NUMËR

8 | TETOR, NËNTOR, DHJETOR 2020

BESIM HASANI

NUMËR

10 | KORRIK , GUSHT, SHTATOR 2021

“DREJT
TOKIO 2020
ME 12
SPORTISTË”

HEROINAT
TONA!

KOK-U FITOI ÇMIM PRESTIGJIOZ
NGA “PEACE AND SPORT”

OUR
HEROINES!
731

OLIMPI

PËRMBAJTJA

06

Distria Krasniqi, kampione
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Nora Gjakova, kampione
olimpike në xhudo (-57 kg)
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Kosova e artë në Tokio 2020!
Një vend i vogël, që në Tokio të Japonisë u shndërrua për disa ditë
në kryefjalë të Lojërave Olimpike Tokio 2020 dhe mediave botërore.
Falë heroinave tona, Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova, Kosova u
ngjit dy herë në podiumin më të lartë të Lojërave Olimpike, derisa
në sfond u dëgjua himni i Republikës së Kosovës.
Ekipi olimpik i Kosovës fitoi dy medalje, të dyja të arta, të dyja nga
xhudo dhe të dyja me regjisor, mjeshtrin e ndërtimit të kampionëve
olimpikë, Driton Kuka, puna e të cilit bëri që vendi ynë të krenohet
me tashmë tri kampione olimpike në vetëm dy Olimpiada. Me
vetëm 11 sportistë, prej tyre gjashtë me normë olimpike, Kosova në
tri ditët e para u gjend në 8-shen e parë të shteteve me medalje të
arta të fituara, duke lënë pas fuqitë botërore të sportit dhe jo vetëm.
Vendi i 42-të në renditjen përfundimtare nga 206 ekipe olimpike, është sukses i jashtëzakonshëm
për Kosovën, një rekord në vete, i cili jep shpresë se edhe në Lojërat e ardhshme Olimpike Paris 2024,
suksesi ynë nuk do të mungojë, e mbase edhe do të jetë më i madh.
Tokio 2020 na solli edhe pensionimin e legjendës tonë, Majlinda Kelmendi, e cila edhe pse nuk e
përsëriti suksesin e Rio 2016, ajo mbetet heroina që ka fituar gjithçka që fitohet në sportin e xhudos.
Karriera e saj do të jetë inspirim për shumë gjenerata, e vështirë e përsëritshme. Faleminderit
legjendë, për të gjitha emocionet dhe krenarinë që na solle!
Përfaqësim të mirë patën edhe sportistët tjerë, të cilët dhanë maksimumin për të përfaqësuar sa më
mirë vendin tonë. Xhudisti Akil Gjakova doli i shtati, duke shënuar tri fitore në një konkurrencë tejet
të fortë, ndërsa mundja jonë debutoi me vendin e shtatë, të fituar nga Egzon Shala, që me pak fat ka
mundur të jetë edhe në zonën e medaljeve.
Në Tokio 2020 shfrytëzuam mundësitë më të mira për takime edhe me drejtues të KON-it, ANOC-ut
dhe Komiteteve Olimpike Kombëtare, derisa me Portugalinë u nënshkrua edhe një memorandum
bashkëpunimi. Derisa ne ishim në Tokio 2020, në sheshin e Prishtinës organizuam Festivalin Olimpik
Tokio 2020, në të cilin promovuam sporte të ndryshme, kryesisht ato me të cilat u prezantua venti
ynë në Japoni, por jo vetëm. Krahas Tokio 2020, numri 10 i Olimpit vjen edhe me intervista, foto dhe
shkrime të shumta. Lexim të këndshëm!
Ismet Krasniqi
President i Komitetit Olimpik të Kosovës

Golden Kosovo in Tokyo 2020!

