kjo që i hapi rrugën sportistëve tanë dhe
federatave sportive të anëtarësohen në Federatat
Ndërkombëtare.
Komunat që e organizuan Panairin ishin: Gjilani,
Gjakova, Peja, Ferizaj, Mitrovica, Podujeva, Drenasi,
Vushtrria, Deçani, Obiliqi, Vitia, Kaçaniku, Fushë
Kosova, Rahoveci, Hani I Elezit, Suhareka, Istogu,
Kamenica dhe Malisheva, ndërsa Dragashi e ka
organizuar më 1 tetor.
Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, nga Panairi i
Sportit në Gjilan, duke folur për 5-vjetorin e njohjes
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së KOK-ut, foli edhe për medaljen e artë të Majlinda
Kelmendit, si dhe qëllimin e Panairit.
“Qëllimi i Panairit është që ju të demonstroni
shkathtësitë e juaja dhe të jeni atraktiv për djemtë
dhe vajzat e reja që të merren me sport dhe ju bëjë
thirrje arsimtarëve, prindërve, gjyshërve etj, që t’i
inkurajojnë fëmijët që të merren me sport”, tha ndër
të tjera presidenti Hasani.
I pranishëm në Gjilan ishte edhe kryetari i kësaj
komune, Lutfi Haziri, i cili e përgëzoi presidentin
Hasani për punën e bërë në ndërkombëtarizimin
e KOK-ut, derisa kërkoi që talentët e rinj që do
të merren me sport shumë, shpejtë do të bëhen
sportistë Olimpikë.
Edhe në komunat tjera, si në Gjakovë, Pejë, Mitrovicë,
Ferizaj, Podujevë, pati organizim madhështor derisa
morën pjesë kryesisht kryetarët e komunave dhe
drejtorët e sportit, si dhe përfaqësues të KOK-ut, të
cilët ftuan nxënësit që të largohen nga rrugët e këqija
dhe të aktivizohen në klubet sportive të komunave të
tyre.
Prishtina, Prizreni, Klina, Lipjani dhe Skënderaj, ishin
komunat që për arsye të ndryshme nuk e organizuan
Panairin.

19 municipalities organized the 2019 Sports Fair
October 22, 2019 - The Kosovo Olympic Committee
together with 19 different municipalities of Kosovo,
organized the fifth edition of the 2019 Sport Fair,
attended by hundreds of clubs and primary school
students.
The purpose of this Fair was attract and entice
more children to engage in sports. Across all
municipalities, different city clubs demonstrated
their sports capacities.
This edition also coincided with the 5th anniversary
of the historic decision of the Executive Board of
the International Olympic Committee, which on
October 22, 2014 decided to recognize the Kosovo
Olympic Committee, a recognition that paved the
way for our athletes and sports federations to join
the international Federations.
The municipalities that organized the Fair were:
Gjilan, Gjakova, Peja, Ferizaj, Mitrovica, Podujeva,
Drenas, Vushtrri, Deçan, Obiliq, Vitia, Kaçanik, Fushe
Kosova, Rahovec, Hani I Elezit, Suhareka, Istog,
Kamenica and Malisheva, while Dragash organized
it on 1 October.
KOC President Besim Hasani, attending the Gjilan
Sports Fair, spoke about the 5th anniversary of the

KOC recognition, and also spoke about Majlinda
Kelmendi’s gold medal and the purpose of the Fair.
“The purpose of the fair is for you to demonstrate
your skills and to attract young boys and girls to
engage in sports, and I hereby call on teachers,
parents, grandparents, etc. to encourage all children
to play sports.” said President Hasani, among other
things.
The Fair in Gjilan was the Mayor of this municipality,
Lutfi Haziri, who congratulated President Hasani on
the work done in the internationalization of the KOC,
while demanding that the young talents who will be
involved in sports very soon will become Olympic
Athletes.
Other municipalities, such as Gjakova, Peja,
Mitrovica, Ferizaj, Podujeva, had their own
magnificent organization, with the participation
of mainly mayors and sport directors, as well as
KOC representatives, thereby inviting students to
abandon their dire straits, and get activated in the
sport clubs of their municipalities.
Prishtina, Prizren, Klina, Lipjan and Skenderaj were
the municipalities that for various reasons did not
organize the Fair.
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Diskutime të frytshme dhe ide për forma të
bashkëpunimit u dhanë në konferencën e tretë
“Sporti dhe Media”
26 dhjetor 2019 - Diskutime të frytshme dhe ide për
forma të bashkëpunimit mes sportit dhe mediave u
dhanë në konferencën e tretë “Sporti dhe Media”, të
organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) dhe
Shoqata e Gazetarëve Sportivë të Kosovës (SHGSK).
Konferenca ishte interaktive dhe u zhvillua në formë
panelesh, në njërën anë drejtuesit e sportit dhe në
anën tjetër paneli i mediave.
Sporti përbëhet nga: Ibër Alaj, drejtor i Departamentit
të Sportit në MKRS, Shasivar Haxhijaj, sekretar
i përgjithshëm i KOK-ut, Izet Gjinovci, sekretar i
përgjithshëm i Federatës së Hendbollit të Kosovës,
Nehat Çitaku, kryetar i Federatës së Pingpongut të
Kosovës dhe Nazmi Gashi, sekretari i përgjithshëm i
Federatës së Karatesë së Kosovës.
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Në panelin e mediave, nga Shqipëria ishte
redaktori dhe gazetari shumëvjeçar i RTSH-së,
Dëfrim Methasani, ndërsa nga Maqedonia Veriore,
zëdhënësi i Federatës së Futbollit të këtij shteti,
Faton Zylbehari, njëherit zëdhënës edhe i KF
Shkëndija dhe gazetar në TV Shenja.
Konferenca u hap nga presidenti i KOK-ut, Besim
Hasani dhe kryetari SHGSK-së, Edmond Thaçi.
Me pyetje dhe diskutime u inkuadruan edhe të
pranishmit tjerë jashtë paneleve.
Pjesëmarrësit e quajtën të frytshme konferencën,
duke bërë thirrje që të vazhdohet edhe në të ardhmen
me konferenca të tilla.

