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Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova, Laureatët 2019
Egzon Shala fiton normën Olimpike Tokio 2020: “M’u realizua ëndrra”

Majlinda Kelmendi and Akil Gjakova, Laureates of 2019
Egzon Shala wins the Tokyo 2020 Olympic norm: “My dream came true”

COVID-19 DHE SHTYRJA E LO TOKIO 2020
NGJARJA MË E MADHE SHUMËSPORTËSHE NË BOTË, LOJËRAT OLIMPIKE VERORE TOKIO
2020 HYNË NË HISTORI TË SPORTIT BOTËROR, ENDE PA U MBAJTUR. ATO U BËNË TË PARAT
QË U SHTYNË NË HISTORINË E LOJËRAVE OLIMPIKE DHE KJO ERDHI SHKAKU I PANDEMISË
TANIMË SHUMË TË FAMSHME, TË QUAJTUR KORONA VIRUSI COVID_19.
COVID-19 PREJ 13 MARSIT NDALI EDHE SPORTIN NË KOSOVË.

COVID-19 AND THE POSTPONEMENT OF TOKYO 2020 OG
THE WORLD’S BIGGEST MULTI-SPORT EVENT, THE TOKYO 2020 SUMMER OLYMPICS, WENT
DOWN IN WORLD SPORTS HISTORY, YET TO BE HELD. THEY BECAME THE FIRST IN THE
HISTORY OF THE OLYMPIC GAMES TO BE PUSHED AND THIS BECAUSE OF THE CURRENT
INFAMOUS PANDEMIC CALLED THE COVID-19 CORONAVIRUS.
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Covid-19 dhe shtyrja e LO Tokio 2020
Ngjarja më e madhe shumësportëshe në botë, Lojërat Olimpike
Verore Tokio 2020 hynë në histori të sportit botëror, ende pa u
mbajtur. Ato u bënë të parat që u shtynë në historinë e Lojërave
Olimpike dhe kjo erdhi shkaku i pandemisë tanimë shumë të
famshme, të quajtur korona virusi Covid_19.
Vendimi për shtyrjen e LO Tokio 2020 ishte i drejtë në kuptimin
e krijimit të kushteve të barabarta për sportistët anembanë
botës. Para vendimit bashkë me të gjitha Komitetet Olimpike
Kombëtare zhvilluam një video-konferencë me presidentin
e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC), Thomas Bach, ku
mbështetëm çdo vendim që do të vinte nga shtëpia më e madhe
e sportit në botë, IOC.

Lojërat Olimpike
Verore Tokyo
2020 / Olympic
Games Tokyo
2020
23.07-08.08.2021

Vendimi për shtyrje, mund të ndikojë, sidomos tek sportistët tanë që kanë fituar normën Olimpike,
pesë xhudistët (Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi, Loriana Kuka e Akil Gjakova)
dhe një mundës (Egzon Shala), mirëpo besoj shumë edhe në trajnerët Driton Kuka (xhudo) dhe
Sylejman Shala (mundje), të cilët do t’ia dalin të bëjnë një plan tjetër dhe të jenë të përgatitur për
vitin 2021.
Kjo shtyrje mund të shihet edhe si pozitive për sportistët tanë, sepse janë 10-12 sportistë
potencial nga karateja, boksi, noti dhe sportet tjera, dhe kanë gati një vit për t’u përgatitur, në
mënyrë që të kemi sa më shumë sportistë për Lojërat Olimpike.
Covid 19 preku edhe sportin tonë. Me vendim të Qeverisë, prej 13 marsit të gjitha aktivitetet
sportive u ndalën.
Gjatë kësaj kohe, kemi parë kreativitet individual për ushtrime që mundësonin ruajtjen e formës
fizike, kemi parë përpjekje për ngritje të kapaciteteve të Burimeve Njerëzore në sport dhe
poashtu kemi shembullin unik të xhudistëve elitarë që u grumbulluan në Qendrën sportive të
xhudos, realisht u karantinuan, por çka është me rëndësi e ruajtën e mbase edhe e përmirësuan
performancën e tyre!
Sidoqoftë, marrë sportin në përgjithësi, ai ka pësuar rënie, jo vetëm në aspektin kondicional e
tekniko taktik, por edhe rënie në aspektin psikologjik, mental, emocional dhe ekonomik!
Besim Hasani
President i Komitetit Olimpik të Kosovës

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

Covid-19 and the postponement of Tokyo 2020 OG

06.02-13.02.2021

This postponement may also be seen positively for our athletes, because there are 10-12
potential athletes from karate, boxing, swimming and other sports and they have almost a year
to prepare, so that we have as many athletes for the Olympic Games.

The world’s biggest multi-sport event, the Tokyo 2020 Summer Olympics, went down in world
sports history, yet to be held. They became the first in the history of the Olympic Games to be
pushed and this because of the current infamous pandemic called the Covid-19 coronavirus.
The decision to postpone Tokyo 2020 OG has been fair in terms of creating equal conditions for
athletes around the world. Before the decision, we attended a video conference of all the National
Olympic Committees with the President of the International Olympic Committee (IOC), Thomas
Bach, where we supported any decision coming from the world’s largest sports house, the IOC.
The decision to postpone may especially affect our athletes who have acquired the Olympic
norm, five judoists (Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi, Loriana Kuka and Akil
Gjakova) and one wrestler (Egzon Shala), but I also strongly believe in coaches Driton Kuka (judo)
and Sylejman Shala (wrestling), who will succeed in making another plan and be prepared for
2021.

Covid-19 also affected our sport. With the decision of the Government, from March 13, all sports
activities were put on halt.
During this time, we have seen individual creativity for exercise that allowed preservation of
physical fitness, we have seen efforts to enhance Human Resources in sports and we also have
the unique example of elite judoists gathering, in fact quarantined, at the Judo Sports Center but
more importantly, they maintained and perhaps even improved their performance!
However, viewing the sport in general, it has suffered decline, not only in terms of fitness and
technical tactics, but also psychologically, mentally, emotionally and economically!
Besim Hasani
President of the Kosovo Olympic Committee
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Shtyhen Lojërat Olimpike Tokio 2020
Është arritur marrëveshja që Lojërat Olimpike Tokio
2020 të shtyhen deri në verën e vitit 2021.
Lajmi është dhënë nga Komiteti Olimpik
Ndërkombëtar (KON), të cilët përmes një komunikate
për media, shpjeguan pajtueshmërinë e arritur pas
një bisede telefonike mes presidentit të KON-it,
Thomas Bach dhe kryeministrit të Japonisë, Shinzo
Abe.
Të dy udhëheqësit Bach dhe Abe, ranë dakord
se bazuar në informatat e dhëna nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë, u pajtuan që Lojërat
Olimpike të 32-ta, të mbahen në një datë tjetër.
Data e re u vendos të jetë 23 korrik – 8 gusht 2020.
Udhëheqësit ranë dakord po ashtu që Lojërat
Olimpike dhe Paralimpike të quhen Tokio 2020,
ndërsa Flaka Olimpike të qëndrojë në Japoni.
Sipas njoftimit të KON-it, Lojërat Olimpike në Tokio
do të shërbejnë si një fanar shprese për botën gjatë
këtyre kohërave të vështira dhe se Flaka Olimpike
mund të bëhet një dritë në fund të tunelit.
Shtyrja vjen pas pandemisë së koronavirusit
Covid-19, që ka kapluar botën.
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Historia e anulimit të Lojërave Olimpike
Që prej themelimit të Lojërave Olimpike në vitin
1986, ato janë anuluar tri herë. Në vitet 1916, 1940
dhe 1944 Lojërat Olimpike nuk janë mbajtur fare,
për shkak të Luftërave Botërore. Krahas anulimit,
asnjëherë më parë nuk kishte ndodhur të shtyhen
LO, deri në vendimin e tanishëm për shtyrjen e Tokio
2020.
“Prej shfaqjes së koronavirusit nëpër botë, e kemi ditur se LO
Tokio 2020 do të shtyhen, por ndoshta jo për një vit. Kemi pritur
për verën e vonë, shtator, tetor ose nëtor 2020, mirëpo, që do të
shtyhen për një vit, nuk kemi besuar. Për ne është sfiduese kjo
sepse, na ka sjell në dilema të shumta, për arsye se një trajner
serioz për LO të përgatitet për katër vite. Pas LO në RIO 2016
ne kemi proceduar me një plan katër vjeçar dhe piku të vije tek
LO Tokio 2020. Pra, pak na ka lëvizur nga programi ynë, por të
shohim”, - Driton Kuka, trajner i xhudos
“Since the outbreak of coronavirus around the world, we have
known that Tokio 2020 Olympic Games will be postponed, but
not for a year. We expected late summer, September, October
or November 2020, but we did not believe that it will be
postponed for a whole year. This is challenging for us because
it has brought us to many dilemmas, because a serious coach
prepares for four years for OG. After OG in RIO 2016, we have
continued with a four year plan, with a peak in OG Tokio 2020.
So, we have moved a little bit from our program, but let’s see”,
- Driton Kuka, judo coach

Tokyo 2020 Olympic Games postponed
An agreement has been reached to postpone the
Tokyo 2020 Olympic Games until the summer of
2021.
This was announced by the International
Olympic Committee (IOC) through a press release
explaining the agreement reached after a telephone
conversation between IOC President Thomas Bach
and the Prime Minister of Japan Shinzo Abe.
The two leaders, Bach and Abe, agreed that, based
on information provided by the World Health
Organization, the 32nd Olympic Games would be
held on a different date.
The new time period was from July 23 to August 8,
2020.
The leaders also agreed that the Olympic and
Paralympic Games be called Tokyo 2020, and the
Olympic Flame stays in Japan.
According to the IOC announcement, the Tokyo
Olympic Games will serve as a beacon of hope for
the world during these difficult times and that the
Olympic Flame could become a light at the end of
the tunnel.

History of cancellation of the Olympic Games
Since the founding of the Olympic Games in 1986,
they have been canceled three times. In 1916, 1940
and 1944 the Olympic Games were not held at all due
to the World Wars. In addition to the cancellation,
the Olympic Games had never been postponed until
the current decision to postpone Tokyo 2020.

“Për shkak të problemeve të shumta me lëndime, në një mënyrë
po ndjehem më mirë që janë shtyrë Lojërat Olimpike. Besoj
se tani do të ketë kohë të mjaftueshme që të gjitha gjërat të
vijnë në vendin e vet. Plani i stërvitjeve natyrisht që ndryshon.
Të shohim si do të rrjedhin gjërat. Kam pritur të ketë shtyrje,
por jo për një vit. Shpresoj që pandemia që ka prekur botën të
kalojë shpejtë dhe që të kthehemi në normalitet”, - Majlinda
Kelmendi, kampione Olimpike
“Due to numerous injury problems, in a way I feel better that
the Olympic Games have been postponed. I believe that there
will be enough time for all things to fall in their place. The
exercise plan of course changes. Let’s see how things turn
out. I expected postponement, but not for a year. I hope that
the pandemic that affected the world will pass quickly and
that we will return to normalcy”, - Majlinda Kelmendi, Olympic
champion

The postponement comes after the Covid-19
pandemic, which has engulfed the world.
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Laureatët 2019