KALENDARI
I LOJËRAVE
TË ARDHSHME

LOJËRAT OLIMPIKE
DIMËRORE PEKINI 2022/
BEIJING 2022 WINTER
OLYMPIC GAMES

04.02 – 20.02.2022

FESTIVALI OLIMPIK
EVROPIAN DIMËROR
PËR TË RINJ VUOKATTI
2022/EUROPEAN WINTER
YOUTH OLYMPIC FESTIVAL
VUOKATTI 2022

20.03 – 25.03.2022

A small country, which for a few days in Tokyo, Japan, became the headlines of the Tokyo 2020
Olympic Games and the world media. Thanks to our heroines, Distria Krasniqi and Nora Gjakova,
Kosovo climbed twice to the highest podium of the Olympic Games, while the anthem of the Republic
of Kosovo was heard in the background. The Kosovo Olympic team won two medals, both gold, both
in judo and both under the leadership of the director, the master builder of the Olympic champions,
Driton Kuka, whose work made our country proud of already three Olympic champions in only two
Olympics.
With only 11 athletes, six of them with Olympic norms, already in the first three days, Kosovo was in
the top 8 of countries with gold medals won, leaving behind the world powers of sports and more. The
42nd place in the final ranking of 206 Olympic teams, is an extraordinary success for Kosovo, a record
in itself, which gives hope that even in the next Olympic Games Paris 2024, our success will not be
lacking, and maybe it may even be greater.
Tokyo 2020 also brought us the retirement of our legend, Majlinda Kelmendi, who despite not
celebrating again the success of Rio 2016, remains the heroine who has won everything that can
be won in the sport of judo. Her career will be an inspiration for many generations, difficult to repeat.
Thank you legend, for all the emotions and pride you brought us!
The other athletes also had a good representation, giving out their best to represent our country as
well as possible. Judo athlete Akil Gjakova came in seventh, scoring three victories in a very strong
competition, while our wrestling debuted with seventh place, won by Egzon Shala, who with some
more luck, could have been in the medal zone. In Tokyo 2020, we used the best opportunities to
arrange meetings with the leaders of IOC, ANOC and the National Olympic Committees, while a
memorandum of cooperation was signed with Portugal. While we were in Tokyo 2020, in Prishtina
Square we also organized the Tokyo 2020 Olympic Festival, in which we promoted various sports,
mainly those with which our country was represented in Japan, and more.

LOJËRAT MESDHETARE
ORAN 2022/ORAN 2022
MEDITERRANEAN GAMES

25.06 – 05.07.2022

Along with Tokyo 2020, the number 10 of Olympus also comes with numerous interviews, photos
and writings. Pleasant reading!

FESTIVALI OLIMPIK
EVROPIAN PËR TË RINJ
BANSKA BISTRICA 2022/
EUROPEAN YOUTH
OLYMPIC FESTIVAL
BANSKA BYSTRICA 2022

Ismet Krasniqi
President of the Kosovo Olympic Committee

24.07 – 30.07.2022
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Dorëzimi i flamurit nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, për bajraktarët, Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova
The handing over the flag from the Kosovo’s President Vjosa Osmani to the flag bearers Majlinda Kelmendi and
Akil Gjakova

Ekipi olimpik i Kosovës për LO Tokio 2020
Kosovo Olympic Team for the Tokyo 2020 Olympic Games

OLIMPI
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Bajraktarët Majlinda Kelmendi dhe Akil Gjakova duke i prirë ekipit olimpik të Kosovës në ceremoninë hapëse të
Lojërave Olimpike Tokio 2020 në stadiumin olimpik të Tokios.
Flag bearers Majlinda Kelmendi and Akil Gjakova of Team Kosovo during the Opening Ceremony of the Tokyo 2020
Olympic Games at Olympic Stadium.

Ekipi Olimpik i Kosovës gjatë parakalimit në ceremoninë hapëse të LO Tokio 2020.
Kosovo Olympic Team during the parade in the opening ceremony of the Tokyo 2020 Olympic Games.

Foto e përbashkët e ekipit olimpik
Kosovo Olympic Team
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Distria Krasniqi, kampione olimpike në xhudo (-48 kg)
Distria Krasniqi, Olympic champion in judo (-48 kg)
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Nora Gjakova, kampione olimpike në xhudo (-57 kg)
Nora Gjakova, Olympic champion in judo (-48 kg)
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Dy medalje të arta dhe vendi 42-të në botë
Korrik/gusht 2021 - 11 sportistë, gjashtë norma olimpike
dhe në fund dy medalje ari. Ky ishte bilanci i ekipit olimpik
të Kosovës në Lojërat Olimpike Tokio 2020, të mbajtura
në Tokio të Japonisë, prej 23 korrik – 8 gusht 2021. Arritje
e jashtëzakonshme për një shtet siç është Kosova, për të
cilën ishte vetëm pjesëmarrja e dytë në Lojërat Olimpike,
pas debutimit në LO Rio 2016. Xhudistet, Distria Krasniqi
e Nora Gjakova i sollën vendit tonë medaljet e arta, duke

dominuar tatamin në kategoritë -48 kg dhe -57 kg në sallën
“Ippon Budokan” të Tokios. Paraqitje të suksesshme kishin
edhe xhudisti Akil Gjakova, i cili me tri fitore u rendit i shtati
në kategorinë -73 kg dhe mundësi, Egzon Shala, i cili me një
fitore doli po ashtu i shtati në kategorinë -125 kg.E pafat ishte
kampionia olimpike Rio 2016, Majlinda Kelmendi (-52 kg), e
cila u ndalë në luftën e parë (raundi i dytë), sikurse xhudistja
tjetër, Loriana Kuka (-78 kg).