“Sport and Media” also brought together panelists
from Albania and North Macedonia
December 26, 2019 - Fruitful discussions and ideas
of forms of cooperation between sports and the
media were given at the third conference “Sport and
Media”, organized by the Kosovo Olympic Committee
(KOC) and the Association of Sports Journalists of
Kosovo (KGSK).
The conference was interactive, and was held in the
form of panels, on the one hand sports leaders and
on the other hand the media panel.

the Karate Federation of Kosovo.
In the media panel, Albania was represented by
the longtime editor and reporter of RTA, Dëfrim
Methasani, while from Northern Macedonia, the
spokesman of the Football Federation of this
country, Faton Zylbehari, also a spokesman of FC
“Shkendija” and a journalist at TV Shenja.

The Sports Panel shall consist of: Ibër Alaj, Director
of the Sports Department at MCYS, Shasivar
Haxhijaj, KOC general secretary, Izet Gjinovci, General
Secretary of the Kosovo Handball Federation,
Nehat Çitaku, President of the Kosovo Table Tennis
Federation and Nazmi Gashi, secretary general of
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Drin Kokaj dhe Era Shala përfaqësojnë Kosovën në
LOD për të Rinj “Lozana 2020”
24 dhjetor 2019 - Drin Kokaj dhe Era Shala janë dy
sportistët e vetëm që do ta përfaqësojnë Kosovën në
LOD për të Rinj, “Llozana 2020”, të cilat mbahen prej
9 - 22 janar 2020 në Lozanë të Zvicrës.
Të dy janë pritur nga drejtuesit e KOK-ut, presidenti
Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm,
Shasivar Haxhijaj. Të pranishëm ishin edhe kryetari
i Federatës Skitare të Kosovës, Milaim Kelmendi,
njëherit nënpresident i KOK-ut, si dhe trajnerët: Feim
Kollçaku e Bujar Turjaka.
Gjatë takimit, presidenti Hasani i ka uruar suksese
ekipit Olimpik, duke kërkuar të ndihen krenar që po
e përfaqësojnë Kosovën, si dhe ta përfaqësojnë
dinjitetshëm vendin tonë.
Edhe skitarët, Kokaj e Shala, janë shprehur optimist

se do të arrijnë rezultate të kënaqshme. Të dy
pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike për të Rinj e kanë
quajtur realizim të ëndrrës.
Trajnerët kanë deklaruar se falë përgatitjeve të bëra
për disa javë dhe garave në të cilat kanë marrë pjesë,
garuesit janë të gatshëm për sfidat që i presin në
LOD për të Rinj “Llozana 2020”.
Kryetari i FSK-së, Milaim Kelmendi, falënderoi KOKun për mbulimin e shpenzimeve të përgatitjeve të
skitarëve, duke shtuar se garuesit do të japin më të
mirën e tyre.
Kokaj dhe Shala do të garojnë në disiplinat e skijimit
alpin: Sllallom dhe sllallom të madh. Kosova për
herë të parë do të përfaqësohet në Lojërat Olimpike
Dimërore për të Rinj.

Drin Kokaj and Era Shala represent Kosovo at YOG
“Lausanne 2020”
December 24, 2019 - Drin Kokaj and Era Shala are
the only two athletes to represent Kosovo at the
Youth Winter Olympics, “Lausanne 2020”, to be
held between 9 - 22 January 2020 in Lausanne,
Switzerland.
Both were received by the leaders of KOC, President
Besim Hasani and Secretary General, Shasivar
Haxhijaj. Also present were the President of the
Kosovo Skiing Federation, Milaim Kelmendi, also a
Deputy President of the KOC, as well as the trainers:
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Feim Kollçaku and Bujar Turjaka.
During the meeting, President Hasani wished all
success the Olympic team, demanding from them to
proudly represent Kosovo, to represent our country
with dignity.
Kokaj and Shala will compete in the alpine skiing
disciplines: Slalom and Grand slalom. Kosovo will
be represented for the first time at the Youth Winter
Olympic Games.
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Nis Kursi i dytë për Menaxhimin e Avancuar
Sportiv (ASMC 2)
Pas përfundimit me sukses të Kursit për Menaxhimin
e Avancuar Sportiv ASMC 1, Komiteti Olimpik i
Kosovës prej muajit tetor nisi edhe me kursin e dytë,
ASMC 2.
Ligjërues të përhershëm të kursit janë: Presidenti
i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, Ibër
Alaj, drejtor i Departamentit të Sportit në MKRS,
MEMOS 19 dhe Elda Gjoka, drejtoreshë kombëtare
për organizimin e kurseve bazike për administratorë
të sportit, MEMOS 9.
Kursin do ta vijojnë presidentë, sekretarë të