Foto e përbashkët e të gjithë Laureatëve 2019
Joint photo of all Laureates 2019
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Laureates 2019
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Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova – “Laureatët e
Vitit 2019”
27 shkurt - Xhudistët Majlinda Kelmendi dhe Akil
Gjakova kanë fituar çmimet kryesore në edicionin
e katërt të Laureatëve 2019, të mbajtur në Hotel
Emerald në Prishtinë. Kelmendi fitoi për herë të tretë
çmimin “Sportistja e Vitit”, ndërsa Gjakova për herë
të dytë u zgjodh “Sportisti i Vitit”.
Majlinda gjatë vitit 2019 fitoi medaljen e bronztë
botërore dhe të artën në Lojërat Evropiane Minsk
2019, ndërsa Akili kishte medalje të artë në Grand
Prix.
Krahas figurave të larta të sportit vendor, të
pranishëm ishin edhe zëvendëskryeministri i
Kosovës, Haki Abazi, ministrja për Kulturë, Rini e
Sport, Vlora Dumoshi, ish-kryeministri Ramush
Haradinaj, presidenti i Federatës Ndërkombëtare të
Xhudos (IJF), Marius Vizer, etj.
Me një fjalë të pranishmëve iu drejtuar edhe miku
i madh i Kosovës, presidenti i IJF-së, Vizer, i cili
u dekorua nga KOK-u me titullin për “Merita të
Veçanta”.
Sporti i Vizerit, xhudo mori çmimet kryesore. Krahas
epiteteve për Sportisten dhe Sportistin e Vitit 2019,
trajneri i Majlindës dhe Akilit, Driton Kuka, fitoi për
herë të katërt radhazi çmimin “Trajneri i Vitit”.
Me “Çmimet Speciale 2019” u nderuan Kombëtarja e
Hendbollit U-21 për meshkuj, të cilët u bënë të parët
nga sportet ekipore që u kualifikuan në kampionat
botëror, si dhe futbollisti i kombëtares së futbollit
Vedat Muriqi, i cili ishte ndër më të merituarit për
suksesin e futbollit.
Pikërisht sportit më masiv në vend i takuan dy
çmimet për “Kombëtarja e Vitit (M)” dhe “Kombëtarja
e Vitit (F) 2019.
Shpresa e Vitit 2019 për femra u zgjodh medalistja
e bronztë botërore, xhudistja, Laura Fazliu, kurse në
konkurrencën e meshkujve, këtë çmim e fitoi atleti,
Muhamet Ramadani, medalist i artë në Festivalin
Olimpik Evropian për të Rinj “EYOF Baku 2019”.
LAUREATËT 2019 – LAUREATES 2019
Sportistja e Vitit/Athlete of the Year – Majlinda
Kelmendi (xhudo/Judo)
Sportisti i Vitit/Athlete of the Year – Akil Gjakova
(xhudo/Judo)
Trajneri i Vitit/Coach of the Year – Driton Kuka
(xhudo/Judo)
Kombëtarja e Vitit (M) – Futbolli/Best Male Team of
the Year - Football
Kombëtarja e Vitit (F) – Best Female Team of the
Year - Football
OLIMPI
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Çmimi Special – Kombëtarja e Hendbollit U-21 (M)/
Special Prize – Handball NT U-21
Çmimi Special – Vedat Muriqi, futbollist/Special
Prize – Vedat Muriqi, football player
Shpresa e Vitit (M) – Muhamet Ramadani (atletikë)/
Hope of the Year (Male) – Muhamet Ramadani
(athletics)
Shpresa e Vitit (F) – Laura Fazliu (xhudo)/Hope of
the Year (Female) – Laura Fazliu (Judo)
Çmimi për “Merita të Veçanta” – Marius Vizer,
president i IJF/Order of Merit – Marius Vizer,
President of IJF

THANË…

Besim Hasani, president i KOK-ut:
“Kampionati botëror dhe evropian i xhudos për seniorë e
juniorë që solli dhjetëra medalje, rezultati i mirë në botërorin
e mundjes, medaljet në evropianin e të rinjëve në karate,
medaljet në ballkanik të atletikës, boksit e sporteve tjera, si dhe
ato ekipore, ku veçohet arritja historike e kombëtares U-21 në
hendboll dhe shkëlqimi i futbollit, që u bë kryelajm në mediat
botërore bënë që 2019-ta të cilësohet njëra nga vitet më të arta
të sportit tonë, pas vitit Olimpik 2016”…

Marius Vizer, president i IJF:
“Është gjithmonë nder dhe kënaqësi për mua të jem këtu. E
kam përkrahur prej fillimit Kosovën, sepse është një vend që ka
zënë vend në shpirtin timë. Për mua ju jeni një vend triumfues
dhe këtë e dëshmuat me medaljen e artë të Majlinda Kelmendit
në Rio 2016”.

Haki Abazi, zëvendëskryeministër i Kosovës
“Sporti meriton një investim edhe më të madh se sa është
bërë deri më tani. Sportistët tanë me sukseset në arenën
ndërkombëtare janë ambasadorët më të rëndësishëm të vendit
tone”.

Vlora Dumoshi, ministre e MKRS
“Ndihem e lumtur për punën e sportistëve dhe trajnerëve,
të cilët kanë arritur rezultate cilësore, kjo bazuar edhe në
angazhimin e organizatave sportive që ju drejtoni, ku më së
mirë përfaqësoni vlerat tona në arenën ndërkombërtare. Lëvizja
Olimpike bazohet në vlera dhe të njëjtat vlera i ka përfaqësuar
edhe KOK-u, bashkë me presidentin Besim Hasanin. Për MKRS,
sporti është prioritet dhe në mandatin që unë udhëheq, sporti
do të ketë vend të veçantë për shumë arsye”.

Majlinda Kelmendi and Akil Gjakova - “Laureates
of 2019”
February 27 - Judoists Majlinda Kelmendi and Akil
Gjakova won major prizes at the fourth edition of
the 2019 Laureates, held at the Emerald Hotel in
Pristina. Kelmendi was awarded the “Athlete of
the Year” prize for the third time, and Gjakova was
chosen “Athlete of the Year” for the second time.
Majlinda won the world bronze and gold medals at
the 2019 Minsk European Games, and Akil won the
gold medal at the Grand Prix.
In addition to national sports dignitaries, the Deputy
Prime Minister of Kosovo, Haki Abazi; the Minister
of Culture, Youth and Sports, Vlora Dumoshi; former
Prime Minister, Ramush Haradinaj; President of the
International Judo Federation (IJF), Marius Vizer,
etc. were also present.
The great friend of Kosovo, the President of IJF, Mr.
Vizer addressed the participants, and was decorated
by the KOC with the “Order of Merit”.

Vizier’s sport, judo, won the major awards. In addition
to the epithets of the Athlete of 2019, the coach of
Majlinda and Akil, Driton Kuka, was awarded “Coach
of the Year” award for the fourth time in a row.
The “Special Awards 2019” were awarded to the
U-21 Men’s Handball National Team, who became
the first of the team sports to qualify for the world
championship, as well as the football player of the
national football team Vedat Muriqi, who was among
the most deserving for the success of football.
The most massive sport in the country acquired
both awards for 2019 “Best Male Team of the Year”
and “Best Female Team of the Year ”.
The Hope of 2019 for women was awarded to the
world bronze medalist, judoist Laura Fazliu, and in
the men’s competition, this award went to the athlete
Muhamet Ramadani, gold medalist at the European
Youth Olympic Festival “EYOF Baku 2019”.
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“Secili çmim më gëzon”
Majlinda Kelmendi për herë të tretë fitoi çmimin e
sportistes më të mirë për vitin 2019.
Xhudistja jonë, kampione Olimpike, në vitin që lamë
pas, shënoi suksese të mëdha. Veçohet medalja e
artë në Lojërat Evropiane “Minsk 2019”, medalja e
bronztë në Kampionatin Botëror “Tokio 2019”, si dhe
medalje tjera në turnet Grand Slam dhe Grand Prix.

“Faleminderit KOK-ut për çmimin. Pavarësisht se sa
çmime kam fituar tash e 20-vjet, secili çmim prap se
prap më gëzon. Është nder dhe kënaqësi për neve
që sonte kemi të pranishëm personin, i cili është
fajtori ose shkaktari kryesor që Kosova ka kampion
Olimpik, botëror e evropian, e ai është Marius Vizer,
i cili na ka përkrah jo vetëm neve xhudon, por gjithë
sportin e Kosovës”, deklaroi Kelmendi.

“I cherish every award”
Majlinda Kelmendi for the third time won the 2019
Best Athlete award.
Our judoka, Olympic champion, scored great
successes last year. Special emphasis on the
gold medal in the European Games “Minsk 2019”,
the bronze medal in the “Tokyo 2019” World
Championship, as well as other medals in the Grand
Slam and Grand Prix tournaments.
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“Thank you KOC for the award. Although I was
awarded many awards since 20 years now, I cherish
every award. It is an honor and pleasure for us that
tonight we have the person who is the main ‘culprit’
or cause that Kosovo has Olympic, world and
European champions, and he is Marius Vizer, who
has supported us not only in judo, but all the sports
of Kosovo”, Kelmendi stated.

“Pa Vizerin, rezultatet tona nuk do të ishin të mundura”
Akil Gjakova për herë të dytë radhazi fitoi çmimin e
sportistit të vitit.
Xhudisti ynë në vitin e kaluar fitoi Grand Prixin e
Budapestit, ndërsa pati rezultate të mira edhe në
garat tjera ndërkombëtare.
Pas çmimit, Gjakova pati një falënderim të veçantë
për presidentin e IJF-së, Marius Vizer.

“Faleminderit KOK-ut, për çmimin, veçanërisht
falënderoj edhe trajnerin tim Driton Kuka dhe
kryetarin e Federatës tonë, Agron Kuka, për
mbështetjen e tyre dhe punën e palodhshme të tyre
që e kanë bërë për mua dhe ekipin tonë. Njëherit
falënderoj Marius Vizerin (president i IJF), i cili ka
bërë shumë për sportin e xhudos. Pa ju, rezultatet
tona nuk do të ishin të mundura”, deklaroi Gjakova.

“Without Vizer, our results would not have been possible”
Akil Gjakova was awarded the Athlete of the Year
award for the second time in a row.
Last year our judoka won the Grand Prix of Budapest,
and had good results in other international
competitions.
After the award, Gjakova had a special thanks to IJF
President, Marius Vizer.

“Thank you KOC for the award, I especially thank
my coach Driton Kuka and the president of our
Federation, Agron Kuka, for their support and their
hard work they have done for me and our team. At the
same time, I thank Marius Vizier (president of IJF),
who has done a lot for the sport of judo. Without you,
our results would not have been possible,” Gjakova
said.
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“Qava nga emocionet kur u lartësua flamuri juaj
dhe u intonua himni”
Me ftesë të Komitetit Olimpik të Kosovës, presidenti i
Federatës Botërore të Xhudos, Marius Vizer qëndroi
në Kosovë.

Vizer lartësoi të arriturat e Majlinda Kelmendit, duke
uruar që ajo të ngjitet në podium edhe në LO Tokio
2020.

Ai ishte i pranishëm në ceremoninë për përzgjedhjen
e më të mirëve nga Komiteti Olimpik i Kosovës
“Laureatët 2019”, si dhe në përurimin e shtatores
se sportistes më të suksesshme kosovare, Majlinda
Kelmendit, shtatore kjo që pikërisht ishte dhuratë
nga organizata që Vizer udhëheqë.

“Unë e njoh Majlindën që prej pranimit në Federatën
Ndërkombëtare të Xhudos. Më vonë ishte
Kampionati Botëror për junior në Paris dhe për herë
të parë ishte duke u intonuar himni i Kosovës dhe
flamuri i Kosovës ishte aty. Sinqerisht unë isha duke
qarë nga emocionet dhe respekti për përpjekjet e saj
dhe përpjekjet e Federatës së Xhudos. Me këtë rast
unë dua të përgëzojë kryetarin Agron Kuka, trajnerin
(Driton Kuka) dhe të gjithë anëtarët e federatës
për rezultatet më të mira të arritura nga ta, dhe më
shumë se kaq është një rast i vetëm që rezulton nga
Majlinda, që vërtetohet se Kosova ka një sistem të
fortë metodik në xhudo dhe shpresoj që në Lojërat e
radhës Olimpike në Tokio ata do të kenë mundësinë
të marrin edhe më shumë medalje”, deklaroi ai.

I pari i xhudos në botë në një intervistë për
KosovaPress, shprehu kënaqësinë e të qenurit
sërish në Kosovë, derisa vlerësoi lartë të arriturat e
xhudistëve të Kosovës dhe Federatës së Xhudos në
arenën ndërkombëtare.
“Është një nder i madh për mua që të jem i ftuar
dhe të merr pjesë në Galë Mbrëmjen e KOK-ut, dhe
isha plot emocione, sepse i mbaj mend të gjithë
hapat e procesit të pranimit, kur forca të ndryshme
u bënë së bashku me kryetarin e Komitetit Olimpik
të Kosovës (Besim Hasani), ish-ministrin e Sportit
(Memli Krasniqi) dhe shumë njerëz të sportit nga
Kosova, por në fund i gjithë ky mund ishte shpaguar.
Tani Kosova mund të jetë krenare që e kanë pranuar
plotësisht në IOC dhe që ka medalje të artë të arritur
në Lojërat Olimpike në Rios”, tha fillimisht ai.
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Për fund, Vizer u shpreh se është i impresionuar
me punën që është bërë nga organizatat sportive
pas pranimit të Kosovës në Komitetin Olimpik
Ndërkombëtar.

