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DEBUTIMI I ARTË

Sesioni i 129-të i Komitetit Olimpik Ndërkombetar i mbajtur më dhjetor 2014, pranoi Komitetin 
Olimpik të Kosovës në familjen e madhe olimpike. Kjo njohje i mundësoi sportistëve të Kosovës, 
të debutojnë drejt shkëlqyeshmërisë në Lojërat Olimpike Verore “RIO 2016”.

Kosova si shtet i pavarur dhe sovran, për herë të parë në historinë e saj mori pjesë në Lojërat 
Olimpike në Rio me tetë sportistë. Shumë e kishim dëshiruar, shpresuar dhe ëndërruar momentin 
kur kapitenia jonë, xhudistja Majlinda Kelmendi arriti medaljen e artë, duke e vendosur Kosovën 
në piedestalin e shteteve që kanë medalje të arta në Lojërat Olimpike!

Sot kjo medalje është një trashëgimi e artë. Mbushi një vit. Tashmë, me çdo 7 gusht, do të festojë 
shumë e më shumë datëlindje, aq shumë sa historia do ta lartësojë përjetësisht.

Kosova edhe në të ardhmen do të ketë medalje nga Lojërat Olimpike dhe Para-Olimpike Verore 
dhe Dimërore, por ajo e 7 gushtit 2016 do të mbetet e veçantë për jetë të jetëve!

Ndjenja që na solli Majlinda, është frymëzim për të gjithë e nuk zëvendësohet, por ajo frymëzon kombin drejt shkëlqimit, se me 
punë e sakrificë çdo gjë është e mundshme. Nuk ka kufij të pakalueshëm për ne, e sporti e dëshmoi këtë.

Në përvjetorin e parë të medaljes së artë, 7 gusht 2017, Komiteti Olimpik i Kosovës del me përmbledhjen e rreth 100 fotove më 
të bukura, nëpërmjet të cilave memorizohet debutimi i artë i Kosovës në Lojërat Olimpike “RIO2016”.

Ky dedikim është për të gjithë ekipin olimpik dhe përpjekjet e mëdha ndër dekada për të mbërritur deri në këtë moment.

Urime Kosovë! Rruga jote u ndriqoftë nga ky rrezatim i artë përjetë! 

Faleminderit Majlindë!

Besim Hasani,

President i Komitetit Olimpik të Kosovës
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THE GOLDEN DEBUT

The 129th Session of the International Olympic Committee held in December 2014, accepted the Kosovo Olympic Committe 
into the the great olympic family. This recognition enabled the Kosova athletes, to debut with excellence at the Summer Olympic 
Games “RIO 2016”

Kosovo as an independent and sovran state, for the first time in its history participated at the Olympic Games in Rio with eight 
athletes. We would have wanted, hoped and dreamed the moment when our team captain, judoka Majlinda Kelmendi got 
the gold medal, thus placing Kosovo to the piedestal of the countries that have accomplished gold medals in the Olympic 
Games! 

Today this medal is a golden inherritage. It is a year since then. Now, every 7th August, we will celebrate many and many years, 
as much as the history will  eternally heighten.

Kosovo in the future too, will have medals from the Olympic Games, Summer and Winter Pre-Olympics, but that of 7th August will 
remain in particular for ever. 

The feeling that Majlinda brought, is an inspiration to all of us and it cannot be replaced, but it inspires the nation toward the 
excellence,  because with work and sacfrice everything is possible. There are no impossible frontiers for us, and it was proven by 
sports. 

On the first anniversary of the gold medal, 7th August 2017,  the Kosovo Olympic Committee comes out with a collection of about 
100 the most beautiful photos, through which one memorizes the golden debuit of Kosovo in the Olympic Games “RIO 2016”.

This dedication is for our entire olympic team and big efforts through decades in order to reach up to this moment.

Congratulation Kosovo! Let your way be enlighten by this golden reflection forever! 

Thank you Majlinda!