përgjithshëm dhe përfaqësues të lartë të federatave
sportive në Kosovë.
Prej 12 përfaqësuesve, 6 prej tyre janë femra, 6
meshkujt, duke respektuar barazinë gjinore në 50
për qind.
Kursi ka 6 module dhe pritet të përfundojë në mesin
e vitit 2020.
Gjatë modulit të dytë ligjëroi eksperti ndërkombëtar
i marketingut, slloveni Damjan Pintar.

Second Course in Advanced Sports Management
(ASMC 2) Launched
Following the successful completion of the ASMC 1
Advanced Sports Management Course, the Kosovo
Olympic Committee began in October with the
second course, ASMC 2.
Permanent course instructors include: President of
the Kosovo Olympic Committee, Besim Hasani, Ibër
Alaj, Director of the Sports Department at MCYS,
MEMOS 19 and Elda Gjoka, National Director for
Organizing Basic Courses for Sports Administrators,
MEMOS 9.
The course will be attended by presidents, general
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secretaries and senior representatives of sports
federations in Kosovo.
Of the 12 representatives, 6 are female and 6 are
male, with respect to gender equality at 50 percent.
The course has 6 modules and is expected to be
completed by mid 2020.
As part of the second module, a lecture was held bz
the international marketing expert, Damjan Pintar
from Slovenia.
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Komiteti Olimpik i Kosovës u bë anëtar i 121-të i FICTS
18 nëntor 2019 - Komiteti Olimpik i Kosovës është
bërë anëtar i 121-të i Federatës Ndërkombëtare për
Kinemanë Televizive Sportive (FICTS).
Vendimi i marrë nga Komiteti Ekzekutiv i FICTS i
është dërguar presidentit të Komitetit Olimpik të
Kosovës, Besim Hasani.
Njohja e KOK-ut në FICTS vjen pas takimit të
presidentit Hasani me presidentin e FICTS, Franco
Ascani, gjatë Festivalit të 37-të të FICTS “Sports
Movies & TV”, që u mbajt në fund të muajit të kaluar
në Milano të Italisë.

Pikërisht Ascani është rizgjedhur president i FICTS
edhe për një mandat.
Presidenti Hasani e ka vlerësuar lartë anëtarësimin
në FICTS, i cili tani ia hap dyert edhe Kosovës, e
cila që nga viti i ardhshëm (2020) do të organizojë
Festivalin e Filmit Sportiv në Kosovë, ndërsa filmat
më të mirë të zhanreve të ndryshme të zgjedhur
në Festivalin e Kosovës nga Juria profesionale, do
të marrin pjesë në Kampionatin Ndërkombëtar të
FICTS, që do të mbahet për herë të 38 në Milano të
Italisë, në nëntorin e vitit 2020.

Kosovo Olympic Committee becomes 121st
member of FICTS
November 18, 2019 - The Kosovo Olympic Committee
has become the 121st member of the International
Federation of Cinema and Sport Television (FICTS).
The decision taken by the FICTS Executive
Committee has been sent to the President of the
Kosovo Olympic Committee, Besim Hasani.
KOC’s recognition by FICTS comes after President
Hasani met with FICTS President Franco Ascani
during the 37th FICTS “Sports Movies & TV” Festival,
held in Milan, Italy, late last month.
Ascani has been re-elected as FICTS president for
another term.
President Hasani has highly praised the membership
in FICTS, which now opens its doors to Kosovo,
which will host the Kosovo Sports Film Festival
starting next year (2020), while the best movies
of various genres will be selected by the Kosovo
Festival Professional Jury, and will participate in the
FICTS International Festival, which will be held for
the 38th time in Milan, Italy, in November 2020.
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Kosova me Festival të Filmit Sportiv
21 nëntor 2019 - Komiteti Olimpik i Kosovës
ka organizuar takim me regjisorë, producentë,
skenaristë dhe gazetarë sportivë, me rastin
e shënimit të 21 nëntorit – Ditës Botërore të
Televizionit. Në takimin e mbajtur në Hotel Sirius në
Prishtinë, u diskutuan tema të ndryshme në lidhje
me sportin, filmin, dokumentarët sportivë, etj.
Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, duke iu uruar
mirëseardhje të pranishmëve të shumtë, iu
kumtoi lajmin se KOK është bërë anëtar i 121-të i
Federatës Ndërkombëtare të Kinemasë Sportive dhe
Televizionit (FICTS).
“Arsyeja kryesore që ju kemi ftuar është të fillojmë
një bashkëpunim për realizimin e filmave që kanë të
bëjnë sukseset e sportistëve të Kosovës dhe sportit
në përgjithësi. Me anëtarësimin në FICTS, ne qysh
nga viti i ardhshëm do të organizojmë Festivalin
e Filmit Sportiv për herë të parë në Kosovë, ku do
të bëhemi njëra nga 16 shtetet organizatore të