“I got emotional and cried when your flag was
raised and the anthem was played”
At the invitation of the Kosovo Olympic Committee,
the President of the World Judo Federation, Marius
Vizer, stayed in Kosovo.
He was present at the ceremony for the selection
of the best by the Kosovo Olympic Committee
“Laureates 2019”, as well as the inauguration of
the statue of the most successful Kosovan athlete,
Majlinda Kelmendi, a statue that was a gift from the
organization led by Vizer.
The International Judo Federation President
in an interview for KosovaPress, expressed his
satisfaction with being in Kosovo again, while highly
appreciating the achievements of the judokas of
Kosovo and the Judo Federation in the international
arena.
“It is a great honor for me to be invited and participate
in the KOC Gala Evening, and I was very emotional
because I remember all the steps of the admission
process, when different forces came together with
the President of the Kosovo Olympic Committee
(Besim Hasani), the former Minister of Sports (Memli
Krasniqi) and many sports people from Kosovo, and
hard work paid off in the end. Now Kosovo can be
proud that they have been fully admitted it in the IOC
and that it has gold medals from the Rio Olympic
Games”, he said initially.
Vizer praised Majlinda Kelmendi’s achievements,
wishing her to climb the podium at Tokio 2020 OG.
“I have known Majlinda since joining the International
Judo Federation. The World Junior Championships
in Paris followed and for the first time the anthem
of Kosovo was played and the flag of Kosovo was
raised. Honestly I was emotional and cried out
of respect for her efforts and the efforts of the
Judo Federation. On this occasion, I would like
to congratulate President Agron Kuka, the coach
(Driton Kuka) and all the members of the federation
for the best results achieved by them, and moreover
it is a momentum stemming from Majlinda, which
proves that “Kosovo has a strong methodic system
in judo and I hope that in the next Olympic Games
in Tokyo they will have the opportunity to win more
medals,” he said.
At the end, Vizer said he was impressed with the
work done by sports organizations after Kosovo’s
accession to the International Olympic Committee.
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Kombëtarja e Hendbollit – Çmimi Special
“Mirënjohje për të gjithë ata që arritën të paraqiten në kampionat
botëror, një sukses I madh për hendbollin dhe sportin në përgjithësi.
Falënderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë sukses. Uroj që edhe
kombëtaret tjera, ashtu siç e bëri hendbolli të paraqiten në kampionate
botërore dhe evropiane”, - Eugen Saraqini, kryetar i FHK-së.

Driton Kuka – Trajner i Vitit
“Faleminderit për çmimin. Një mesazh i veçantë. Në këtë tavolinë
ka shumë njerëz të veçantë për mua, pjesëtarë të partive politike,
një unitet që po i duhet vendit tonë, njerëz të cilët kanë ndikuar në
ndërtimin tim, njerëz që kanë respektin gjatë luftës dhe për sportin e
Kosovës. Përshëndetja më e veçantë shkon për personin që i ka dhënë
shumë sportit të xhudos dhe KOK-ut. Prania e tij këtu sjell diçka të re,
që e ka avancuar sportin. Që prej atëherë kur ishit këtu e deri më tani,
ne si xhudo kemi kampion Olimpik, kampion botëror dhe evropian”, Driton Kuka.

Vedat Muriqi, Çmimi Special
“E ndjej veten shumë të nderuar dhe krenar për këtë çmim që e ndanë
Komiteti Olimpik i Kosovës. Deri më tash jam vlerësuar në futboll,
por të vlerësohesh në mesin e sportistëve të Kosovës është krenari
dh ender për mua. Falënderoj të gjithë bashkëlojtarët dhe ata që
kontribuan që unë të marrë këtë çmim special. Kemi dy ndeshje të
rëndësishme me Kosovën, shpresoj të bëjmë ëndrrën realitet. Mos
harroni të na përkrahni, një Kosovë kemi, një shtet kemi”, tha futbollisti
i Kombëtares tonë, Vedat Muriqi, në video-mesazhin e dërguar nga
Turqia.

Kombëtarja e Vitit (M) – Futbolli
Është kënaqësi kur vlerësohesh dhe shpërblehesh për sukseset. Më
emocionoi klipi, por kjo i takon së kaluarës, ngase ne kemi akoma
punë. Faleminderit shumë KOK-ut. Zakonisht këto evente organizon
për të shpërblyer më të mirët, por për ne ky çmim do të jetë i veçantë
pasi vjen nga organi më i lartë sportiv në Kosovë. Faleminderit kryetarit
Besim Hasani, anëtarëve të BE të KOK-ut. Këtë vlerë do t’ia dedikojmë
portierit të KF Trepça ’89, Arben Beqiri, i cili është diagnostifikuar me
një sëmundje të rëndë”, - Muharrem Sahiti, ndihmëstrajner.

Laura Fazliu, Shpresa e Vitit (F)

Kombëtarja e Vitit (F) –Futbolli

Muhamet Ramadani, Shpresa e Vitit (M)

“Falënderoj KOK-un për çmimin, për ne ky çmim ka vlerë të madhe.
Na shtyn të punojmë edhe më shumë dhe të arrijmë suksese tjera.
Kemi pasur suksese të mëdha në vitin 2019, për çka falënderoj edhe
trajneren tonë, Afërdita Fazlija”, - Edona Kryeziu, futbolliste.

“Faleminderit shumë KOK-ut për çmimin, falënderim i veçantë shkon
për trajnerin tim, Shaban Ramadni dhe kryetarin e federatës, Halil
Sylejmani. 2019 ishte viti më i mirë në karrierën time. Në vitin 2020
presim edhe të tjera suksese”, - Muhamet Ramadani.
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“Jam krenare që jamë sportistja e vitit për të reja. Viti i kaluar ishte më
i miri për mua, falë trajnerit Driton Kuka. Shpresoj që edhe 2020 të jetë
vit i suksesshëm”, - Laura Fazliu.

Driton Kuka - Coach of the Year
“Thank you for the prize. A special message. There are many special
people for me around this table, members of political parties, the unity
that our country needs, people who have influenced my formation,
people who have enjoyed respect during the war and in the sport of
Kosovo. The most special greeting goes to the person who has given
a lot to the sport of judo and KOC. His presence here brings something
new, which has advanced the sport. Looking back and taking stock,
our judo have an Olympic champion, World and European champion”,
- Driton Kuka.
Best Male Team of the Year - Football
It’s a pleasure to be appreciated and rewarded for success. I was
thrilled with the videoclip, but it belongs to the past, because we still
have work to do. Thank you very much KOC. Usually these events
are organized to reward the best, but for us this award will be special
because it comes from the top sports body in Kosovo. Thank you to
President Besim Hasani, EU members of the KOC. We will dedicate
this to the goalkeeper of FC Trepça ‘89, Arben Beqiri, who has been
diagnosed with a serious illness”, - Muharrem Sahiti, assistant coach.
Best Female Team of the Year - Football
“I thank KOC for the award, this award means tons to us. It makes us
work even harder and achieve more success. We had great success
in 2019, for which I thank our coach, Afërdita Fazlija”, - Edona Kryeziu,
football player.
National Handball U-21 Team - Special Award
“I want to thank all of them who managed to appear in the world
championship, a great success for handball and sports in general.
I thank all those who contributed to this success. I wish that other
national teams, just like handball team did, will be represented in
World and European championships”, - Eugen Saraqini, President of
KHF.
Vedat Muriqi - Special Award
“I feel very honored and proud of this award awarded by the Kosovo
Olympic Committee. So far, I have been praised in football, but being
appreciated among Kosovo athletes is a pride and honor for me.
I thank all the teammates and those who contributed to have me
receiving this special award. We have two important matches with
Kosovo, I hope we make the dream come true. Don’t forget to support
us, we have only one country - Kosovo”, said the football player of our
National Team, Vedat Muriqi, in the video message sent from Turkey.
Laura Fazliu - Hope of the Year (F)
“I am proud to be the athlete of the year for the youth. Last year was
the best for me, thanks to coach Driton Kuka. I hope that 2020 will be
a successful year too” - Laura Fazliu.
Muhamet Ramadani - Hope of the Year (M)
“Thank you very much KOC for the award, special thanks to my
coach, Shaban Ramadani and the president of the federation, Halil
Sylejmani. 2019 was the best year of my career. In 2020, we expect
other successes”, - Muhamet Ramadani.
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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.

Majlinda Kelmendi dhe shtatorja e saj
Majlinda Kelmendi and her statue
17
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HEROINA
E GJALLË
ME SHTATORE
28 shkurt - Kosova ka shtatore të kampiones
Olimpike, xhudistes, Majlinda Kelmendi.
Ceremonia e inaugurimit të shtatores u mbajt në
Parkun e Qytetit të lindjes së Majlindës në Pejë, në
prani të drejtuesëve të Komitetit Olimpik të Kosovës,
të prirë nga presidenti Besim Hasani, kryetares së
Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, ministres për
Kulturë, Rini e Sport, Vlora Dumoshi, presidentit të
Federatës Ndërkombëtare të Xhudos, Marius Vizer,
drejtuesëve të Federatës së Xhudos së Kosovës,
presidentit të Komitetit Olimpik të Shqipërisë, Viron
Bezhani, të Komunës së Pejës, si dhe personaliteteve
tjera.
“Sot është një ditë historike jo vetëm për ju. Besomëni
se si jeni duke e përjetuar ju, unë jam duke e
përjetuar dy herë më shumë. Kam shumë emocione.
Faleminderit shumë që keni ardhur. Shumë njerëz
më kanë pyetur se a do të ishte më mirë që statuja të
vendoset në Prishtinë, por unë mendoj që e ka vendin
këtu ku jam rritur dhe ku e kam filluar karrierën”, tha
kampionia Olimpike, Majlinda Kelmendi.
Presidenti i Federatës Botërore të Xhudos, Marius
Vizer u shpreh se Majlinda është një ndër sportistet
më madhështore në botë, derisa shtoi se Kosova
duhet të mburret me Majlindën.
“Është nder dhe kënaqësi e madhe për sportin tonë
që të kemi një përfaqësuese të tilla. Unë dua të ju
uroj të gjithëve juve si komb i Kosovës për këtë
arritje, para së gjithash faleminderit Majlinda, Driton
(Kuka), Agron (Kuka) dhe gjithë familjes së xhudos,
të mbështetur nga Qeveria dhe Komiteti Olimpik i
Kosovës dhe nga shpirti i tyre, i cili ëshë edhe shpirti
i kombit të Kosovës”, deklaroi Vizer.
Kryetari i FXHK-së, Agron Kuka, vlerësoi lartë
kontributin e Marius Vizerit.
Kryetarja e Parlamentit, Vjosa Osmani, deklaroi se
Majlinda Kelmendi është inspirim për të rinjtë tanë,
derisa shtoi se sporti është fusha e cila ka bërë hapa
të mëdhenj duke e prezantuar vendin tonë në shtetet
në të cilat nuk mund të depërtojnë politikanët.
Ministria Dumoshi shtoi se Majlinda është krenaria
jonë, derisa uroi që xhudistët tanë të kthehen me
medalje edhe nga Lojërat Olimpike Tokio 2020.
Shtatorja ishte dhuratë nga Federata Ndërkombëtare
e Xhudos për Kosovën.
OLIMPI
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Living heroine with a statue
February 28 - Kosovo has a statue of the Olympic
Champion, judoka Majlinda Kelmendi.
The inauguration ceremony of the statue was held
in Majlinda’s city of birth, Peja, in the presence of
the leaders of the Kosovo Olympic Committee,
led by President Besim Hasani; Speaker of the
Assembly of Kosovo, Vjosa Osmani; Minister of
Culture, Youth and Sport, Vlora Dumoshi; President
of the International Judo Federation, Marius Vizer;
leaders of the Judo Federation of Kosovo; President
of the Olympic Committee of Albania, Viron Bezhani;
representatives of the Municipality of Peja, and
other dignitaries.
“Today is a historic day not only for you. Believe
me I am experiencing it twice as much as you are. I
am very emotional. Thank you so much for coming.
Many people have asked me if it would be better
for the statue to be placed in Prishtina, but I think

it belongs here, where I grew up and where I started
my career”, said the Olympic champion, Majlinda
Kelmendi.
The President of the World Judo Federation, Marius
Vizer, said that Majlinda is one of the greatest
athletes in the world, adding that Kosovo should be
proud of Majlinda.
“It is a great honor and pleasure for our sport to
have such a representative. I want to congratulate
the whole nation of Kosovo for this achievement,
first of all - thank you Majlinda, Driton (Kuka), Agron
(Kuka) and the entire judo family, supported by the
Government and the Kosovo Olympic Committee
and their spirit, which is the soul of the nation of
Kosovo”, declared Vizer.
The statue was a gift to Kosovo from the International
Judo Federation.
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Foto 1: Familja e Majlinda Kelmendit
Photo 1: Majlinda Kelmendi’s family
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Foto 2: Majlinda Kelmendi me trajnerin e saj, Driton Kuka (i dyti majtas), kryetarin e FXHK-së, Agron Kuka (i dyti djathtas),
presidentin e KOK-ut, Besim Hasani (i pari djathtas) dhe presidentin e IJF-së, Marius Vizer (i pari majtas)
Photo 2: Majlinda Kelmendi with her coach, Driton Kuka (second from the left), President of KJF Agron Kuka (second
from the right), President of KOC Besim Hasani (first from the right) and President of IJF Marius Vizer (first from the left)

Foto 3: Një dhuratë modeste e presidentit të KOK-ut, Besim Hasani për presidentin e IJF-së, Marius Vizer
Photo 3: A modest gift from President of KOC Besim Hasani to President of IJF Marius Vizer
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Kategorizimi i sporteve 2020
31 janar - Komiteti Olimpik i Kosovës për herë të tretë
radhazi bëri kategorizimin e sporteve, sportistëve
dhe trajnerëve.
Në bazë të vlerësimit të federatave, sportistëve dhe
trajnerëve, Ministria për Kulturë, Rini e Sport ndanë

buxhetin për federatat, sportistët dhe trajnerët për
vitin 2020.
Edhe këtë herë në kategorinë A ndodhen gjashtë
federata, derisa prinë sërish xhudo, e ndjekur nga
futbolli, karate, hendbolli, volejbolli dhe basketbolli.