Besim Hasani,

President of the Olympic Committee of Kosovo
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Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, 
ia dorëzoi flamurin kapitenes, Majlinda Kelmendi

The President of the Republic of Kosovo, 
Hashim Thaçi, handed over the flag to Majlinda Kelmendi
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Pamje nga ceremonia e hapjes së Lojërave 
Olimpike “RIO 2016”. Për herë të parë, flamuri i 
Kosovës bashkë me flamujt e vendeve tjera.

Images from the opening ceremony of the Olympic 
Games “RIO 2016”. For the first time, Kosovo flag, 
together with flags of all other countries.
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Moment historik. Kosova duke parakaluar në 
ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike “RIO 2016”.
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Historic moment. Kosovo team passing by in the 
opening ceremony of the Olympic Games “RIO 2016”.
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Majlinda Kelmendi nën përcjelljen e 
trajnerit Driton Kuka i drejtohet tatamit për 

luftën e parë të saj në Rio në 52 kg.

Majlinda Kelmendi followed by her coach 
Driton Kuka heading toward tatami for her 

first fight in Rio up to 52kg.
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Majlinda Kelmendi në aksion në  luftën e parë të saj në 
“Arena Carioca 2” në Rio kundër zviceranes Evelyne 
Tschopp. Fitore me Ippon për vetëm 25 sekonda. 

Majlinda Kelmendi in action on her first fight at “Arena 
Carioca 2” in Rio against the Swiss judoka Evelyne Tschopp 
Ippon in just 25 seconds of the match.



16

Trajneri Driton Kuka në përqëndrim maksimal gjatë 
luftërave të Majlindës në rrugën drejt medaljes së artë.

Coach Driton Kuka on full focus during Majlinda’s fights 
on the way to the gold medal.



17

Kelmendi në luftën e dytë, i 
hakmerret ndaj xhudistes nga 
Mauricius Christianne Legentil, 
për eliminimin e hershëm në 
Olimpiadën “Londra 2012”.

Kelmendi on her second fight 
against judoka Christianne 
Legentil of Mauritius, took 
vengeance over her after early 
elimination in the “London 
2012” Olympics.
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Lufta në gjysmëfinale ndaj japonezes Misato Nakamura – lufta më e vështirë e Majlindës në Rio.

Semi-final fight over Japanese judoka Misato Nakamura – Majlinda’s toughest fight in Rio. 
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Majlinda merr duartrokitje në “Arena Carioca 2” pak pasi siguroi finalen.

Majlinda receives hand-clapping in the “Arena Carioca 2” right after 
securing her place in the finals.

Çlirimi në fund, pak sekonda pasi siguroi finalen.

Final relief, seconds after securing the final.
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Në kërkim të lëvizjes vendimtare drejt të artës.

In search of the decisive move toward the gold.
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Majlinda në aksion – lufta për medalje të artë ndaj italianes Odette Giuffrida.

Majlinda in action – gold medal fight against the Italian judoka Odette  Giuffrida.
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Në luftë të rreptë 
ndaj Giuffridas

In a tough fight 
over Giuffrida. 
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Delegacioni i Kosovës me në krye Presidentin e Republikës, Hashim Thaçi dhe Presidentin e Komitetit 
Olimpik të Kosovës,Besim Hasani, gjatë festës për medaljen historike të Majlinda Kelmendit në xhudo.

Kosovo Delegation headed by Kosovo President Hashim Thaçi and Kosovo National Committee 
President Besim Hasani, cheer on  as Majlinda Kelmendi wins Kosovo’s first ever medal. 
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Flamujt e Kosovës në plan të 
parë në Arena Carioca 2, teksa 
Kosova bën histori në paraqitjen 
e parë në Olimpiadë

Kosovo flags on the foreground 
in Arena Carioca 2, as Kosovo 
makes history on its first 
participation in the Olympics 
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Shtrëngimi i dorës së fundit në tatami në “RIO 2016”. 
Pamje nga momenti i fundit i finales së Majlindës me italianen, Odette Giufrida.