këtij Festivali”, tha ndër të tjera presidenti Hasani,
sipas të cilit filmat e përzgjedhur do të garojnë në
Kampionatin Botëror të Filmit Sportiv, që FICTS e
organizon çdo vit në Milano të Italisë.
Profesori dhe regjisori i njohur, Fadil Hysaj, tha
se vetëm me filma dhe dokumentarë mund t’i
tregojmë botës përjetimet e historive të ndryshme
që ka populli ynë, derisa si storie mori shembull
mikpritjen madhështore që tifozët e Kosovës ia bënë
Kombëtares së Anglisë në futboll, gjatë fundjavës
së kaluar. Në emër të Shoqatës së Gazetarëve
Sportivë të Kosovës, kryetari Edmond Thaçi,
shprehu mbështetjen e SHGSK-së për të gjithë ata
që do të marrin iniciativa për realizimin e filmave dhe
dokumentarëve sportivë.
Në fund u formua edhe Këshilli Iniciues për të gjitha
propozimet e dhëna, si dhe organizimin e Festivalit
të Filmit Sportiv në Kosovë.

Kosovo to host its Sports Film Festival
November 21, 2019 - The Kosovo Olympic
Committee hosted a meeting with filmmakers,
producers, screenwriters and sports journalists on
the occasion of November 21 - World Television Day.
At the meeting held at the Hotel Sirius in Prishtina,
various topics related to sports, filmmaking, sports
documentaries, etc., were discussed.
The KOC President Besim Hasani, welcoming the
many participants, announced that the KOC has
become the 121st member of the International
Federation of Cinema and Sport Broadcasters
(FICTS).
“The main reason we have invited you is to start a
collaboration to produce films that deal with the
successes of Kosovo athletes and sports in general.
With the membership in FICTS, we will be organizing
the first Kosovo Sports Film Festival, starting next
year, becoming one of the 16 countries that host

such a Festival”, said President Hasani, who added
that the selected features will compete in the World
Sports Film Championship hosted annually by FICTS
in Milan, Italy.
Fadil Hysaj, the renowned professor and director,
said that only through films and documentaries
we can show to the world the experiences of the
different stories of our people, while mentioning the
example of the magnificent hospitality of Kosovo
fans for the England National Football Team, this
past weekend. On behalf of the Association of
Sports Journalists of Kosovo, President Edmond
Thaçi expressed the support of the ASJK for all the
filmmakers embarking on the realization of sports
films and documentaries.
Finally, the Initiative Council was established to
handle all the proposals, as well as the organization
of the Kosovo Sports Film Festival.
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U themelua Federata e Lojërave dhe Sporteve
Tradicionale të Kosovës
26 nëntor 2019 - Me nismën e Komitetit Olimpik të
Kosovës është themeluar Federata e Lojërave dhe
Sporteve Tradicionale të Kosovës (FLSTK).
Në Kuvendin Themelues dhe Zgjedhor të mbajtur
në Hotel Sirius në Prishtinë, u zgjodhën organet
drejtuese të kësaj federate, ndërsa rrjedhën e
Kuvendit e ndihmuan edhe drejtuesit e KOK-ut,
presidenti Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm,
Shasivar Haxhijaj.
Në fjalën hyrëse presidenti Hasani, duke përgëzuar
shoqatat dhe klubet që iu përgjigjën ftesës për të
themeluar FLSTK-në, deklaroi se KOK-u është vetëm

nismëtar i themelimit të kësaj federate deri në
zgjedhjen e organeve drejtuese. KOK kishin iniciuar
dhe ndihmuar edhe themelimin e Federatës së
Sporteve Universitare të Kosovës (FSUNK).
13 delegatët e pranishëm që vinin nga 10 shoqata
dhe klube të Rajoneve të ndryshme të Kosovës
unanimisht zgjodhën për kryetar profesorin Fadil
Hysaj që përfaqësonte Etno Fest “Syri”.
Në fjalën e tij, kryetari Hysaj falënderoi të pranishmit
për besimin, duke thënë se do të jap maksimumin që
bashkërisht me Bordin Ekzekutiv ta bëjnë federatën
sa më funksionale.