Rezultatet e ekipit olimpik të Kosovës
Distria Krasniqi, xhudo (-48 kg) – kampione olimpike
Nora Gjakova, xhudo (-57 kg) – kampione olimpike
Akil Gjakova, xhudo (-73 kg) – vendi i shtatë (tri fitore)
Egzon Shala, mundje (-125 kg) – vendi i shtatë (një fitore)
Majlinda Kelmendi, xhudo (-52 kg) – raundi i dytë
Loriana Kuka, xhudo (-78 kg) – raundi i dytë
Donjeta Sadiku, boks (57-60 kg) – raundi i parë
Musa Hajdari, atletikë (800 m.) – vendi 43/48 (1:48.96 min.)
Eda Zeqiri, not (400 m. stil i lirë) – vendi 22/24 (4:38.02 min.)
Olt Kondirolli, not (100 m., stil i lirë) – vendi 64/70 (54.33 sek.)
Drilon Ibrahimi, shenjëtari (10 m. pushkë ajrore) – 46/47 (608.8 pikë
OLIMPI
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A E DINI…?
Pas ditës së tretë të garave në LO
Tokio 2020, Kosova renditej në
mesin e top-10 shteteve me medalje
të fituara. Ndodhi kjo pas medaljes
së dytë të artë, të fituar nga Nora
Gjakova. Kosova e vogel ishte e
teta dhe në rang me shtetet më të
fuqishme të botës.

Two gold medals and 42nd
place in the world
July/August 2021 - 11 athletes, six Olympic norms and two gold medals in the end. This was the balance of
the Kosovo Olympic team in the Tokyo 2020 Olympic Games, held in Tokyo, Japan, from 23 July to 8 August
2021.
An extraordinary achievement for a country like Kosovo, for which it was only the second participation in the
Olympic Games, after the debut in LO Rio 2016.
Judokas Distria Krasniqi and Nora Gjakova brought gold medals to our country, dominating the tatami in the
-48 kg and -57 kg categories in the Ippon Budokan hall in Tokyo.
Successful performances were also those of judokas Akil Gjakova, who ranked seventh in the -73 kg category
with three victories, and wrestler Egzon Shala, who also came seventh in the -125 kg category with one
victory.
Unlucky was the Rio 2016 Olympic champion, Majlinda Kelmendi (-52 kg), who was stopped in the first fight
(second round), like the other judoka, Loriana Kuka (-78 kg).
11
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Sfida deri tek e arta olimpike
Distria Krasniqi gjatë viteve të fundit kishte dy sfida të mëdha.
E para ishte ruajtja e peshës nën kategorinë 48 kilogramë dhe e
dyta rezultatet. Shkaku i peshës ajo kishte humbur mundësinë
për të garuar edhe në Lojërat Evropiane Minsk 2019.

mundi japonezen Funa Tonaki, duke i sjell vendit tonë të artën
e parë nga Tokio 2020, të dytën në dy Olimpiada, pas të artës
së Majlinda Kelmendit në Rio 2016. Në intervistën për Revistën

Xhudistja jonë në pasditën e 24 korrikut 2021, u ngjit më së
larti në podiumin e Lojërave Olimpike Tokio 2022. Ajo në finale

“Olimpi”, ajo flet për sfidën me peshën, rrugën drejt të artës,
përkrahjen nga tribunat etj.

Sa ishte e vështirë të fitosh medaljen e artë olimpike?

Po pas kthimit në Fshatin Olimpik?

Ka qenë e vështirë, por më e vështirë ka qenë rrugëtimi për të
ardhur deri këtu. Gjatë këtyre viteve e kam pasur një cak, dhe
nuk ka qenë shumë me rëndësi se çfarë kam bërë gjatë garave
tjera. Caku ka qenë Olimpiada dhe fitimi i medaljes, andaj këtë
e arritëm bashkë me trajnerin tim, Driton Kuka. Po ndihem mirë
dhe shumë e lumtur për medaljen.