TLast handshaking in tatami in “RIO 2016”. Images from the last moment of 
Majlinda’s finals with Italian, Odette Giufrida.
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Duart e hapura për suksesin më të 
madh në historinë e sportit të Kosovës

Arms wide open for Kosovo’s biggest 
ever historical achievement in sports
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Lotët e artë…

Golden tears…
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Majlinda duke falënderuar krahun e djathtë të 
saj, Driton Kukën. Pa të ajo nuk do të ishte këtu.

Majlinda thanks for the right-handed support by 
Driton Kuka. Without him, she wouldn’t be here. 
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Njëri nga momentet më të lumtura në karrierën e Majlinda Kelmendit. Disa momente para se ajo të pranojë medaljen e artë.   One of the happiest moments of Majlinda Kelmendi’s career. Few seconds before she receives her gold medal.
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Njëri nga momentet më të lumtura në karrierën e Majlinda Kelmendit. Disa momente para se ajo të pranojë medaljen e artë.   One of the happiest moments of Majlinda Kelmendi’s career. Few seconds before she receives her gold medal.
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Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas 
Bach, mbajti premtimin e tij. Ai i dorëzoi medaljen e 
artë Majlinda Kelmendit.

President of International Olympic Committee Thomas 
Bach keeps his promise. He gave the gold medal to 
Majlinda Kelmendi.
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Presidenti i Komitetit Oimpik Ndërkombëtar Olimpik, 
Thomas Bach përshendetet me Majlindën dhe ia dorëzon 
Medaljen. “Të kam premtuar se nëse e fiton medaljen, 
do ta ndaja personalisht, dhe këtë po e bëj”, ka rrëfyer 
Majlinda t’i ketë thënë Bach.

IOC President Thomas Bach hugs Majlinda as he presents 
her with the Olympic gold. “I am keeping my promise 
to personally present you with the medal”, Bach told 
Majlinda, as she recalled it later in the media.
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Edhe presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Xhudos, Marius Vizer, ka një dhuratë për krenarinë tonë.

Even the President of the International Judo Federation, Marius Vizer, has a gift for our pride.
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Lotët që rrjedhin vetvetiu nga 
suksesi madhështor

The tears that pervade itself 
from the great success
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Majlinda Kelmendi pozon 
bashkë me medalistet e tjera, 

Odette Giufrida të Italisë, 
Misato Nakamura të Japonisë 

dhe Natalia Kuziutina të Rusisë.

Majlinda Kelmendi poses 
alongside other medalists, 

Odette Giufrida of Italy, Misato 
Nakamura of Japan and 

Natalia Kuziutina of Russia.
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Flamuri i Kosovës fluturon më së larti, duke 
lënë prapa atë të Italisë, Japonisë dhe Rusisë.

Kosovo flag flies the highest, leaving behind 
those of Italy, Japan and Russia.
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Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, 
i jep flamurin Majlindës

President of Kosovo Hashim Thaçi hands 
over the flag to Majlinda Kelmendi
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Majlinda emocionohet pasi që e ka 
fituar medaljen e artë olimpike. “Kjo 
është për popullin e Kosovës”, ka 
thënë menjëherë pas meçit final.

Emotions run high for Majlinda after 
winning gold. “This is for the people 
of Kosovo”, she said, right after her 
final triumph.
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BBC: Kampionia e xhudos, 
Kelmendi, tronditë Kosovën

BBC: Majlinda Kelmendi fiton medaljen 
e parë olimpike për vendin e saj EuroNews: Kelmendi i bë vend Kosovës 

në hartën e sportit me të artën historike

BILD: Kelmendi merr medaljen e 
parë të artë olimpike për Kosovën

Insidethegames: Kelmendi realizoi ëndrrën e saj 
për të fituar medaljen e parë të artë olimpike për 

Le Monde: Majlinda Kelmendi, 
ylli i shtatë i Kosovës

REAGIMI I MEDIAVE TË HUAJA
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La Republica: Medalja e parë kosovare 
në Olimpiadë. Kelmendi qan në podium

El Pais (Spanjë): Medalja e parë e 
Kosovës nuk mund të blihet me para.