The Federation of Traditional Games and Sports of
Kosovo was established
November 26, 2019 - With the initiative of the
Kosovo Olympic Committee, the Federation of
Traditional Games and Sports of Kosovo (FLSTK)
was established.
At the Founding and Electoral Assembly held at
the Hotel Sirius in Pristina, the governing bodies
of this federation were elected, while the KOC
leaders, President Besim Hasani and Secretary
General Shasivar Haxhijaj, assisted the Assembly
proceedings.
In his opening address, President Hasani, besides
congratulating the associations and clubs that
responded to the invitation to establish the FLSTK,
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stated that KOC is only one of the pioneers of the
establishment of this federation, until the election
of governing bodies. KOC had also initiated and
assisted the establishment of the Federation of
University Sports of Kosovo (FSUNK).
The 13 delegates, present coming from 10
associations and clubs from different regions of
Kosovo, unanimously elected Professor Fadil Hysaj,
who was representing the Ethno Fest “Syri”.
In his election speech, President Hysaj thanked
those present for the entrustment, saying that he will
do his best to make the federation as operational as
possible, together with the Executive Board.
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“Të mos i harrojmë kontribuesit e sportit”
Komiteti Olimpik i Kosovës shënoi 1 Tetorin - Ditën
Ndërkombëtare të të Moshuarve, e cila njihet si dita
më e veçantë për personat në moshë.

Bashkërisht u propozua që takime të tilla të bëhen
tradicionale, derisa u kërkua që edhe federatat të
mos i harrojnë kontribuuesit e sportit.

KOK-u zgjodhi të tubojë kontribuuesit shumëvjeçarë
të sportit të Kosovës, me të cilët për mbi dy orë
diskutoi për çështje të ndryshme, derisa u dhanë
edhe shumë rekomandime.

Gjatë bashkëbisedimeve u propozua që të formohet
Shoqata e të Moshuarve, ndërsa pjesëmarrësit
vlerësuan lartë Federatat, të cilat janë duke
organizuar Ligat e Veteranëve.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, duke falënderuar
të gjithë për kontributin e jashtëzakonshëm të tyre,
nëpër dekada, foli për qëllimin e takimit, derisa
i njoftoi me punën dhe bursat që iu jep KOK-u
sportistëve elitarë.

Të gjithë kërkuan që kontributi i të moshuarve të
dhënë në zhvillimin dhe mbajtjen gjallë të sportit
në periudhat më të vështira, të mos harrohet,
përkrundrazi të vlerësohet edhe nga federatat dhe
vetë shteti.

Gjatë takimit të mbajtur në Hotel Sirius në Prishtinë,
pjesëmarrësit e shumtë që vinin nga të gjitha
federatat, një nga një evokuan kujtimet më të
veçanta nga e kaluara e tyre në sport.

Ndër propozimet e ndryshme ishte edhe ajo që
komunat të investojnë më shumë në sport, ndërsa
federatat u rekomanduan që të organizojnë kampe
në Prishtinë për identifikimin e talentëve.
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“Lest we forget sports contributors”
The Kosovo Olympic Committee marked October
1 - the International Day of Older Persons, which
is recognized as the most special day for senior
citizens.

It was jointly proposed that such meetings should
become traditional, and from the federations was
asked not to forget the people who have contributed
to the development of sports.

The NOC Kosovo brought together the long-standing
contributors to Kosovo sports, and engaged with
them for over two hours in a discussion on various
issues, which resulted in many recommendations.

During the discussion, it was proposed to establish
a Seniors’ Association, while participants highly
praised the Federations, which are organizing the
Veterans’ Leagues.

The NOC Kosovo President, Besim Hasani, thanking
everyone for their extraordinary contributions
over the decades, talked about the purpose of the
meeting, and he informed them about the work of
the KOC and the grants it provides to elite athletes.

They all stressed that the contributions of seniors
to the development of sports and to keeping them
alive during the most difficult times should not be
forgotten, but rather appreciated by the federations
and the state itself.

During the meeting held at the Sirius Hotel in
Prishtina, the many participants from all the
federation evoked, one by one, the most special
memories of their sporting past.

One of the various proposals was that municipalities
should invest more in sports, while to the federations
its was recommended to organize camps in Prishtina
to identify talent.
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U prezantua kimono që do ta përfaqësojë
Kosovën në LO Tokio 2020
15 nëntor 2019 - Në një ceremoni të mbajtur në
Bibliotekën “Pjetër Bogdani” në Prishtinë, është
prezantuar kimonoja që do ta përfaqësojë Kosovën
në ceremoninë hapëse të Lojërave Olimpike Tokio
2020.
Kimonoja është dizajnuar nga japonezja, Naoe
Kawamura, ndërsa kimonoja përmban ngjyrat e
flamurit të Kosovës.
Gjatë fjalës së tij, presidenti i Komitetit Olimpik të
Kosovës, Besim Hasani tha se ngjyrat e kimonos

janë shumë të dashura, sepse me to Majlinda
Kelmendi fitoi medaljen e artë në Lojërat Olimpike
Rio 2016.
Naoe Kawamura që dizajnoi kimonon tha se kjo
kimono është e veçantë pasi përmban motive
nga Kosova, duke u nisur nga historia, veshjet
tradicionale, peisazhet etj.
Dizajnin e kimonos e vlerësoi lartë edhe
zëvendësministrja Leonora Morina-Bunjaku, si dhe
drejtori i Bibliotekës “Pjetër Bogdani”, Fazli Gajraku.
At a ceremony held at the
“Pjeter Bogdani” National
Library in Prishtina, the
kimono that will represent
Kosovo at the opening
ceremony of the Tokyo
2020 Olympic Games, was
displayed.
The kimono is designed by
the Japanese lady Naoe
Kawamura, while the kimono
features the colors of the
Kosovo flag.