2020 categorization of sports
January 31 - The Kosovo Olympic Committee
categorized sports, athletes and coaches for the
third time in a row.
Based on the evaluation of the federations, athletes
and coaches, the Ministry of Culture, Youth and

Sports allocated the budget for the federations,
athletes and coaches for 2020.
Once again, category A contains six federations,
with judo leading again, followed by football, karate,
handball, volleyball and basketball.

RENDITJA E FEDERATAVE
KATEGORIA A
Federata e Xhudos e Kosovës (Judo)

86.40 pikë

Federata e Futbollit e Kosovës (Football)

79.28

Federata e Karatesë e Kosovës (Karate)

78.46

Federata e Hendbollit e Kosovës (Handball)

76.05

Federata e Volejbollit e Kosovës (Voleyball)

74.59

Federata e Basketbollit e Kosovës (Basketball)

74.55

KATEGORIA B
Federata e Boksit e Kosovës (Boxing)

66.54 pikë

Federata e Mundjes e Kosovës (Wrestling)

66.29

Federata e Atletikës e Kosovës (Athletics)

64.28

Federata e Sportit Shkollor të Kosovës (School Sports) 58.55
Federata e Pingpongut të Kosovës (Table Tennis)

58.10

Federata e Notit e Kosovës (Swimming)

57.99

Federata e Tenisit e Kosovës (Tennis)

50.00

KATEGORIA C
Federata e Gjimnastikës e Kosovës (Gymnastics)

47.72 pikë

Federata Skitare e Kosovës (Ski)

46.19

Federata e Taekwondosë e Kosovës (Taekwondo)

45.69

Federata e Shahut e Kosovës (Chess)

41.65

Federata e Badmintonit e Kosovës (Badminton)

41.63

Federata Shenjëtarisë Sportive (Shooting)

41.58

Federata e Triatlonit e Kosovës (Thriatlon)

41.26

Federata e Ragbit e Kosovës (Rugby)

40.64

Federata Shigjetare e Kosovës (Archery)

40.41

Federata e Çiklizmit e Kosovës (Cycling)

40.10

Federata e Sportit Universitar (University Sports)

39.04

Federata e Bodybuildingut e Kosovës (Bodybuilding)

38.91

Federata e Peshëngritjes (Weightlifting)

35.96

Federata e Bowlingut e Kosovës (Bowling)

35.42

Federata e Autosporteve

34.79

(Autosports)

Federata Aeronautike e Kosovës (Aeronautics)
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31.27

KATEGORIA D
Federata e Kickboxit e Kosovës (Kickbox)

28.23 pikë

Federata e Muaythait e Kosovës (Muaythai)

25.28

Federata e Bilardos e Kosovës (Bilardo)

22.65

Federata Sportive e Punëtorëve (Sports Workers)

20.70

Federata e Minigolfit e Kosovës (Minigolf)

18.88

23

OLIMPI

Kelmendi iu prinë 28 sportistëve të kategorizuar
31 janar - Kampionia Olimpike, Majlinda Kelmendi,
i prinë renditjes prej 28 sportistëve të kategorizuar
nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Kelmendi ka 100
pikë.

Në kategorizim ndodhen sportistë të sporteve si
xhudo, karate, boksi, mundja, atletika, bodybuildingu
etj.

Kelmendi leads the ranking of 28 athletes
January 31 - Olympic champion Majlinda Kelmendi
leads the list of 28 athletes in the ranking by the
Kosovo Olympic Committee. Kelmendi has 100
points.

Sports athletes such as judo, karate, boxing,
wrestling, athletics, bodybuilding, etc. have been
considered in ranking.

KATEGORIZIMI I SPORTISTËVE
Majlinda Kelmendi (xhudo/Judo)

100 pikë

Kushtrim Bajraktaraj (bodybuild/Bodybuilding)

17.5

Distria Krasniqi (xhudo/ Judo)

60 pikë

Muhamet Ramadani (atletikë/Athletics)

15

Loriana Kuka (xhudo/Judo)

60

Musa Hajdari (atletikë/Athletics)

15

Nora Gjakova (xhudo/Judo)

60

Besart Pireva (boks/Boxing)

15

Akil Gjakova (xhudo/Judo)

45

Shpëtim Bajoku (boks/Boxing)

15

Egzon Shala (mundje/Wrestling)

35

Betim Maliqi (karate/Karate)

11.5

Laura Fazliu (xhudo/Judo)

30

Benjamin Shabani (sporti universitar/University Sports) 10

Shpat Zeka (xhudo/Judo)

25

Granit Kuleta (bodybuilding/Bodybuilding)

10

Alvin Karaqi (karate/Karate)

25

Tringa Krasniqi (taekwondo/Taekwondo)

10

Fortesa Orana (karate/Karate)

25

Don Berisha (taekwondo/Taekwondo)

10

Patriot Behrami (boks/Boxing)

25

Fatjona Kasapi (xhudo/Judo)

5

Erza Muminoviq (xhudo/Judo)

20

Besart Maxharraj (bodybuilding/Bodybuilding)

5

Flaka Loxha (xhudo/Judo)

20

Aldon Sadiku (bodybuiding/Bodybuilding)

3.75

Albulena Gërvalla (karate/Karate)

20

Elhami Shabani (karate/Karate)

20
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13 trajnerë të kategorizuar, Kuka me 212.50 pikë
31 janar - Trajneri i xhudos, Driton Kuka, prin bindshëm
në renditjen e trajnerëve të kategorizuar nga KOK-u.
Kuka ka 212.50 pikë, ndërsa pas tij prijnë Besim
Brahimi (boks) me 27.50 pikë, Shqipe Zogiani (karate)

me 25 pikë, Sylejman Shala (mundje) 17.50 pikë, etj.
Të kategorizuar janë 13 trajnerë të sporteve të
ndryshme.

Ranking of 13 coaches, Kuka with 212.50 points
January 31 - Judo coach Driton Kuka leads by far in
the ranking of coaches by the KOC.

with 25 points, Sylejman Shala (wrestling) 17.50
points, etc.

Kuka has 212.50 points, followed by Besim Brahimi
(boxing) with 27.50 points, Shqipe Zogiani (karate)

13 coaches of different sports were ranked.

KATEGORIZIMI I TRAJNERËVE
Driton Kuka (xhudo/Judo)

212.50 pikë

Shaban Ramadani (atletikë/Athletics)

7.50

Besim Brahimi (boks/Boxing)

27.50 pikë

Agron Tusuni (karate/Karate)

5.625

Shqipe Zogiani (karate/Karate)

25 pikë

Nuhi Krasniqi (taekwondo/Taekwondo)

5

Sylejman Shala (mundje/Wrestling)

17.50

Arsim Agushi (taekwondo/Taekwondo)

5

Blerim Hajdari (karate/Karate)

15

Esat Lata (bodybuilding/Bodybuilding)

2.50

Isak Curri (karate/Karate)

10

Xhevat Asllani (bodybuilding/Bodybuilding)

1.875

Zijadin Kryeziu (atletikë/Athletics)

7.50

25
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Egzon Shala fitoi normën Olimpike Tokio 2020:
“M’u realizua ëndrra”
19 shkurt 2020 - Mundësi Egzon Shala do ta mbajë
mend gjatë të mërkurën e 19 shkurtit, kur mori lajmin
e shumë pritur. Ai fitoi normën për Lojërat Olimpike
Tokio 2020.
Shala kishte dalë i shtati në kampionatin botëror të
mbajtur në Astana të Kazakistanit në muajin shtator
2019 dhe për një vend nuk ishte kualifikuar në
Lojërat Olimpike Tokio 2020, por Federata Botërore
e Mundjes disa muaj më pas i konfirmoi presidentit
të KOK-ut, Besim Hasani, normën kualifikuese për
Egzonin, pasi dy nga garuesit e top-gjashtëshes,
kishte thyer rregullat e antidopingut.
Shala ka fituar normën kualifikuese në kategorinë
më të fortë të mundjes, atë deri në 125 kilogramë.
“Po ndihem shumë mirë, por më mirë do të ndihesha
sikur ta fitoja gjatë garave, pasi isha afër të hyja në
zonën e medaljeve”, ka thënë Shala për “Olimpin”.
“Është ndjenjë shumë e mirë. Më është realizuar
ëndrra. Askush nuk e ka pritur që Kosova do të fitojë
normë Olimpike në kategorinë më të fortë të mundjes

(-125 kg), pasi kjo është pesha më e fortë në mundje
dhe shumë shtete të forta mbesin pa normë”, shtoi
Shala, që tani renditet i pesti në botërorin e fundit.
Egzoni ka vetëbesim të madh se në Lojërat Olimpike
Tokio 2020 nuk do të udhëtojë vetëm për pjesëmarrje.
“Sapo të riaftësohem nga lëndimi do të nisi me
përgatitje. Në Tokio nuk shkoj vetëm për pjesëmarrje,
do të udhëtoj për të fituar medalje. Pres edhe
mbështetjen e Ministrisë për Kulturë, Rini e Sport
dhe të Komitetit Olimpik të Kosovës”.
Normën nga mundja po e kërkojnë edhe vëllai i
tij, Edon Shala në kategorinë -92 kilogramë, si dhe
Alban Sopa (-70 kg).
Brenda normës Olimpike Tokio 2020 ndodhen edhe
pesë xhudistët, Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova,
Distria Krasniqi, Loriana Kuka e Akil Gjakova, të
cilët pritet të konfirmohen edhe zyrtarisht, kur të
përfundon cikli kualifikues.

Egzon Shala wins Tokyo 2020 Olympic norm: “My
dream came true”
February 19, 2020 - Wrestler Egzon Shala will
remember Wednesday, February 19, for a long time,
as the day he received the long-awaited news. He
won the norm for the Tokyo 2020 Olympic Games.

“Once I recover from the injury, I will start preparing.
In Tokyo I don’t just go for participation, I’m going to
win a medal. I expect to be supported by the Ministry
of Culture, Youth and Sports and NOC Kosovo”.

Shala finished seventh at the World Championships
in Astana, Kazakhstan in September 2019, and did
not qualify for a place at the Tokyo 2020 Olympic
Games, but a few months later, the World Wrestling
Federation confirmed to NOC Kosovo President
Besim Hasani, the qualification of Egzon, as two of
the top six contestants had broken the rules of antidoping.

His brother, Edon Shala, is also striving for the
wrestling norm in the -92 kg category, as well as
Alban Sopa (-70 kg).

Shala won the qualifying norm in the hardest
wrestling category, up to 125 kilograms.
“I feel very good, but I’d feel better if I had won it on
a match, as I was close to entering the medal zone,”
Shala told “Olimpi”, a NOC Kosovo’s publication.
“It’s a very good feeling. My dream has come true.
No one expected that Kosovo would win the Olympic
norm in the strongest category of wrestling (-125
kg), as this is the strongest weight in wrestling and
many strong countries don’t make it”, added Shala,
who is now ranked fifth in the last world cup.
Egzon has great confidence that he will not travel to
the Tokyo 2020 Olympics just to participate.
OLIMPI
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Within the Olympic Tokyo 2020 norm are five judokas,
Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi,
Loriana Kuka and Akil Gjakova, who are expected
to be officially confirmed when the qualifying round
ends.