Shkova për të ngrënë ushqim, sepse këto vitet e fundit më
është dashur të ruhem nga ushqimi shkaku i ruajtjes së peshës
për të qenë nën 48 kilogramë, kurse tash më erdh dita edhe
mua (qeshet).

Pas luftës së fituar në gjysmëfinale, ku edhe sigurove medaljen
olimpike, çfarë i thatë Driton Kukës, në momentin kur po i
gëzoheshit triumfit gjatë përqafimit emocionues?

Medaljen po e ruaj në dhomën time, aty ku e kam koleksionin
e medaljeve, por patjetër kjo medalje ka vend më të veçantë.

(Qesh) po, i kam thënë: “Pse po qanë? Është edhe një luftë
dhe ende nuk ka mbaruar asgjë”! Unë e kam ditur që nuk ka
përfunduar asgjë me atë luftë, sepse e kam pasur finalen dhe e
kam ditur se duhet ta fitojë edhe të artën?
Gjatë të gjitha luftërave keni pasur edhe përkrahjen e drejtuesve
të KOK-ut, presidentes së shtetit (Vjosa Osmani), por edhe
zyrtarëve tjerë që ju përkrahnin vazhdimishtga tribunat. Si
ndiheshit gjatë asaj përkrahje që merrnit?
Ka qenë ndjenjë shumë e mirë, sepse më së shumti të
pranishëm kishte nga Kosova. Ndihesha shumë mirë kur
thërrisnin emrin tim, më jepnin shumë motiv, sidomos prania e
presidentes Osmani.
Gjëja e parë që bëtë pasi fituat medaljen e artë?
Menjëherë i kam telefonuar unë në shtëpi. Ju thashë si jeni,
qa po boni. Më kanë uruar dhe më kanë thënë se po ndihem
shumë të lumtur dhe krenarë.
OLIMPI

12

Ku po e ruan medaljen?

/Intervistoi: Kushtrim Krasniqi

Distria Krasniqi has had two big challenges in recent years. The
first was to keep the weight under the 48 kg category and the
second were the results.
Because of her weight, she had lost the opportunity to compete
in the Minsk 2019 European Games.
On the afternoon of 24 July 2021, our judoka climbed to the top
of the podium of the Tokyo 2022 Olympic Games.

She defeated the Japanese Funa Tonaki in the final, bringing
to our country the first gold medal from Tokyo 2020 and the
second in two Olympics, after the gold medal of Majlinda
Kelmendi in Rio 2016.
In the interview for the “Olympus” Magazine, she talks about
the challenge with the weight, her path to the golden medal, the
support from the stands, etc.

LETËRNJOFTIMI

MEDALJET

EMRI DHE MBIEMRI: DISTRIA KRASNIQI

LOJËRAT OLIMPIKE TOKYO 2020:

SPORTI: XHUDO

MEDALISTE E ARTË

DATA E LINDJES: 10.12.1995

KAMPIONATI BOTËROR

VENDI I LINDJES: PEJË

MEDALJA E BRONZTË: TOKIO 2019

KATEGORIA: -48 KG

KAMPIONATI EVROPIAN

TRAJNER: DRITON KUKA

MEDALJA E ARTË: LISBONË 2021
MEDALJA E BRONZTË: PRAGË 2020
MEDALJE E ARGJENDTË: TEL AVIV 2018
MEDALJA E ARTË U-23: TEL AVIV 2016
(-52 KG), PODGORICË 2017 (-52 KG)
MEDALJA E BRONZTË U-23: SAMOKOV
2013 (-52 KG), PRAGË 2012 (-52 KG)
MEDALJA E BRONZTË (JUNIOR):
SARAJEVA 2013 (-52 KG), OBERWART
2015 (-52 KG)
LOJËRAT MESDHETARE
MEDALJA E ARTË: TARRAGONA 2018
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“Ishte ndjenjë e papërshkrueshme”
Dy ditë pas medaljes së artë të Distria Krasniqit, Nora Gjakova
u ngjit më së larti në podiumin e Olimpiadës së Tokios.
Xhudistja jonë fitoi të artën në kategorinë -57 kilogramë,
duke mundur në finale, francezen, Sarah Leonie Cysique
Gjakova flet për emocionet që i solli medalja e artë, e treta për
Kosovën në dy Olimpiada, si dhe rrugën e vështirë deri tek e arta.
Two days after Distria Krasniqi’s gold medal, Nora
Cilat ishin emocionet kur fituat medaljen?
Ka qenë një moment I pabesueshëm, sidomos kur kam
fituar ndaj xhudistes japoneze Yoshida në gjysmëfinale,
ndaj së cilës kam pësuar humbje katër herë dhe nuk kishte
ndjenjë më të mirë se sa ta mundësh në Lojërat Olimpike.
Si u ndiet në ato momente kur fituat të artën, çfarë menduat?
Thjesht m’u ka dukur e pabesueshme. Jam kthyer nga
trajneri dhe kur e kam parë atë duke u gëzuar, atëherë e kam
kuptuar se jam bërë kampione olimpike. Ishte ndjenjë e
papërshkrueshme. Në sallë ndoshta nuk ka pasur publik, por
gjatë tërë kohës e kam ndjerë mbështetjen e gjithë shqiptarëve.
Pas Majlinda Kelmendit e Distria Krasniqit, u bëtë medalistja e
tretë e artë olimpike për Kosovën…
Ne ishim të lumtur me medaljen e artë të Majlindës në Rio
2016. Ajo na i ka hapur dyert për ëndrra të mëdha, sepse nëse
ajo nuk do ta bënte këtë, nuk besoj se ne do të mund të ishim
ku jemi tani. Falë saj dhe trajnerit Toni Kuka dhe të gjithëve që
besuan në ne, sot i kemi tri medalje olimpike. Puna jonë