Drejtuesit e KOK-ut morën pjesë në Asamblenë e ANOC-ut
Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, presidenti
Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm, Shasivar
Haxhijaj, morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme
Vjetore të ANOC-ut (Asociacioni i Komiteteve
Olimpike Kombëtare), e cila u mbajt në Doha të
Katarit.

Krahas 1 mijë delegatëve nga 204 vende të botës,
në Asamble mori pjesë edhe presidenti i Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, i cili duke folur
për transparencën tha se Lojërat Olimpike nuk janë
krijuar për të bërë para, por për të krijuar misionin
për paqe.

Heads of NOC Kosova attended ANOC’s Assembly
The heads of the Kosovo Olympic Committee,
President Besim Hasani and Secretary-General
Shasivar Haxhijaj, attended ANOC’s Annual General
Assembly, held in Doha, Qatar.
In addition to 1,000 delegates from 204 countries
around the world, the assembly was also attended
by the International Olympic Committee President
Thomas Bach, who spoke on transparency, saying
the Olympics were not created to make money, but
to create a mission for peace.
OLIMPI
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Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës mbajti The Executive Board of the Kosovo Olympic
katër mbledhje në tre muajt e fundit të vitit 2019, në Committee held four meetings in the last three
të cilat mori vendime të ndryshme.
months of 2019, at which it made various decisions.

Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, presidenti
Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm, Shasivar
Haxhijaj, kanë pritur në takim njoftues Bordin e ri të
Shoqatës së Gazetarëve Sportivë të Kosovës, me në
krye kryetarin e ri, Edmond Thaçi.
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The heads of the Kosovo Olympic Committee,
President Besim Hasani and Secretary-General
Shasivar Haxhijaj, hosted a briefing with the new
Board of the Association of Sports Journalists of
Kosovo, headed by the new chairman, Edmond
Thaçi.
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www.hotelsirius.net

Takimi i fund vitit me gazetarë, anëtarë të
federatave dhe sponsorë
30 dhjetor 2019 - Komiteti Olimpik i Kosovës ka
organizuar takimin e fund vitit me gazetarë, anëtarë
të federatave dhe sponsorë, para të cilëve janë
shpalosur aktivitetet e vitit që po lëmë pas, si dhe
aktivitetet që e presin KOK-un gjatë vitit 2020.

Gjatë konferencës së mbajtur në Hotel Sirius, KOK ka
nderuar edhe disa prej sponsorëve, të cilët munguan
në Gala Mbrëmjen e organizuar më 9 dhjetor 2019,
me rastin e 5-vjetorit të anëtarësimit të KOK-ut në
Komitetin Olimpik Ndërkombëtar.

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, duke falënderuar
mediat, sponsorët dhe anëtarët e federatave për
bashkëpunimin, e ka quajtur të suksesshëm vitin
2019, si në rrafshin vendor ashtu edhe në atë
ndërkombëtar.

Me këtë rast u shpërblyen Hib Petrol dhe Hotel Sirius,
të cilët shprehën kënaqësinë dhe gatishmërinë që
bashkëpunimi me KOK-un të vazhdojë.

End of year meeting with journalists, members of
federations and sponsors
December 30, 2019 - The Kosovo Olympic Committee
hosted the end of year meeting with journalists,
members of federations and sponsors, presenting
the activities of the year we are leaving behind, as
well as activities awaiting the KOC in 2020.

During the conference held at the Sirius Hotel, the
KOC also honored some of the sponsors who were
absent at the Gala Event hosted on December 9,
2019, on the occasion of the 5th anniversary of KOC’s
membership in the International Olympic Committee.

KOC President Besim Hasani, thanking the media,
sponsors and members of federations for the
cooperation, praised 2019 as a successful year, both
domestically and internationally.

Hib Petrol and Hotel Sirius expressed their satisfaction
and readiness to continue cooperation with the KOC,
and were awarded with KOC recognitions on this
occasion.
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5 dhjetor 2019 - KOK takoi vullnetarët në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarëve
December 5, 2019 - KOC meets volunteers in celebration of the International Volunteer Day