Kush është Egzon Shala?
Egzon Shala është lindur më 23 nëntor 1990 në Surarekë.
Ai vjen nga një familje që për traditë ka mundjen. Babai i
tij është Sylejmani, një ish mundës i njohur, i cili tani është
trajner i Egzonit dhe vëllait të tij, Edonit.
Egzoni garon në Klubin e Mundjes Prizreni. Deri në vitin 2017
ai ka përfaqësuar Shqipërinë, për t’u kthyer tek Kosova.
Shqipërinë e ka përfaqësuar në gara të ndryshme
ndërkombëtare, Lojërat Evropiane Baku 2015, ndërsa
suksesin më të madh e arriti në shtatorin e vitit të kaluar,
duke përfaqësuar Kosovën. Ai zuri vendin e pestë në
kategorinë -125 kilogramë, stil i lirë.

Who is Egzon Shala?
Egzon Shala was born on November 23, 1990 in Surareka.
He comes from a family with a tradition in wrestling. His
father, Sylejman, is a well-known former wrestler who is
Egzon’s and his brother’s Edon coach.
Egzon competes for the Prizren Wrestling Club. Until 2017
he represented Albania, only to return to Kosovo.
He has represented Albania in various international
competitions, such as the Baku 2015 European Games,
and achieved his greatest success in September last year,
representing Kosovo. He ranked fifth in the -125kg category,
freestyle.
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Gjashtë propozimet për
ftesa Olimpike Tokio
2020
20 janar - Me kërkesë të Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar (IOC), Komiteti Olimpik i Kosovës
ka dërguar listën me gjashtë propozime për Ftesa
Olimpike Tokio 2020.
Të përzgjedhurit janë bërë në bazë të renditjes
Olimpike deri më datë 1 tetor 2019, derisa përparësi
është dashur t’u jepet bursistëve Olimpikë.
Listës së të propozuarëve iu prijnë boksi dhe karateja
me nga dy sportistë.

Six nominees for the
Tokyo 2020 Olympic
invitations
January 20 - At the request of the International
Olympic Committee (IOC), the Kosovo Olympic
Committee has sent a list of six nominees to be
invited for the Tokyo 2020 Olympic.
The nominees were selected based on Olympic
ranking by October 1, 2019, while Olympic
scholarship holders had to be prioritized.
The list of nominees is led by boxing and karate with
two athletes each.

Lista
1. Donjeta Sadiku (boks/Boxing)
2. Herolind Nishevci (karate/Karate)
3. Patriot Behrami (boks/Boxing)
4. Fortesa Orana (karate/Karate)
5. Drilon Ibrahimi (shenjëtari sportive/Shooting)
6. Fatih Karabaxhak (pingpong/Table Tennis)
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Një muze për Ekipin Olimpik të Kosovës në Japoni!
16 janar - Komuna e Sanjos së Japonisë, e cila do
të mirëpres Ekipin Olimpik të Kosovës në Lojërat
Olimpike Tokio 2020, ka përgatitur një muze të vogël
për Ekipin Olimpik të Kosovës.
Në qendër të vëmendjes janë kampionët e xhudos,
përkatësisht kampionia Olimpike, Majlinda Kelmendi.
“Krenar që kemi miq kaq të fortë në Sanjo!
Faleminderit Kryetar i Komunës Kunisada Isato”,

ka shkruar ambasadori i Kosovës në Japoni, Leon
Malazogu.
Secili Ekip Olimpik do të vendoset nëpër qytete
të ndryshme të Japonisë, 10 ditë para hapjes së
Lojërave Olimpike Tokio 2020, me qëllim të adaptimit
me klimën dhe ushqimin japonez.
Ekipi ynë do të vendoset në Sanjo.

A museum for the Kosovo Olympic Team in Japan!
January 16 - The Municipality of Sanjo, Japan, which
will host the Kosovo Olympic Team at the Tokyo 2020
Olympic Games, has designed a small museum for
the Kosovo Olympic Team.

you Mayor Kunisada Isato”, wrote the Ambassador
of Kosovo in Japan, Leon Malazogu.

Judo champions are in the center of attention,
namely the Olympic champion, Majlinda Kelmendi.

Each Olympic Team will be accommodated in
various cities of Japan, 10 days before the opening
of the Tokyo 2020 Olympic Games, in order to adapt
to the Japanese climate and food.

“Proud to have such good friends in Sanjo! Thank

Our team will be based in Sanjo.
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Kosova debutoi në LOD për të Rinj “Lozana 2020”
Skitarët Drin Kokaj dhe Era Shala përfaqësuan
Kosovën në debutimin e vendit tonë në Lojërat
Olimpike Dimërore për të Rinj “Lozana 2020”, të cilat
u mbajtën gjatë muajit janar në Lozanë të Zvicrës.
Kokaj garoi në sllallom dhe sllallom të madh. Ai

në të dyja disiplinat, përkundër arritjes në cak u
diskualifikua për shkak të gabimeve në shteg.
Garuesja tjetër, Era Shala, theu këmbën gjatë
përgatitjeve, për çka iu pamundësua garimi në
sllallom dhe sllallom të madh.

Kosovo debut at Lausanne 2020 Winter Youth
Olympic Games
Skiers Drin Kokaj and Era Shala represented Kosovo
at the country’s debut at the Lausanne 2020 Winter
Youth Olympic Games, held in January in Lausanne,
Switzerland.
Kokaj competed in both slalom and giant slalom. He

OLIMPI

32

was disqualified in both disciplines, despite making
it the finish line, due to mistakes on the track.
The other contestant, Era Shala, broke her leg during
the preparations, which made it impossible for her
to compete in the slalom and giant slalom.

Thomas Bach vizitoi Era Shalën
Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar,
Thomas Bach, vizitoi skitaren tonë, Era Shala,
theu këmbën e majtë gjatë përgatitjeve në Lojërat
Olimpike Dimërore për të Rinj “Lozana 2020”.
Presidenti Bach i uroi shërim të shpejtë Erës, derisa i
ndau një dhuratë modeste me rrathët Olimpik.
“Sa herë të kesh dhimbje shikoje këtë dhuratë. Uroj të
shërohesh sa më shpejtë dhe kohën ta shfrytëzosh
për t’u përgatitur për sezonin e dimrit dhe për Lojërat
e ardhshme ndërkombëtare”, i tha Bach 16-vjeçares,
Shala, duke u interesuar më pas për shëndetin dhe
natyrën e lëndimit.
Era i dhuroi lule dhe një kartolinë të parit të sportit
në botë.
“Do ta mbajë kartolinën në dhomë. Paq fat dhe gjithë

të mirat në karrierë”, shtoi më tej Bach.
Nëse Erës nuk iu realizua ëndërra për të garuar në
Lojërat Olimpike Dimërore për të Rinj, iu realizua një
ëndërr tjetër.
“Isha tejet e emocionuar. U ndjeva shumë krenare që
më vizitoi njeriu i parë i sportit në botë. Nuk e kisha
paramenduar kurrë një takim të tillë. Nga emocionet
mezi arrija t’ia ktheja përgjigjet”, u shpreh Shala
për faqen zyrtare të KOK-ut, “noc-kosovo.org”, duke
treguar për fjalët që i mori nga presidenti Bach.
“Më pyeste se kur do të kthehem nga lëndimi, nëse
kam dhimbje dhe më tha ta shikoja sa më shpesh
dhuratën, sidomos kur ndjej dhimbje”, shtoi Shala.
Era ishte operuar në spitalin CHUV të Lozanës.

Thomas Bach visits Era Shala
The President of the International Olympic Committee,
Thomas Bach, visited our skier, Era Shala, who broke
his left leg during the preparations for the Lausanne
2020 Winter Youth Olympic Games.
President Bach wished a speedy recovery to Era,
while giving her a modest gift with Olympic rings.
“Every time you have pain, look at this gift. I wish
you to recover as soon as possible and use the time
to prepare for the winter season and for the next
international Games”, Bach said to 16-year-old Shala,
and then asked about her health and nature of the
injury.
Era gave her flowers and a postcard of head of world
sports.
“I will keep the postcard in my room. Good luck and all

the best in your career”, Bach added.
If Era’s dream of competing in the Winter Youth
Olympic Games did not come true, another dream
came true.
“I was very excited. I felt very proud to be visited by
the head of world sports. I had never imagined such a
meeting. I was so emotional that I could barely answer
back,” Shala told NOC Kosovo’s official website, nockosovo.org, referring to the words she received from
President Bach.
“He asked when I would recover from the injury, if I
was in pain, and told me to look at the gift as often as
possible, especially when I was in pain,” Shala added.
Era was operated on at the CHUV hospital in
Lausanne.
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10 bursistë “Shpresa Olimpike 2020” marrin paga
mujore nga KOK-u
10 mars - Komiteti Olimpik i Kosovës ka nënshkruar
kontratat me 10 bursistët, të cilët do të marrin paga
mujore nga KOK-u si “Shpresa Olimpike 2020”.
Sportistët që do të marrin paga nga 100 Euro në
muaj gjatë vitit 2020 janë: Arti Krasniqi (not), Fatjona
Kasapi (xhudo), Betim Maliqi (karate), Albina Deliu
(atletikë), Besart Pireva (boks), Alaudin Suma
(atletikë), Edi Dvorani (shigjetari), Njomza Nuraj
(taekëondo), Vesa Gjinaj (tenis) dhe Fatlum Brakaj
(mundje).
Presidenti Besim Hasani deklaroi se KOK-u do të jetë
në mbështetje të realizimit të ëndrrave të sportistëve.
Sekretari i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, deklaroi
se KOK-u ka rritur numrin e bursistëve nga gjashtë
në dhjetë, derisa përmendi edhe bursat Olimpike
Tokio 2020 dhe LOD Pekini 2022, të cilat jepen në
bashkëpunim me Solidaritetin Olimpik të Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar.

Në emër të sportistëve, taekwondistja, Njomza
Nuraj, tha se kjo përkrahje është lehtësim sado i
vogël për të vazhduar karrierën dhe se tani e tutje
nuk do të mendojmë për problemet financiare, por
vetëm për rezultate.
Edhe boksieri Besart Pireva u shpreh se atyre u
mbetet t’ua shpaguajnë besimin KOK-ut dhe mënyra
më e mirë për këtë është kualifikimi në LO Tokio
2020. Pikërisht Pireva do të synojë normën Olimpike
2020.
Në emër të trajnerëve foli trajneri i atletikës, Mustafë
Rrustemi, i cili kërkoi nga sportistët të na bëjnë
krenarë.
Krahas këtyre 10 Shpresave, BE i KOK-ut në fund
të vitit 2019 përzgjodhi edhe 10 Shpresa Olimpike
2020, të cilat do të marrin paga mujore në vlerë 150
Euro nga Ministria për Kulturë, Rini e Sport.

10 contracts signed with 2020 Olympic Hopes
scholarship recipients
13 March – NOC Kosovo signed contracts with 10
scholarship recipients, who will receive monthly
stipends from NOC-Kosovo as “2020 Olympic
Hopes”. The ceremony organized at the Sirius Hotel
in Prishtina, was attended by NOC-Kosovo heads,
President Besim Hasani and Secretary-General
Shasivar Haxhijaj, athletes, coaches and federation
representatives.
The athletes who will receive a stipend of EUR 100
per month during 2020 are: Arti Krasniqi (swimming),
Fatjona Kasapi (judo), Betim Maliqi (karate), Albina
Deliu (field and track), Besart Pireva (boxing),
Alaudin Suma (field and track), Edi Dvorani (archery),
Njomza Nuraj (taekwondo), Vesa Gjinaj (tennis) and
Fatlum Brakaj (wrestling).
President Hasani stated that NOC-Kosovo will
support the realization of these athletes’ dreams.
“It took an exceptional competition, but you
distinguished yourselves as the 10 best athletes,
who possess the qualities that make the difference,
and we wanted to prove that athletes are not simply
at the heart of NOC-Kosovo, but are the very heart
of NOC-Kosovo. We expect this to be a motive for
you to be more committed, to achieve more, and to
assure solid progress towards the realization of your
dreams,” President Hasani said.
Secretary-General Haxhijaj stated that NOC-Kosovo
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has increased the number of scholarships from
six to ten, while also mentioning the Tokyo 2020
Olympic Scholarships and Beijing 2020 Winter
Olympic Games Scholarships, which are awarded
in cooperation with the International Olympic
Committee’s Olympic Solidarity.
On behalf of the athletes, taekwondoist Njomza
Nuraj said that this support provides a certain relief
in their pursuit of a career, and that from now on they
won’t think about financial problems, but only about
results.
Boxer Besart Pireva also said that they have to
justify the trust NOC-Kosovo has in them and the
best way to do that is to qualify for the Tokyo 2020
Olympics. Pireva himself, will be aiming for the 2020
Olympic norm.
Speaking on behalf of the coaches, field and track
coach Mustafa Rrustemi asked the athletes to make
us proud.
In addition to these 10 Hopes, at the end of 2019
NOC-Kosovo’s EB also selected 10 recipients of 2020
Olympic Hopes, who will receive a monthly stipend
of EUR 150 from the Ministry of Culture, Youth and
Sports.