THOMAS BACH I
NDAU MEDALJEN
PRESIDENTI I KOMITETIT
OLIMPIK NDËRKOMBËTAR,
THOMAS BACH, ISHTE I
PRANISHËM NË CEREMONINË E MEDALJEVE, DUKE IA
DORËZUAR MEDALJEN E ARTË
NORA GJAKOVËS. BACH I
KISHTE NDARË TË ARTËN EDHE
MAJLINDËS NË RIO 2016.

Gjakova climbed to the top of the Tokyo Olympics podium.
Our judoka won the gold medal in the -57 kg category,
defeating the French Sarah Leonie Cysique in the final.
Gjakova talks about the emotions that the gold medal, the
third for Kosovo in two Olympics, stirred in her, and her difficult
path to the gold medal. “It was an indescribable feeling”, said
Gjakova.
nuk është bërë brenda natës, por është punë 20-vjeçare.
Ne të gjithë kemi punuar me trajnerin e njëjtë për 20 vjet.
Personi i parë që e kontaktuat pasi fituat medaljen e artë?
Familja, nëna dhe babai. Thjesht më kanë uruar për medalje
dhe kanë qenë tepër të gëzuar.
Paraqitje mbresëlënëse kishte edhe vëllai juaj, Akili, që po
ashtu garoi në të njëjtën ditë dhe arriti deri në çerekfinale.
Akili ka pasur një ditë shumë të mirë, e ka pasur tepër të vështirë.
Vetë kualifikimi në 8 më të mirët, ka qenë sukses sepse është
dashur të fitohen tri ndeshje për të. Për mua ai është dashur të
jetë në podium të Lojërave Olimpike, por kjo do ta bëjë vetëm
më të fortë dhe do të vazhdojë të besojë, sepse edhe unë në
Lojërat e para Olimpike nuk e kam arritur dhe tani e arrita.
Mesazhi juaj për vajzat e reja?
Mesazhi im për ta është le të besojnë sepse asgjë nuk është
e pamundur. Nëse e ke një qëllim dhe punon për të, atëherë
gjithçka arrihet.

LETËRNJOFTIMI
DATA E LINDJES: 17.08.1992
VENDI I LINDJES: PEJË, KOSOVË
GJATËSIA: 165CM
KATEGORIA: 57KG
TRAJNER: DRITON KUKA
SUKSESET
LOJËRAT OLIMPIKE TOKYO 2020:
MEDALISTE E ARTË
LOJËRAT EVROPIANE
MEDALJA E ARGJENDTË: MINSK
2019
MEDALJA E BRONZTË: BAKU 2015
KAMPIONATE EVROPIANE
MEDALJE E ARTË: TEL AVIV 2018
MEDALJA E ARGJENDTË: MINSK
2019
MEDALJA E BRONZTË: BAKU
2015, KAZAN 2016, ËARSAË 2017,
LISBONË 2021
LOJËRAT MESDHETARE
MEDALJA E ARTË: TARRAGONA
2018
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Faleminderit legjendë!
Kampionia olimpike e Lojërave Olimpike Rio 2016, Majlinda
Kelmendi, ende nuk po mund të besojë për humbjen e pësuar
në Lojërat Olimpike Tokio 2020. Ajo u mund në raundin e
dytë të kategorisë deri në 52 kilogramë nga hungarezja, Reka
Pupp, ndërsa raundin e parë e kishte kaluar pa luftë.

duke e quajtur humbjen “ditën më të keqe në karrierën e saj”,
si dhe karrierën e saj të suksesshme.