3 dhjetor 2019 - KOK takoi shoqata të shumta në Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara
December 3, 2019 - KOC meets numerous associations on the International Day of Persons with Disabilities
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Fati i keq i Akilit, Distria fitoi të artën dhe 1800 pikë
Olimpike
13 dhjetor 2019 - Lëndimi i pësuar në gjysmëfinale ia
ka mohuar luftën për medalje Akil Gjakovës në garën
e Mastersit, që po mbahet në Qingdao të Kinës.
Xhudisti ynë ishte në rrugë të mirë për të arritur
suksesin më të madh në karrierën e tij.
Akili shënoi tri fitore në kategorinë -73 kilogramë,
për t’u ndalur në gjysmëfinale. Deri në gjysmëfinale
Akili mposhti gjermanin Anthony Zingg, pastaj rusin
Musa Mogushkov, ndërsa në çerekfinale triumfoi
ndaj kinezit, Saiyinjgiragala. Në gjysmëfinale pësoi
lëndim për të ndërprerë luftën me japonezin, Soichi
Hashimoto, kampion bote 2018.
Me pozitën e pestë, sportisti më i mirë në Kosovë për

vitin 2018 fitoi 648 pikë Olimpike.
Trajneri i tij, Driton Kuka, ka sqaruar se lëndimi i
pësuar ia pamundëson edhe luftën për medaljen e
bronztë me Rustam Orujov të Azerbajxhanit.
“Luftat e Akilit sot treguan potencialin e tij të vërtetë
fitoret e tij ishin atraktive dhe jam i sigurtë që ai sot
mos të ndalej nga lëndimi do stolisej me të artën”, ka
deklaruar Kuka.
Në Mastersin e xhudos, një ditë më parë, Distria
Krasniqi fitoi medaljen e artë në kategorinë deri në
48 kilogramë, duke fituar kështu edhe 1800 pikë
Olimpike për Tokio 2020.

Bad luck strikes Akil, Distria wins gold and 1800
Olympic points
December 13, 2019 - The injury sustained in the
semifinals has denied Akil Gjakova a medal fight
in the Masters competition, which is being held in
Qingdao, China.
Our judoka was well on his way to achieving the
greatest success in his career.
Akil scored three wins in the -73kg category, only
to be stopped in the semifinal match. To get to
the semifinals, Akil defeated the German Anthony
Zingg, then the Russian Musa Mogushkov, while
in the quarterfinals he defeated the Chinese
Saiyinjgiragala. In the semifinal match with the
Japanese Soichi Hashimoto, 2018 world champion,
he suffered an injury which led to the fight being
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interrupted.
With his fifth rank, the best athlete in Kosovo for
2018 gained 648 Olympic points.
His coach, Driton Kuka, clarified that the injury
would not allow him to fight for the bronze medal
with Azerbaijan’s Rustam Orujov.
“Akil’s fights today showed his true potential. His
victories were attractive, and I’m sure he’d be wearing
gold were it not for today’s injury,” Kuka said.
At the Judo Masters the day before, Distria Krasniqi
won the gold in the 48kg category, earning 1800
Olympic points for Tokyo 2020.

Laura Fazliu,
medaliste botërore

Another world medal,
this time for Laura Fazliu

Kosovës i është shtuar edhe një medalje botërore.
Është kjo xhudistja Laura Fazliu, e cila arriti suksesin
e saj më të madh në karrierë.

Kosovo has earned another world medal. The judoka
Laura Fazliu has achieved her greatest career
success.

Fazliu fitoi medaljen e bronztë në Kampionatin
Botëror të Juniorëve, që u mbajt në Marrakech të
Marokut.

Fazliu won the bronze medal at the World Junior
Championships held in Marrakech, Morocco.

Ajo fitoi të bronztën në kategorinë -63 kilogramë.
Deri tek medalja, Laura shënoi pesë fitore dhe një
humbje.

Gjashtë medaljet e
Majlinda Kelmendit në
Abu Dhabi

She got the bronze in the -63 kg category.
To get her medal, Laura scored five wins and one
loss.

She won two golds in 2011 and 2012, when the
competition was considered a Grand Prix, while she
has four medals in the Grand Slam.
See won gold in 2014, bronze a year later, and made
her return with silver in 2018, while in October 2019,
she won gold. All in her category, -52 kg.

Heroina jonë Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e
gjashtë në karrierën e saj në Abu Dhabi.

Kelmendi was the only one to win a medal at the
2019 Grand Slam.

Dy të artë i kishte fituar në vitet 2011 dhe 2012, kur
kjo garë vlerësohej si Grand Prix, ndërsa si Grand
Slam ka katër medalje.

Loriana Kuka (-78kg) ranked fifth and received 360
Olympic points.

Në vitin 2014 fitoi të artën, një vit më pas të bronztën,
kurse rikthimin e bëri me të argjendtë në vitin 2018,
ndërsa në tetor të 2019-tës, fitoi të artën. Të gjitha
këto në kategorinë e saj, -52 kilogramë.
Kelmendi ishte e vetmja që fitoi medalje në Grand
Slamin e 2019-ës.
Loriana Kuka (-78 kg) doli e pesta dhe mori 360 pikë
Olimpike.

Majlinda Kelmendi’s sixth
medal in Abu Dhabi
Our heroine Majlinda Kelmendi won the sixth medal
of her career in Abu Dhabi.
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Shpresat e Kosovës tek Liga e Kombeve
18 nëntor 2019 – Kombëtarja e Kosovës në futboll
i mbylli me humbje ndeshjet kualifikuese për EURO
2020.

November 18, 2019 - The Kosovo national football
ended the EURO 2020 qualifying matches with
losses.

Djelmoshat tanë u mposhtën 4:0 nga Anglia në
stadiumin e stërmbushur “Fadil Vokrri”.