Reuters: Kelmendi bënë 
historinë me të artën për Kosovën

Hindustimes: Kelmendi i sjell Kosovës 
së ‘varfër’ të artën në Lojërat e para

REAGIMI I MEDIAVE TË HUAJA
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Eurosport: Majlinda 
Kelmendi fiton të 
artën në xhudo për 
t’u bërë medalistja 
e parë e Kosovës

“Unë vetëm e dëshmova se edhe pas luftës, edhe pas mbijetimit të luftës, nëse duan 
diçka ata mund ta kenë. Nëse duan te jenë kampionë olimpik, ata mund të jenë, edhe 
nëse vijmë nga një vend i vogël, vend i varfër”, ishin fjalët e Majlindës pas medaljes, të 
cilat gazeta spanjolle Marca i përzgjodhi në mesin e 12 deklaratave më të mira të RIO-s.

“Kelmendi godet 
arin historik për 
Kosovën, Basile 
fiton për Italinë”, 
- është tituli i 
faqes zyrtare të 
Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar 
“Olympic.org”.
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Ish-ministri për Kulturë, Rini e Sport, 
Memli Krasniqi, njëherit nënkryetar 
i parë i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj, 
sekretar i përgjithshëm i KOK-ut 
dhe Jeton Rudari menaxher për 
projekte, duke iu gëzuar fitoreve të 
Majlinda Kelmendi.

Former Minister for Culture, Youth 
and Sport, Memli Krasniqi, now First 
Vice-President of the NOC Kosovo, 
Shasivar Haxhijaj, General Secretary 
of the NOC Kosovo and Jeton Rudari, 
Project Manager, celebrating the 
victories of Majlinda Kelmendi 

Agron Kuka, president i Federatës së Xhudos së Kosovës, Fadil 
Vokrri, president i Federatës së Futbollit të Kosovës, Muharrem Sahiti, 
këshilltar i ministrit Kujtim Shala, Distria Krasniqi, xhudiste, duke shikuar 

njërën nga luftërat e Majlinda Kelmendit.

Agron Kuka, President of Kosovo Judo Federation, Fadil Vokrri, 
President of the Kosovo Football Federation, Muharrem Sahiti, 

advisor to Minister Kujtim Shala and Distria Krasniqi Judoka, 
watching one of the Majlinda’s fights.
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Nora Gjakova para luftës së parë në 
kategorinë deri 57 kilogram të xhudos. 
Ajo përcillet nga trajneri i saj, Driton Kuka

Nora Gjakova prior to her first fight in the 
category up to 57 kilograms in Judo. She’s 
being followed by her coach, Driton Kuka
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Pas disa muajsh mungese në gara 
për shkak të lëndimeve, 

Nora Gjakova nuk ia doli ta kalonte 
rumunen Corina Caprioriu për t’u 

kualifikuar në rrethin e tretë.

Following months of absence in 
competitions due to injurries, 

Nora Gjakova couldn’t make it 
through to the third round over 

Romanian Corina Caprioriu. 
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Vijona Kryeziu gjatë vrapimit 
kualifikues në garën në 400 m në 
Stadiumin Olimpik në Engenhão. 

Vijona Kryeziu during the qualifying 
competition on 400 m. dash at the 
Olympic Stadium in Engenhão.
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Vijona Kryeziu në zonën miks, pas rekordit të ri kombëtar të Kosovës në debutimin e saj në Lojëra Olimpike. 
Vijona Kryeziu in the mix zone, after setting the new national record on her debut in Olympic Games.
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Musa Hajdari në garën kualifikuese në 800 metra 
në stadiumin Olimpik Engenhão.