Kelmendi në një intervistë të gjatë për Federatën Evropiane
të Xhudos (EJU), ka rrëfyer momentet e saj në Tokio 2020,

Kelmendi ka deklaruar pensionimin nga tatami dhe karrierën
do ta vazhdojë si trajnere.

Çfarë ndodhi në vitin e Lojërave Olimpike Tokio 2020?

kategorinë tënde (-52 kg), por në gjitha kategoritë e femrave,
e të vijë një ditë kur fiton një të bronztë e ndonjë vit kur nuk
merr fare ndonjë medalje, ishte e vështirë për mua. Në Tokio
shkova me synim kryesor të arrija në finale. Unë stërvita
mirë, isha mentalisht mirë deri në ditën kur garova.

Në janar të këtij viti i dërgova mesazh trajnerit tim, Driton
Kuka, dhe i thashë çka nëse nuk garoj. Tha është në rregull,
ke pikë të mjaftueshme për Lojërat Olimpike Tokio 2020. I
thashë çka nëse nuk garojë fare më? Më tha çfarë, dëshiron
të largohesh. I thashë ‘Po’, sepse nuk po kënaqem më.
Mendoj se isha e lodhur, kokën e kisha të lodhur. Ndoshta
lëndimet kishin bërë të veten. Kisha katër operime në pesë
vjet, çdo vit kisha ndonjë lëndim të rëndë. Isha e lodhur. Toni
më tha se mund t’ia dalësh dhe se me 10 për qind më tepër
mund të fitojë të artën. I thash në rregull, nuk do të ndalojë,
për të, për ekipin. Stërvitja mirë e fortë, por nuk shkoi si
planifikuam, si shpresuam.
Cili ishte synimi në LO Tokio 2020?
Në kokën time gjithmonë e mendoja fitoren, medaljen e artë.
Ndoshta kjo ishte pikërisht arsyeja pse doja të tërhiqesha.
Të jesh më e mira në botë për disa vjet dhe jo vetëm në
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Ajo ndihet krenare për sukseset e Distria Krasniqit e Nora
Gjakovës, të dyja kampione olimpike.

Si u ndjetë pas garës?
U ndjeva se gjithçka mbaroi… (nuk i përmbahet lotëve). Nuk
e di, nuk e kuptoja… Diçka që nuk shkoi, nëse jo për shkak të
përvojës, apo për shkak të përgatitjeve fizike, atëherë çfarë
ishte. Tani mundohem të mos mendojë më për të, sepse nuk
kam përgjigje. Ishte dita më e keqe e jetës time.
Si u ndjetë pas suksesit të Kosovës në Tokio 2020?
Unë e kisha ditën e keqe, por jam e lumtur për ekipin, për
trajnerin tim. Njerëzit gjithmonë më kanë pyetur nëse
dikush nga Kosova mund të bëhet kampion olimpik. Unë
kam thënë se nëse trajneri im do atëherë mund të bëjë

kampionë olimpikë. E thash me të vërtetë. Ishte e vështirë
për mua pas garës. Distria mori të artën, Nora po ashtu,
ishim bashkë e unë po ndjehesha keq. Thosha ndoshta do të
keqkuptohem për situatën dhe se mund të mendojnë se nuk
po shqetësohem fare për to, por po mendoj vetëm për veten.
E se dua që të gjithë të jenë të trishtuar se çfarë më ndodhi
mua. Jam e lumtur e krenare për ekipin tim, për trajnerin tim
e shtetin tim.
A e keni parashikuar një sukses të tillë të ekipit?
Jo. Vërtetë jo. Ne kemi punuar shumë, nuk jemi ndalur
së punuari, kur të tjerët ndaluan (gjatë pandemisë Covid
19), kemi qëndruar larg familjes, unë kam mundur ta
shoh shtëpinë, por jo edhe familjen. Bile, as Toni nuk e
ka parashikuar këtë sukses. Nëse shikoni, Kosova është
shtet i vogël, e nuk i kemi kushtet e mira siç i kanë në
shtetet tjera. Kemi vetëm trajnerin tonë. Nëse ke trajner të
mirë, nuk të duhet asgjë tjetër. Trajneri im, sipas mendimit
tim, është më i miri në botë. Të bësh kampione olimpike
nga Kosova është thuajse e pamundur. Në vendet tjera si
Gjermani e Francë ke shumë talente. Të bësh kampione
olimpike nga Kosova, prej disa fëmijëve që i ke marrë nga
rruga kur ishin 5-vjeçarë, është thuajse e pamundur.
A ishte vendim i duhur për ju garimi në Tokio 2020?
Mendoj se ishte vendim i mirë. Nëse nuk do të garoja këtë
vit, do të isha penduar gjithmonë. Do të mendoja dhe flisja
për këtë deri në fund të jetës. Do të thoja se po të kisha
garuar do të kisha fituar medalje. Nuk e di, momentalisht
ndjehem keq. Por, pas disa viteve do të mendoj për
momentet e bukura që kam jetuar në këtë sport.
Si po i menaxhoni ndjenjat tani?