Our boys were beaten 4-0 by England at the
overcrowded Fadil Vokrri Stadium.

Disa ditë më parë, Dardanët u mundën 2:1 nga
Republika e Çekisë në udhëtim.

A few days earlier, the Dardanians were defeated 2-1
by the Czech Republic on the away match.

Kosova i mbylli në vendin e tretë kualifikueset, duke
u vlerësuar sukses i madh.

Kosovo placed third in the qualifiers, being hailed as
a great success.

Kombëtarja jonë ka edhe një mundësi për kualifikim,
përmes Ligës së Kombeve.

Our national team has another opportunity to qualify
through the League of Nations.

Më 26 mars luan ndeshjen gjysmëfinale me
Maqedoninë e Veriut në udhëtim, ndërsa fitorja e
dërgon në finale me Gjeorgjinë ose Bjellorusinë, e
cila sipas shortit do të luhej në vendin fitues të këtij
çifti.

On March 26, it plays the away match of the 1st
playoff round with Northern Macedonia, and a victory
would send the team to the final playoff match with
Georgia or Belarus, which according to the draw will
be played in the winning country of the latter pair.

Kosova në EURO 2020?

Kosovo in EURO 2020?

Kosova në rast kualifikimi në EURO 2020 do të jetë
në grup me Holandën, Ukrainën dhe Austria.

Kosovo, in the event of qualifying for EURO 2020, will
be in the same group with the Netherlands, Ukraine
and Austria.

Dardanët mund të kualifikohen në evropian vetëm
nga Liga e Kombeve, ku me 26 mars takohen ndaj
Maqedonisë Veriore, e ku në rast fitore do të kishim
rastin që të luajnë ndaj fituesit tjetër të fazës
gjysmëfinale në mes të Gjeorgjisë dhe Bjellorusisë.
Por, Kosovës mund t’i ndryshohet grupi në rast se
fitues i grupit A në Ligën e Kombeve bëhet Rumania,
e cila është në garë me Islandën, Bullgarinë dhe
Hungarinë.
Kështu, Kosova do të dilte në grupin F, i cili cilësohet
si grup i ‘vdekjes’ pasi bëjnë pjesë edhe Gjermania,
Franca dhe Portugalia, kurse Rumania do të bartej në
grupin C aty ku aktualisht është Kosova së bashku
me Holandën, Ukrainën dhe Austrinë.
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The Dardanians can only qualify for the EURO 2020
through the League of Nations, where they will face
Northern Macedonia on March 26, where in the
event of a win we would have the chance to play
against the winner of the playoff between Georgia
and Belarus.
But Kosovo’s group can change if Romania, playing
against Iceland, Bulgaria and Hungary, is the Group
A winner in the League of Nations.
Thus, Kosovo would fall into Group F, also known as
the ‘death’ group, as it is made of Germany, France
and Portugal, while Romania would be transferred to
Group C with the Netherlands, Ukraine and Austria,
which Kosovo is currently aiming for.

Kosova me pesë medalje në Ballkanik, Donjeta
Sadiku e artë
15 dhjetor 2019 - Një e artë, dy të argjendta dhe dy
të bronzta është bilanci i medaljeve të fituara nga
Kombëtarja e Kosovës në boks në Kampionatin
Ballkanik “Antalia 2019”, që u mbajt në Antalia të
Turqisë.
Medaljen e artë e fitoi Donjeta Sadiku, e cila sot në
finale mposhti turken Sema Caliskan, në kategorinë
-64 kg. Caliskan këtë vit kishte fituar medaljen e
bronztë në kampionat botëror.

Sot në finale u mposhtën Shpejtim Bajoku (-63 kg)
dhe Besart Pireva (-75 kg), të cilët u stolisën me
medaljen e argjendtë.
Të bronztën e fituan Patriot Behrami (-69 kg) dhe
Bashkim Bajoku (-52 kg).
Kosova u paraqit me pesë boksierë dhe trajnerët
Shefki Bogujevci dhe Besim Brahimi.
Drejtësinë e ndau edhe gjyqtari ndërkombëtar, Latif
Demolli.

Kosovo with five medals in the Balkans
Championship, Donjeta Sadiku gets gold
December 15, 2019 - One gold, two silver and two
bronze medals were brought home by the Kosovo
National Boxing team from the “Antalya 2019”
Balkans Championship held in Antalya, Turkey.
The gold medal was won by Donjeta Sadiku, who
today defeated Turkey’s Sema Caliskan in the -64kg
category final match. Caliskan had earlier won the
bronze medal at the World Championships this year.
Today, in their respective finals, Shpejtim Bajoku

(-63kg) and Besart Pireva (-75kg) were defeated,
bringing home a silver medal each.
Patriot Behrami (-69 kg) and Bashkim Bajoku (-52
kg) won bronze.
Kosovo was represented by five boxers and coaches
Shefki Bogujevci and Besim Brahimi.
International referee Latif Demolli was also on the
roster.

51

OLIMPI

HIB PETROL

OLIMPI

52