Musa Hajdari in the 800m qualifying competition 
in the Olympic Stadium in Engenhão.
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Zijadin Kryeziu, trajneri i atletëve: Musa Hajdari dhe Vijona Kryeziu

Zijadin Kryeziu, coach of athletics: Musa Hajdari and Vijona Kryeziu
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Notarja Kosovare Rita Zeqiri gjatë garës kualifikuese në 100m shpinë.

Kosovan swimmer Rita Zeqiri on her 100m backstroke qualifying competition.
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Rita Zeqiri para rrathëve olimpikë brenda fshatit olimpik në Rio.

Rita Zeqiri in front of Olympic Rings inside the Rio’s Olympic village.
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Lum Zhaveli niset nga blloku në debutimin e tij 
në Lojëra Olimpike në stilin 50 m krol.

Lum Zhaveli off the block in his 
Olympic Games debut for the 50m free style.
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Gara e Lum Zhavelit në 50m krol në Palestrën Olimpike Ujore.

Lum Zhaveli’s free style competition at the Olympic Aquatics Stadium.
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Shenjëtarja Urata Rama 
ishte pjesë e “RIO 

2016”. Me të ishte edhe 
trajneri, Ali Pllana.

Urata Rama was part of 
“RIO 2016” in shooting. 
She was accompanied 
by her coach, Ali Pllana.
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Çiklisti Qëndrim Guri (i pari nga e djathta), bashkë me Majlinda Kelmendin, Avni Nuha (kryetar i 
Federatës së Çiklizmit), Agron Kuka (kryetar i Federatës së Xhudos) dhe Musa Hajdari (atlet)

Cyclist Qendrim Guri (first from the right), together with Majlinda Kelmend, Avni Nuha (president of 
Cycling Federation), Agron Kuka (president of Judo Federation), and Musa Hajdari (athlete)
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Çiklisti Qëndrim 
Guri, disa minuta 

para garës.

Cyclist Qendrim Guri 
few minutes before 

the competition.
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Tri xhudistet tona: Majlinda 
Kelmendi, Nora Gjakova 
dhe Distria Krasniqi gjatë 

ceremonisë hapëse të LO.

Our tri Judokas: Majlinda 
Kelmendi, Nora Gjakova and 

Distria Krasniqi during the 
opening ceremony of the OG.
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100 për qind femra. Shqipe Zogiani, ish-kampione në karate, bashkë me 
garueset femra që përfaqësuan Kosovën në RIO.

100 per cent women. Shqipe Zogiani, former champion in karate, together with 
all women athletes, who represented Kosovo in RIO.
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Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Xhudos, Marius Vizer, bashkë me një pjesë 
të delegacionit të Kosovës, pas një pritjeje për të festuar medaljen e artë

The President of the International Judo Federation, Marius Vizer together with a 
part of the Kosovo delegation after a reception to celebrate Kosovo’s gold medal
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Një pjesë e delegacionit të Kosovës bashkë me garuesit tanë. Nuk mungon as Majlinda Kelmendi.

A part of Kosovo’s delegation with our athletes. Majlinda Kelmendi is not absent either.
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Fotografitë për Komitetin Olimpik të Kosovës gjatë 
Rio 2016 janë realizuar nga fotorepoteri i Indeks 
Online, Blerim Uka

The photos for the Olympic Committee during 
the Rio 2016 were taken by Blerim Uka, the 
photographer, Indeks Online.
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Gazetari i KTV-së, 
Xhemajl Rexha, dhe ai i RTK-së, 
Arben Berisha, para raportimit 

të garës së notit në Rio

The KTV’s journalist Xhemajl 
Rexha and the RTK’s Arben 

Berisha just before their reporting 
on the swimming competition
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Majlinda Kelmendi fotografohet me tifozët vendorë 
gjatë qëndrimit në plazhin Copacabana në Rio