Po mundohem të mos mendoj për këtë. Sa herë që mendoj
e shihni reagimin. Mundohem të mos e mendoj. Në fillim
ishte e vështirë. Zgjohesha natën dhe qaja, nuk e dija pse.
Mundohem tash të mos mendoj. Po shkoj të stërvitem me
skuadrën, mundohem të ndihmojë, të kaloj sa më tepër
kohë me familjen time. Duhet të shikoj para, pasi kam
pasur aq shumë gjëra të bukura në këtë sport. E di se do
të jetë e vështirë ta zëvendësoj ndjenjën, e të gjejë atë
ndjenjë diku tjetër. Pasi atë që e ndieja në xhudo nuk besoj
se çdokush e ndien. Ishte përvojë e veçantë për mua, për
trajnerin tim, për shtetin tim.
Çka vjen tash për Majlinda Kelmendin?
E dua xhudon shumë. Dua ta ndihmoj trajnerin. Për
momentin nuk e di se çfarë dua. Kështu që trajneri më
ka dhënë kohë deri në janar, e më pas do të vendosi.
Kam provuar për disa javë të ndihmojë atë, besoni është
e vështirë. Kur stërviti gjithmonë jap më të mirën. Punoj
fortë. E kur shoh tjerët duke stërvitur u them se duhen
stërvitem më tepër. Më thonë se është më e mira, e i pyes
se si është më e mira, pasi gjithmonë i krahasoj me veten.
Mendoj se jo të gjithë mund të shtyjnë veten shumë në
stërvitje. Të gjithë kanë stilin e vet. Xhudoja ime ishte
shumë agresive, e gjithmonë më duhej të isha shumë e
përgatitur. Duhej të stërvitesha si e çmendur. Më pëlqen
të stërvisë tjerët, ndonëse është e vështirë. Më pëlqen të
punoj me juniorë e seniorë. Me fëmijë nuk jam aq e mirë.
Mendoj se ata nuk e kuptojnë ende xhudon time. Shpresoj
të jem me juniorë e seniorë.
“Humbja në Tokio 2020, ishte dita më e keqe e jetës time”.

Thank you Legend!
The Rio 2016 Olympic Games champion, Majlinda
Kelmendi, still can not believe the loss she
suffered
at
the
Tokyo
2020
Olympic
Games.
She was defeated in the second round of the category
up to 52 kilograms by the Hungarian, Reka Pupp, while
she had passed the first round without a fight. In a
long interview for the European Judo Federation (EJU),

Kelmendi has recounted her moments in Tokyo 2020,
calling the loss “the worst day in her career”, a successful
carrier.She is proud of the successes achieved by Distria
Krasniqi and Nora Gjakova, both Olympic champions.
The competition in Tokyo 2020 was the last in her
extraordinary career. Kelmendi will continue her career as
a coach.
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Mos qaj për mua Kosovë!
Shkruan: Pedro Lasuen
Ajo po shkon ashtu si erdhi, pa bujë, pa zhurmë,
përmes një njoftimi të shkurtër për shtyp, sikur ta
shpallte ndonjë listë të artikujve për t’i blerë. Ajo
po largohet, por nuk po shkon shumë larg, sikur një
kolege që gjen punë diku tjetër, por ende është në
të njëjtën kompani. Xhudoja ka qenë tërë jeta e saj,
për të mirë dhe për të keq. E keqja është humbja,
ndërsa e mira është koleksioni i titujve, lavdia dhe
të qenit në dijeni se do të jetë përherë aty. Ky është
një ngushëllim, posaçërisht për të tjerët, sepse është
e vështirë të paramendohet tatami pa Majlinda
Kelmendin. Do të ketë kohë që ajo të shpjegojë nëse
vendimin e kishte marrë para apo pas Olimpiadës në
Tokio. Kohës do t’i duhet të ulet dhe të bisedojë për
ta rishikuar këtë rrugëtim monumental, sepse kjo ka
qenë vërtetë Majlinda Kelmendi. Asaj ia kanë bërë
një statujë para se t’i mbushte të tridhjetat, sepse
ajo është më shumë se simbol i Kosovës. Majlinda
Kelmendi është Kosova vet.
Ajo është njëra nga xhudistet e pakta që i ka fituar
të gjitha. Megjithatë, jo të gjitha kanë qenë pioniere