10 bursistët/10 scholarships
Arti Krasniqi (not/swimming)
Fatjona Kasapi (xhudo/judo)
Betim Maliqi (karate/karate)
Albina Deliu (atletikë/athletics)
Besart Pireva (boks/boxing)
Alaudin Suma (atletikë/athletics)
Edi Dvorani (shigjetari/archery)
Njomza Nuraj (taekwondo/taekwondo)
Vesa Gjinaj (tenis/tennis)
Fatlum Brakaj (mundje/wrestling).
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Në LO Tokyo 2020 flamurin tonë e bartin një femër
dhe një mashkull
5 mars 2020 - Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar (IOC) në mbledhjen e mbajtur
në Llozanë të Zvicrës ka marrë dy vendime të
rëndësishme para Lojërave Olimpike Tokio 2020.

ekipet Olimpike të kenë vetëm një bartës të flamurit
në ceremoninë hapëse. Prej tash, një femër dhe
një mashkull së bashku do të bartin flamurin gjatë
ceremonisë hapëse të Lojërave Olimpike.

Vendimet kanë të bëjnë me barazinë gjinore, e cila
sipas presidentit të IOC-ut, Thomas Bach, për herë
të parë në histori do të jetë e pranishme në 48.8 për
qind të pjesëmarrjes së femrës.

“Ne inkurajojmë të gjitha Komitetet Olimpike
Kombëtare që ta përdorin këtë mundësi. IOC është
duke dërguar një mesazh të fortë në botë, pasi
barazia gjinore është realitet në Lojërat Olimpike”,
ka thënë presidenti Bach.

Për herë të parë së paku një femër dhe një mashkull
do të jenë pjesëmarrës nga secili prej 206 ekipeve
të Komiteteve Olimpike Kombëtare, përfshirë edhe
Ekipin Olimpik të Refugjatëve.
Po ashtu, është ndryshuar edhe rregulli që i lejonte

Sipas IOC, ata janë duke punuar bashkarisht me
Federatat Ndërkombëtare, në mënyrë që barazia
e plotë gjinore të ndodh në Lojërat Olimpike Paris
2024.

Kosovo flag to be carried by a woman and a man at
Tokyo 2020 Olympic Games
March 5, 2020 - The Executive Board of the
International Olympic Committee (IOC) at the
meeting held in Lausanne, Switzerland, made two
important decisions before the Tokyo 2020 Olympic
Games.

The rule that allowed Olympic teams to have only
one flag bearer at the opening ceremony has also
been changed. From now on, a woman and a man
will carry the flag together during the opening
ceremony of the Olympic Games.

The decisions relate to gender equality, and
according to IOC President Thomas Bach, for the
first time in history 48.8 percent of participants at
the games will be women.

“We encourage all National Olympic Committees
to take advantage of this opportunity. The IOC is
sending a strong message to the world, as gender
equality is a reality at the Olympics,” said President
Bach.

For the first time, at least one woman and one
man will participate from each of the 206 teams
of the National Olympic Committees, including the
Refugee Olympic Team.
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According to the IOC, they are working together with
the International Federations, so that full gender
equality occurs at the Paris 2024 Olympic Games.
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Forumi i parë për Vajzat Lidere në Sport,
pjesëmarrëse edhe ministrja Dumoshi
09 mars 2020 - Komiteti Olimpik i Kosovës ka
organizuar Forumin e parë për Vajzat Lidere në
Sport, i cili u mbajt në kuadër të shënimit të 8 Marsit
– Ditës Ndërkombëtare të Gruas.
Pjesëmarrëse ishte edhe ministrja për Kulturë, Rini e
Sport, Vlora Dumoshi, si dhe dhjetëra femra lidere të
federatave sportive në Kosovë, të Bordit Ekzekutiv të
KOK-ut, trajnere, sportiste etj.
Drejtuesit e KOK-ut, presidenti, Besim Hasani dhe
sekretari i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, duke
uruar femrat për 8 Marsit, folën për barazinë gjinore,
e cila mbetet një ndër top-prioritetet e KOK-ut.
“Çdo herë për 8 mars do të organizohet një forum
i tillë dhe besoj se forum do të marrë një karakter
ndërkombëtar. Sporti mbetet një platformë e
fuqishme dhe besoj se do të jemi shembull i mirë
për barazinë gjinore. Në statutin e KOK-ut e kemi
përfshirë që së paku shtatë femra të jenë në Bordin
Ekzekutiv, ndërsa teorikisht ekziston mundësia me
qenë 10 meshkuj me 7 femra. Nëse ju do të jeni të
angazhuara mundësia është me qenë 9/8”, tha ndër
të tjera presidenti Hasani.
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Edhe ministrja Dumoshi shprehu përkrahjen e
MKRS-së për përfshirjen e vajzave në sport.
“Vajzat në Kosovë ka rol të rëndësishëm në sport.
Unë si ministre do të jem e suksesshme vetëm falë
bashkëpunimit të ngushtë që do ta kemi, si dhe për
mbështetjen e klubeve, sepse është bërë një farë
dallimi mes klubeve të meshkujve dhe femrave.
Kosovën do ta qesim në planin e parë të sportit dhe
rinisë. Ky është vit Olimpik dhe Kosova në Lojërat
Olimpike Tokio 2020, do të përfaqësohet me shumë
femra”, tha ndër të tjera ministrja Dumoshi, e cila
përmendi edhe infrastrukturën sportive si njërën nga
prioritetet e MKRS-së.
Në Forumin e mbajtur në Hotel Sirius u debatua për
orientimet dhe strategjinë e përfshirjes së barabartë
të vajzave në sport dhe në udhëheqje të sportit për
të dy gjinitë!
Gjatë diskutimeve të frytshme, vajzat duke vlerësuar
lart forumin e organizuar, folën për sfidat, idetë dhe
format e bashkëpunimit, se si mund të fuqizohet roli
i femrës në sport dhe po ashtu të rritet pjesëmarrja
e vajzave në sport.

NOC Kosovo host first Leading Sports Women
Forum
9 March - On Monday, NOC-Kosovo hosted the first
Leading Sports Women Forum, which was held
as part of the March 8 International Women’s Day
celebrations.
It was attended by the Minister of Culture, Youth and
Sport, Vlora Dumoshi, as well as dozens of leading
sportswomen of sports federations in Kosovo, NOCKosovo Executive Board, trainers, athletes etc.
NOC-Kosovo leaders, President Besim Hasani and
Secretary-General Shasivar Haxhijaj, congratulating
women on March 8, spoke about gender equality,
which remains one of NOC-Kosovo’s top priorities.
“Every year, such a forum will be organized in honor
of this day, and I believe that the forum will take on an
international character. Sports remains a powerful
platform and I believe we will be a good example of
gender equality. The NOC-Kosovo statute provides
that we shall have at least seven women on the
Executive Board, for a ratio of 10 men to 7 women.
If you are engaged, chances are for 9/8 ration,”
President Hasani said.

MCYS for the inclusion of girls in sports.
“Girls in Kosovo have an important role to play
in sports. As a minister, I will only be successful
thanks to our upcoming close cooperation and the
support of the clubs, because there have been some
differences between men’s and women’s clubs.
We will bring Kosovo in the forefront of sports and
youth. This is an Olympic year and Kosovo will be
represented by many women at the Tokyo 2020
Olympics,” Minister Dumoshi said, who also spoke
about sports infrastructure as one of MCYS’s
priorities.
The Forum held at the Sirius Hotel included a
debate on the orientation and strategy of equitable
inclusion of girls in sport and in sports leadership for
both genders!
During the fruitful discussions, the girls highly
praised the organized forum, talked about the
challenges, ideas and forms of cooperation, how
to strengthen the role of women in sports, and also
how to increase girls’ participation in sports.

Minister Dumoshi also expressed the support of
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Sportistët e rinj morën njohuri të përgjithshme për
anti-dopingun
10 mars - Komiteti Olimpik i Kosovës organizoi
ligjëratë për njohuri të përgjithshme të anti-dopingut
me sportistët përfitues të bursave “Shpresa Olimpike
2020”.
Ligjërues ishte koordinatori i KOK-ut për anti-doping
në Kosovë, Gëzim Murseli, njëherit anëtar i Agjencisë
së Anti-Dopingut në Kosovës (KosADA). Ligjërata u
zhvillua nën motot “Sporti i Pastër” dhe “Thuaj JO
Dopingut”.
Krahas sportistëve, të pranishëm ishin edhe trajnerë
dhe përfaqësues të federatave.
Të pranishmit i përshëndeti presidenti i KOK-ut,
Besim Hasani, i cili theksoi rëndësinë që kanë vijimi

i këtyre ligjëratave për të parandaluar masat kundër
dopingut.
Ligjërata e organizuar në Hotel Sirius në Prishtinë,
u mbajt në kuadër të sensibilizimit të sportistëve të
Kosovës me masat preventive dhe parandaluese të
marrjes së dopingut.
Që nga viti i kaluar, me rekomandim të Organizatës
Botërore të Anti-Dopingut (WADA), KOK ka themeluar
Agjencinë për Antidoping në Kosovë (KosADA).
KosADA është trup i pavarur dhe nga ky vit do të
marrë mostrat e urinës së sportistëve tanë dhe do t’i
dergojë në laboratoret e akredituara!

Young athletes acquire general knowledge about
anti-doping
13 mars - NOC-Kosovo hosted a lecture providing
general anti-doping knowledge to 2020 Olympic
Hope Scholarship recipients.

President, Besim Hasani, who emphasized the
importance of attending such lectures on measures
to prevent the use of doping.

The lecturer was NOC-Kosovo’s anti-doping
coordinator, Gezim Murseli, also a member of the
NOC-Kosovo Medical Commission. The lecture was
held under the motto “Clean Sports”.

The lecture, organized at the Hotel Sirius in Prishtina,
was held in the framework of raising the awareness
of Kosovo athletes about preventive anti-doping
measures.

Alongside the athletes, the lecture was also attended
by coaches and representatives of the federations.

Starting next year, following the recommendation of
the World Anti-Doping Organization (WADA), NOCKosovo will operate the Kosovo Anti-Doping Agency.

The participants were welcomed by the NOC-Kosovo
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KOK vazhdoi mbështetjen për ekipet Olimpike
Janar – mars: Komiteti Olimpik i Kosovës vazhdoi
mbështetjen financiare për përgatitjet jashtë vendit
të ekipeve Olimpike. Gjatë tre muajëve të parë të vitit,
KOK mbështeti tri kampe të ekipit Olimpik të xhudos.
Në janar xhudo mori pjesë në kampin Olimpik të
mbajtur në Mittersil të Austrisë.
Ndërsa, në muajin shkurt ekipi i xhudos mori pjesë

në kampet në Herstal të Belgjikës dhe Paris të
Francës, të cilat po ashtu u mbështetën nga KOK-ut.
Krahas xhudos, KOK mbuloi edhe shpenzimet e
boksieres Donjeta Sadiku, e cila për disa ditë u
përgatit në Sofie të Bullgarisë dhe në Trabzon të
Turqisë, para turneut kualifikues Olimpik për LO
Tokio 2020.

KOC continued supporting Olympic teams
January – March: Kosovo Olympic Committee
continued its financial support for the preparations
of the Olympic teams abroad. During the first three
months of the year, KOC supported three judo
Olympic team camps.
In January, judo took part in the Olympic camp held
in Mittersil of Austria.
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In February, the judo team took part in camps in
Herstal of Belgium and Paris of France, which were
also supported by the KOC.
In addition to judo, KOC also covered the expenses of
boxer Donjeta Sadiku, who for several days prepared
in Sofia of Bulgaria and Trabzon of Turkey before
the Olympic qualifying tournament for Tokyo 2020
Olympic Games.