Local fans share pictures with Kosovo’s gold medalist 
in the famous Copacabana beach in Rio.
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Mikpritësit lokalë pozojnë me flamurin e Kosovës 
dhe një pjesë të delegacionit të Kosovës në Rio

Local hosts pose with the Kosovo flag and a part of the Kosovo delegation in Rio
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Kryeministri Isa Mustafa organizoi pritje me tepih të kuq për krenarinë tonë

The Prime-Minister organized a welcoming reception on a red carpet to our pride
Welcome ceremony at the airport
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Mijëra njerëz dolën për 
ta pritur Majlindën në 
sheshin “Nëna Terezë”, 
teksa Kelmendi defilonte 
me autobus

Thousands of people 
gathered to welcome 
Majlinda on the main 
square “Mother Teresa”, 
while Kelmendi was having 
the parade on a double-
decker bus
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Majlinda emocionohet pasi që e ka fituar medaljen e artë olimpike. 
“Kjo është për popullin e Kosovës”, ka thënë menjëherë pas meçit final.

Majlinda stirred by emotions after winning gold medal. 
“This is for the people of Kosovo”, she said, right after her final match.
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Pulla Zyrtare: Lojërat Olimpike Rio De Janeiro 2016

Dizajnuar: Milot Rudi

* Pulla tuese e vendit të parë nga komisioni i Filatelisë së Kosovës.



78

REZULTATET E SPORTISTËVE TANË NË RIO 2016

Shenjëtarja garoi e para në RIO. Ajo 
u eliminua në rrethin e parë, duke 

përfunduar garën me 402.3 pikë, pas katër 
serive me nga 10 gjuajtje. Nga 51 garuese, 

përfundoi e 48-ta.

URATA 
Rama

Notari ynë garoi në 50 
m stil i lirë. Koha e tij ishte 
24.53, duke përfunduar 
në vendin e parafundit 
(7), në baterinë e tij.

LUM 
Zhaveli

Atleti vrapoi në disiplinën 800 metra. Koha e 
tij ishte 1:48.41 sekonda, duke përfunduar në 
pozitën e fundit në baterinë e tijj.

MUSA 
Hajdari
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REZULTATET E SPORTISTËVE TANË NË RIO 2016

U eliminua në luftën e dytë nga rumunia, Corina 
Caprioriu, në kategorinë deri 57 kilogram të xhudos. Ajo 
në luftën e parë mposhti kolumbianen, Zadinnis Amaris 
me ippon. Nora garoi e lënduar.

NORA 
Gjakova

Notarja e mbylli në 
vendin e fundit garën 

e saj në 100 metra 
shpinë. Ajo u rendit e 
treta nga tri garuese 

në baterinë e saj. 
Garën e mbylli me 

kohë 1:12.31 sekonda.

RITA 
Zeqiri

Çiklisti nuk arriti të 
përfundojë garën prej 
237.5 kilometrash. 

QËNDRIM 
Guri

VIJONA 
Kryeziu

Atletja jonë garoi e fundit në Rio. Ajo e mbylli garën e 400 
metrave vrapim me kohë 54.30 sekonda, duke zënë vendin 

e fundit në baterinë e saj, pa mundur të kalojë tutje.
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REZULTATET E SPORTISTËVE TANË NË RIO 2016

Fitoi medaljen e artë në 
kategorinë -53 kilogram të 
xhudos. Për ta ngritur të artën, 
u desh ta mposhtë zviceranen 
Evelyne Tschopp (në 1/8 e 
finales), Christianne Legentil 
nga Mauritius (në çerekfinale), 
japonezen, Misato Nakamura 
(në gjysmëfinale) dhe Odette 
Giuffridan (në finale)

MAJLINDA 
Kelmendi
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: :

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministry of Culture, Youth and Sport

Mbështetur nga / Supported by: Sponzor Medial:Proud Partners of Kosovo NOC Olympic Cycle 2017-2020
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