RTK, partnere e re Komitetit Olimpik të Kosovës
11 mars - KOK dhe RTK nënshkruan marrëveshje
sponsorizimi për katër vitet e ardhshme.
Kontrata u nënshkrua nga presidenti i KOK-ut,
Besim Hasani dhe drejtori i përgjithshëm i RTK-së,
Ngadhnjim Kastrati, derisa të pranishëm ishin edhe
sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj
dhe drejtori i Televizionit në RTK, Lorik Arifaj.
Presidenti Hasani, duke falënderuar drejtuesit e
RTK-së, për kontributin e dhënë në promovimin e
sportit dhe sportistëve të Kosovës, theksoi se kjo
marrëveshje vjen si rezultat i bashkëpunimit prej
vitesh ndërmjet këtyre dy institucioneve.
“Padyshim që kjo marrëveshje do të ndikojë që dy
brendet tona të jenë në një nivel më të lartë, duke
ndihmuar njëri-tjetrin. Misioni i KOK-ut është që të
mbështesë sportin elitarë dhe sportin për të gjithë,
dhe padyshim që RTK në këtë drejtim ka luajtur
një rol të jashtëzakonshëm në bartjen e vlerave të
sportistëve të Kosovës tek audienca e gjerë që ka

RTK. Marrëveshja është një mundësi e shkëlqyer
për të prezantuar gjithë aktivitetet e KOK-ut, por
edhe atyre që na mbështesin, sepse KOK ka nevojë
për partnerë të tjerë dhe mënyra e komunikimit
më së miri bëhet përmes RTK-së”, tha ndër të tjera
presidenti Hasani.
Drejtori i përgjithshëm i RTK-së, Ngadhnjim Kastrati,
u shpreh i nderuar që RTK do të ketë marrëveshje
sponsorizimi me Komitetin Olimpik të Kosoveës.
“RTK me këtë marrëveshje do të ketë edhe privilegjin
të jetë sponsor medial i aktiviteteve dhe mbështesës
i atyre që ndihmojnë sportistët e Kosovës dhe KOKun. Për katër vitet e ardhshme RTK do të jetë afër
jush dhe sportistëve, të cilëve nuk po u mungon
suksesi dhe ky sukses po na bënë krenarë edhe ne”,
deklaroi Kastrati.
RTK iu bashkua sponsorëve tjerë të KOK-ut: HIB
Petrol, Toyota Kosova, Gjirafa, Hotel Sirius, Physio
Miracle dhe Kosova Press.

RTK, new partner of NOC Kosovo
March 11 - NOC Kosovo and RTK sign sponsorship
agreements for next four years.
The contract was signed by NOC Kosovo President
Besim Hasani and RTK General Director Ngadhnjim
Kastrati, while NOC Kosovo Secretary General
Shasivar Haxhijaj and RTK Television Director Lorik
Arifaj were also present.
President Hasani, thanking RTK executives for the
contribution given to the promotion of sports and
athletes in Kosovo, stressed that this agreement
comes as a result of years of cooperation between
these two institutions.
“Undoubtedly, this agreement will take our two
brands to a higher level, helping each other. The
mission of NOC Kosovo is to support elite athletes
and sports for all, and undoubtedly RTK in this regard
has played an extraordinary role in conveying the
values of Kosovo athletes to RTK’s wide audience.

The agreement is an excellent opportunity to present
all the activities of NOC Kosovo, but also of those
who support us, because NOC Kosovo needs other
partners and the best communication goes through
RTK”, said among other things President Hasani.
The General Director of RTK, Ngadhnjim Kastrati,
acknowledged the RTK is honored to have a
sponsorship agreement with NOC Kosovo.
“With this agreement, RTK will also have the privilege
of being a media sponsor of activities and supporter
of those who help Kosovo and NOC Kosovo athletes.
For the next four years, RTK will be close to you and
the athletes, who are not lacking in success and this
success is making us proud as well”, stated Kastrati.
RTK joined the other NOC Kosovo sponsors: HIB
Petrol, Toyota Kosova, Gjirafa, Hotel Sirius, Physio
Miracle and Kosova Press.
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Drejtuesit e KOK-ut u pritën nga ministrja e re
Vlora Dumoshi
7 shkurt - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës,
presidenti Besim Hasani dhe sekretari i përgjithshëm,
Shasivar Haxhijaj, u pritën nga ministrja e Ministrisë
për Kulturë, Rini e Sport (MKRS), Vlora Dumoshi,
e cila shoqërohej nga drejtori i Departamentit të
Sportit në MKRS, Ibër Alaj. Takimi ndodhi disa ditë
pas marrjes së detyrës nga ministrja Dumoshi.

Presidenti Hasani dhe sekretari i përgjithshëm
Haxhijaj, e uruan ministren Dumoshi për marrjen e
detyrës, duke i dëshiruar suksese, derisa kërkuan
vazhdim të bashkëpunimit të frytshëm, njësoj si
me ministrat paraprak, për çka ministrja Dumoshi
shprehu gatishmërinë për bashkëpunim dhe
përkrahje.

NOC Kosovo heads hosted by new Minister Vlora
Dumoshi
February 7 - NOC Kosovo heads, President Besim
Hasani and Secretary General Shasivar Haxhijaj, were
hosted by the Minister of Culture, Youth and Sports
(MCYS), Vlora Dumoshi, who was accompanied
by the Director of the Sports Department in MCYS,
Iber Alaj. The meeting took place a few days after
Minister Dumoshi took office.
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President Hasani and Secretary General Haxhijaj
congratulated Minister Dumoshi on taking office,
wishing her success, while urging for the continuation
of fruitful cooperation, same as with previous
ministers, at which Minister Dumoshi expressed her
readiness for cooperation and support.

+383 44 100 044

physio@yesspharma.com
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Presidenti Hasani dhe zëvendësdrejtori i ATK-së,
Sharku, sqaruan Ligjin për Sponsorizime në Ferizaj
3 mars - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës,
Besim Hasani dhe zëvendësdrejtori i Administratës
Tatimore të Kosovës, Nait Sharku, kanë takuar
bizneset, klubet sportive dhe shoqatat kulturore
të Ferizajt, të cilave u kanë sqaruar Ligjin për
Sponsorizime.
E pranishme në takimin e mbajtur në sallën e
Kuvendit Komunal të Ferizajt, ishte edhe drejtoresha
për Kulturë, Rini dhe Sport në këtë komunë, Xhemile
Murati-Shabani, e cila vlerësoi lartë praninë e
presidentit Hasani dhe zëvendësdrejtorit Sharku,
duke thënë se një takim i tillë do t’i kontribuojë
zhvillimit të sportit në Ferizaj.
Presidenti Hasani duke inkurajuar klubet për të

shfrytëzuar sa më parë këtë Ligj, tha se deri më
tani rreth 100 kontrata janë bërë mes biznesit dhe
komunitetit të sportit.
Zëvendësdrejtori Sharku theksoi se ATK është e
gatshme të japë sqarime si për komunitetin e sportit,
ashtu edhe për biznesin, duke shtuar se institucioni
që drejton është duke respektuar Ligjin, i cili
investimit të biznesit në sport i mundëson lehtësira
në masën 30 për qind nga tatimi në fitim, kurse 20
për qind për kulturën.
Pjesëmarrësit e shumtë përmes pyetjeve të
ndryshme morën përgjigjet e nevojshme nga i pari
i Lëvizjes Olimpike në Kosovës, Besim Hasani dhe i
dyti i ATK-së, Nait Sharku.

President Hasani and TAK Deputy Director Sharku
explain Law on Sponsorship in Ferizaj
March 3 - NOC Kosovo President Besim Hasani, and
the Deputy Director of the Tax Administration of
Kosovo, Nait Sharku, met with Ferizaj businesses,
sports clubs, and cultural associations, to whom
they explained the Law on Sponsorship.
Also present at the meeting held in the hall of the
Municipal Assembly of Ferizaj, was the Director
of Culture, Youth and Sports in this municipality,
Xhemile Murati-Shabani, who praised the presence
of President Hasani and Deputy Director Sharku,
saying that such a meeting will contribute to the
development of sports in Ferizaj.
President Hasani, encouraging the clubs to employ
this Law as soon as possible, said that so far about
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100 contracts have been made between business
and the sports community.
Deputy Director Sharku stressed that TAK is ready to
provide clarifications to both the sports community
and business, adding that the institution he leads
upholds the law, which provides for profit tax relief
of 30 percent for business investment in sports, and
20 percent for culture.
The numerous participants, through various
questions received the necessary answers from the
head of the Olympic Movement in Kosovo, Besim
Hasani, and the second in command at TAK, Nait
Sharku.

Fillojnë Ligat Universitare
5 mars - Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik
të Kosovës, Shasivar Haxhijaj, ka marrë pjesë
në ceremoninë hapëse të Ligave Universitare, të
organizuara nga Federata e Sportit Universitar të
Kosovës.
Në ceremonië hapëse të mbajtur në sallën “1
Tetori” në Prishtinë, të pranishëm ishin edhe
zëvendësministri për Kulturë, Rini e Sport, Ismet
Beqiri, rektori i Universitetit të Prishtinës, Marjan
Dema, studentë, sportistë dhe mysafirë të tjerë.
Në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm, Haxhijaj, duke
përgëzuar FSUNK-n për fillimin e Ligave Universitare,

ndër të tjera theksoi se këto Liga do të kontribuojnë
në masovizimin e sportit në Kosovë, ndërsa kërkoi
që këtë shembull ta ndjekë edhe Federata e Sportit
Shkollor.
Me nga një fjalë rasti të pranishmëve iu drejtua edhe
kryetari i FSUNK, Musa Selimi, i cili theksoi se në
këto tri vite të themelimit, kjo federatë është bërë
e respektuar, falë edhe sukseseve të shënuara në
arenën ndërkombëtare.
FSUNK për herë të parë filloi me organizimin e Ligave
Universitare në futsall, volejboll dhe pingpong.

University Leagues launched
March 5 - The Secretary General of NOC Kosovo,
Shasivar Haxhijaj, took part in the opening ceremony
of the University Leagues, organized by the Kosovo
University Sports Federation (FSUNK).

Leagues, among other things stressed that these
Leagues will contribute to mass practice of sports
in Kosovo, while requesting that this example be
followed by the School Sports Federation.

In his speech, Secretary General Haxhijaj,
congratulating FSUNK for the launch of University

FSUNK launched the first organization of University
Leagues in futsal, volleyball and table tennis.
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Në tre muajt e parë të vitit 2020, Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës
mbajti dy mbledhje, në të cilat shqyrtoi pika të ndryshme të Rendit të Ditës.
Me theks të veçantë u trajtuan përgatitjet për LO Tokio 2020, përzgjedhja
e Shpresave Olimpike 2020, si dhe aktivitetet që e presin KOK-un në vijim.

In the first three months of 2020, the Executive Board of the Kosovo Olympic
Committee held two meetings to discuss various items on the agenda.Special
emphasis was placed on the preparations for Tokyo 2020 OG, the selection of
the 2020 Olympic Hopes, and the following activities of KOC.

15 shkurt - Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, ka pritur zëvendës

February 15 - President of KOC, Besim Hasani, receives the Vice President of
the International Table Tennis Federation (ITTF), Petra Sorling, and the Vice
President of the European Table Tennis Union (ETTU), Ivo Goran Munivrana, who
visited Kosovo in February. The meeting was also attended by the President of
the Table Tennis Federation of Kosovo, Nehat Çitaku.

presidenten
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48e Federatës Ndërkombëtare të Pingpongut (ITTF), Petra
Sorling dhe nënpresidentin e Unionit Evropian të Pingpongut (ETTU), Ivo
Goran Munivrana, të cilët gjatë muajit shkurt e vizituan Kosovën. Në takim
ishte edhe kryetari i Federatës së Pingpongut të Kosovës, Nehat Çitaku.
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Ekipi Olimpik i xhudos izolohet në sallën stërvitëse
Mars – Që prej masave të marrë nga Ministria
e Shëndetësisë së Kosovës, për të parandaluar
përhapjen e koronavirusit Covid_19, ekipi Olimpik i
xhudos u karantinua.

të qëndrojnë, ushqehen e stërvitin së bashku deri në
një moment tjetër. Të gjithë do të jenë në karantinë
tek salla ku stërvitim”, tha trajneri i xhudos, Driton
Kuka.

Për dallim nga të tjerët që u karantinuan në shtëpi,
ekipi i xhudos zgjodhi sallën stërvitëse për t’u izoluar.

Shkaku i pandemisë, të gjitha garat ndërkombëtare
të xhudos janë shtyrë.

“Janë 10 persona, përfshirë sparing partnerët që do

The Olympic judo team isolated in the training room
March - Since the measures taken by the Ministry of
Health of Kosovo to prevent the spread of Covid-19,
the Olympic judo team was quarantined.

will stay, eat and train together until further notice.
Everyone will be in quarantine at the gym where we
train”, said the judo coach, Driton Kuka.

Unlike others who were quarantined at home, the
judo team chose the training room for isolation.

Due to pandemics, all international judo competitions
have been postponed.

“There are 10 people, including sparing partners who
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Nga turneu i ndërprerë në karantinë 16-ditëshe në
Qendrën e Studentëve
Mars – Ekipi Olimpik i boksit mori pjesë në turneun
kualifikues Olimpik për “Tokio 2020”, i cili u mbajt në
Londër.
Pas katër ditë garash, turneu u ndërpre për shkak të
përhapjes së pandemisë së koronavirusit Covid_19.
Falë bashkëpunimit të presidentit të KOK-ut, Besim
Hasani me ministren për Kulturë, Rini e Sport, Vlora
Dumoshi, të ndihmuar nga zëvendëskryeministri
Abdullah Hoti dhe ministri i Infrastrukturës dhe
Transportit, Lumir Abdixhiku, u gjet zgjidhja që falë
humanitetit të Behgjet Pacollit, të ndihmuar edhe nga
ish-ministri i Jashtëm i Britanisë së Madhe, Sir Alan
Duncan, të bëhet kthimi emergjent i delegacionit
të boksit në Kosovë me aeroplanin privat të ishzëvendës kryeministrit Pacolli.
Delegacioni prej katër boksierëve, dy trajnerëve
dhe një zyrtari qëndroi për 16 ditë në karantinë në
Qendrën e Studentëve në Prishtinë, vend i caktuar
për karantinimin e personave që vinin nga jashtë

vendit në kohën e pandemisë.
“Nuk e kam parë familjen time gati që një muaj e
gjysmë. Së pari isha në përgatitje në Trabzonspor
të Turqisë, ndërkaq më pas shkova në Londër për
turneun kualifikues, i cili u anulua. Është kohë e
gjatë, por ne duhet t’i respektojmë rregullat që na
është kërkuar. Edhe unë iu bëjë thirrje të gjithëve
që të qëndrojnë në shtëpi dhe t’i respektojnë
rekomandimet nga ekspertët, pasi vetëm kështu
mund të ia dalim”, ka thënë Sadiku, pas daljes nga
Qendra e Studentëve.
Donjeta Sadiku ishte e vetmja nga katër boksierët
kosovarë që ishte ende në garë në turneun e Londrës,
i cili u anulua shkaku i koronavirusit. Sadiku e fitoi
meçin e parë, kurse të dytin nuk arriti ta zhvillojë
shkaku i anulimit të turneut.
Boksierët tjerë, Patriot Behrami, Besart Pireva dhe
Shpëtim Bajoku pësuan humbje në luftën e parë.

The boxing team was quarantined for 16 days at
the Student Center
March - The Olympic boxing team took part in the
Olympic qualifying tournament for “Tokyo 2020”
held in London. After four days of competition, the
tournament was cancelled due to the spread of
Covid-19 pandemic.
They returned to Kosovo by private plane of the
former Deputy Prime Minister, Behgjet Pacolli.
“I have not seen my family for almost a month
and a half. I also call on everyone to stay at home
and respect the recommendations of the experts,
because only in this way we can succeed”, said

Sadiku, after leaving the 16-day quarantine at the
Student Center.
Donjeta Sadiku was the only one of the four Kosovan
boxers who was still competing in the London
tournament, which was canceled due to coronavirus.
Sadiku won the first match, as the second was not
organized because the tournament was cancelled.
Other boxers, Patriot Behrami, Besart Pireva and
Shpëtim Bajoku, lost the first fight.
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Kosova “pushton” podiumet në Paris, medalje ari
për Distrian, bronzë për Norën
8 shkurt - Medalje ari dhe bronzi është bilanci i ekipit
tonë të xhudos nga Grand Slami i Parisit.

Është kjo medalja e parë e saj në Grand Slamin e
Parisit.

Distria Krasniqi, e cila pas gati dy vitesh garoi në
kategorinë -52 kilogramë, fitoi medaljen e artë.

Në kryeqytetin francez për herë të parë u paraqit
edhe Laura Fazliu, e cila në kategorinë -63 kilogramë
shënoi një fitore, për t’u ndalur në të dytën.

Ajo në finale e zhvilluar para rreth 20 mijë shikuesve
mposhti medalisten e argjendtë të Lojërave Olimpike
Rio 2016, italianen Odette Giuffrida.
Distria mori 1 mijë pikë Olimpike në këtë kategori,
derisa në kategorinë e saj -48 kilogramë, ndodhet e
para në renditjen Olimpike.
Medalje, por të bronztë fitoi edhe Nora Gjakova,
në kategorinë -57 kilogramë. Ajo fitoi medaljen e
bronztë, pas fitores mdaj francezes, Leonie Cysique.
Nora mori edhe 500 pikë Olimpike për Tokio 2020.

Nora mori medalje dhe pikë Olimpike edhe në Tel
Aviv
Nora Gjakova gjatë muajit janar fitoi medaljen e
bronztë në Grand Prixin e mbajtur në Tel Aviv të
Izraelit. Kampionia e Evropës 2018 dhe nënkampione
e 2019-tës fitoi të bronztën në kategorinë -57
kilogramë, përmes repesazhit. Nora fitoi edhe 350
pikë Olimpike në rrugën drejt normës Olimpike Tokio
2020.

Kosovo “conquers” podiums at Paris Grand Slam,
gold medal for Distria, bronze for Nora
February 8 - Gold and bronze medals brought home
by our judo team from the Paris Grand Slam.
Distria Krasniqi, who after almost two years
competed in the -52 kg category, took gold.
She defeated the silver medalist of the Rio 2016
Olympic Games, Italian Odette Giuffrida, in the final
held in front of about 20 thousand spectators.
Distria received 1 thousand Olympic points in this
category, while in her -48 kg category, she is first in
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the Olympic ranking.
Another medal, bronze this time, was won by Nora
Gjakova in the -57 kg category. She won the bronze
medal defeating French judoka Leonie Cysique.
Nora also received 500 Olympic points for Tokyo
2020. This is her first medal at the Paris Grand Slam.
Laura Fazliu made her first appearance in the French
capital, scoring a victory in her first match in the -63
kg category, to be stopped in the second.

Karateja mbulohet me bronzë në evropianin e
Budapestit
9 shkurt – Katër medalje të bronzta të fituara ishte
bilanci i karateistëve tanë, në kampionatin evropian
të mbajtur në Budapest të Hungarisë, për kadetë,
junior dhe U-21.
Albulena Gërvalla (-55 kg), Vesa Ibrahimi (-68 kg) dhe
Benjamin Shabani (+84 kg), fituan medaljet e bronzta

në grupmoshën U-21, ndërsa Betim Maliqi (– 68 kg)
fitoi të bronztën në grupmoshën e juniorëve.
Paraqitje të kënaqëshme patën edhe garues tjerë,
disa prej të cilëve iu afruan edhe medaljes.
Karateja u përfaqësua në evropian me 29 garues.

Four bronze medals for karate team at Budapest
European Championship
February 9 - Four bronze medals were brought home
by our karatekas from the European Championships
in Budapest, Hungary, for cadets, juniors and U-21s.
Albulena Gërvalla (-55 kg), Vesa Ibrahimi (-68 kg)
and Benjamin Shabani (+84 kg) won bronze medals
in the U-21 age group, while Betim Maliqi (-68 kg)

won the bronze medal in the junior age group.
Other karatekas also had satisfactory performances,
some of whom even almost got a medal.
Karate was represented at the
Championship with 29 contestants.

European
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Kosova e nis mbarë, mund Islandën e Luksemburgun
Shkurt 2020 – Kombëtarja e Kosovës në basketboll i
nisi mbarë parakualifikimet për Kupën e Botës 2023.

Basketbollistët tanë morën përkrahje të madhe nga
tifozët shqiptarë të pranishëm në sallë.

Në ndeshjen e parë mposhtën Islandën 80:78, takim
ky që u luajt në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në
Prishtinë, që ishte stërmbushur nga tifozët.

Ndeshjet e radhës zhvillohen në muajin nëntor të
këtij viti. Në grup me Kosovën është edhe Sllovakia.

Në ndeshjen e dytë, “Dardanët” triumfuan ndaj
Luksemburgut në udhëtim, me rezultat 84:80.

Me dy fitore në po aq ndeshje, Kosova kryeson
renditjen me katër pikë.

Kosovo gets head start beating Iceland and Luxembourg
February 2020 - Kosovo’s National basketball team
makes gets a head start in the World Cup 2023 PreQualifiers.
In their first match they defeated Iceland 80:78,
in an overcrowded Palace of Youth and Sports in
Prishtina.
In the second match, the Dardanians triumphed over
their host Luxembourg with a score of 84:80.
Our players were cheered on by the many Albanian
fans in the stands.
Next matches will be played this coming November.
Slovakia is also in the same group with Kosovo.
With two wins in as much matches, Kosovo leads
the ranking with 4 points.

Paraqitje e suksesshme
e hendbollistëve në
kualifikimet për botëror

Janar - Kombëtarja e Kosovës në hendboll pati
paraqitje të suksesshme në fazën e tretë të
kualifikimeve për botërorin 2021. Në grup me
Kosovën ishin Italia, Rumania dhe Gjeorgjia, ndërsa
ndeshjet u luajtën në Benevento të Italisë.
Djelmoshat tanë debutuan me barazimin dramatik
ndaj Italisë favorite, 26:26. Humbje pësuan nga
Rumania 32:21, ndërsa ndeshjet i mbyllën me fitore
bindëse ndaj Gjeorgjisë, me rezultat 30:21.
Me një fitore dhe një barazim, Kosova doli e dyta, por
që nuk i mjaftoi të kualifikohet tutje.

Successful appearance
of handball players in the
World Cup qualifiers

January - The Kosovo national handball team had a
successful performance in the third qualifying round
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of the 2021 World Cup. Italy, Romania and Georgia
were in the group with Kosovo, while the matches
were played in Benevento of Italy.
Our boys debuted with the dramatic draw against
favorite Italy, 26:26. They lost to Romania 32:21, and
they closed the matches with a convincing victory
over Georgia, with a result of 30:21.
With a victory and a draw, Kosovo came out second,
but it was not enough to qualify.

Kampioni i Ballkanit U-20
10 shkurt 2020 - Muhamet Ramadani ka treguar
forcën e tij edhe në kampionatin ballkanik U-20 të
atletikës në sallë, që u mbajt në Stamboll të Turqisë.
Ramadani fitoi medaljen e artë në hedhjen e gjylës
6 kg.
Ai e hodhi gjylën në largësi 19.20 metra, duke lënë
pas garuesit nga Turqia e Greqia.
Në këtë disiplinë garoi edhe Alaudin Suma, i cili doli
i shtati me distancë 15.89m.
Muhamet Ramadani është medalist i artë i Festivalit
Olimpik Evropian për të Rinj Baku 2019.

Balkan U-20 Champion
February 10, 2020 - Muhamet Ramadani has shown
his strength at the Balkan U-20 Indoor Championship,
held in Istanbul, Turkey.
Ramadani won the gold medal in the 6 kg shot put.
His put his shot at 19.20 meters, leaving behind the
competitors from Turkey and Greece.
Alaudin Suma also competed in this discipline,
ranking seventh with a distance of 15.89m.
Muhamet Ramadani is the gold medalist of the
European Youth Olympic Festival Baku 2019.

FVK organizoi kualifikimet
për CEV Kampionatin
Evropian U-20
Federata e Volejbollit e Kosovës organizoi
kualifikimet për CEV Kampionatin Evropian për U-20.

Kosovo was in group 2 with Estonia and Switzerland.
Kosovo U-20 had a solid performance in the matches.
It suffered losses from both national teams.
Meanwhile, Kosovo U-19 in the women’s competition
participated in the qualifiers organized in
Montenegro. Montenegro, Sweden and Israel were
in the group with our girls, defeating our team.

Në grupin 2 ku ndodhej Kosova, e përbënin edhe
Estonia dhe Zvicra.
Kosova U-20 në ndeshjet e zhvilluara pati paraqitje
solide. Pësoi humbje nga të dyja kombëtaret.
Ndërkohë, Kosova U-19 në konkurrencën e femrave,
mori pjesë në kualifikimet e organizuara në Mal të Zi.
Në grup me vashat tona ishin edhe Mali i Zi, Suedinë
e Izraelin, nga të cilat pësuan humbje.

VFK organized the CEV
qualifiers for the European
U-20 Championship
The Volleyball Federation of Kosovo organized the
CEV qualifiers for the European U-20 Championship.
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