si ajo. Karriera dhe trashëgimia e medaljeve të saj
janë rritur ashtu siç rritet një komb i ri, sikur fati i
Kosovës të varej nga fitoret e Kelmendit. Është më
shumë se një pasaportë dhe një flamur me të cilin
parakalohet në mbarë botën. Majlinda Kelmendi
është ai gjenerali që hyn në tatami me një shtet të
tërë pas tij. Ajo është mrekullia e trajnerit Driton Kuka
dhe një burim frymëzimi për çdo femër në vend. Ajo
është model, shembull dhe partnere. Suksesi i ekipit
kosovar është trashëgimi e Majlindës, sepse pa të
historia do të kishte qenë ndryshe.
Tani ajo po largohet duke e lënë një boshllëk dhe
këtu realiteti ndeshet me nostalgjinë. Është e
vërtetë se Kosova tashmë e ka një ndryshim dhe se
e tashmja dhe e ardhmja nuk përbëjnë shqetësim,
sepse Krasniqi dhe Gjakova janë në majë të botës.
Nostalgji? Po, sepse Majlinda e ka pasur një
mbretërim të gjatë dhe të frytshëm, rezistencën e të
voglit kundër gjigantit, bajlozit, të cilin ajo e ka çuar
në varr.
(Autori është drejtor për media dhe komunikim në
Federatën Ndërkombëtare të Xhudos)
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Ndërtuesi i kampioneve olimpike
Tri medalje olimpike në dy olimpiada. Të tria të arta. Një
në Rio 2016 e dy në Tokio 2020. Të gjitha nga sporti i
njëjtë xhudo. Dhe, të gjitha medaljet e fituara nga
Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi,
kanë burimin e këtij suksesi të jashtëzakonshëm.
Është Driton Kuka, trajneri i tyre, tash e 20 vjet.
Kuka ndërtoi tri kampione olimpike në dy dekadat e
fundit, dhe bazuar në potencialin që kanë sportistit e
këtij sporti, medaljet nuk do të mungojnë as në Paris
2024.
Kuka tani po i shijon momentet më të mira të karrierës
së tij. Ai ndihet shumë krenar me të arriturat e nxënësve
të tij.
“Ende jemi duke u akomoduar me këtë situatë të re,
me këtë të arritur të jashtëzakonshme. Po mendoj që
për të perceptuar vlerën e suksesit na duhet pak kohë.
Medaljet janë këtu, po i shohim, po i prekim dhe vlera
që këto medalje ia kanë dhënë jo vetëm sportit të
xhudos, jo vetëm mua, ekipit, garueseve dhe Federatës,
por ende përtej, sepse një shtet si Kosova ka fituar
në shumë dimensione me këto medalje. Kjo e bën të
veçantë të arriturën tonë. Për shembull në Amerikë i
fitojnë medaljet olimpike, sepse është sistem i punës
së tyre, por të fitohen në Kosovë është ndjenjë më
ndryshe dhe kjo po i tejkalon suazat sportive dhe kjo
po na bën të ndihemi pak më të privilegjuar, ndoshta
edhe karshi medalistëve të artë të shteteve të tjera”,
tha Kuka për KOHËN.
Në mesin e shumë urimeve për sukseset e mëdha,
trajneri nga Peja përmend urimet që mori pas
publikimit të fotografisë te rrathët olimpikë. Ai synon
që t’i mbushë me medalje edhe dy vende të zbrazëta.
“Ka pasur shumë urime dhe komente. Nuk di a është
më i miri, por atë fotografinë që e kemi bërë te rrathët
olimpikë dhe kanë thënë tri medalje, tre rrathët, tash
duhet edhe dy medalje. Kështu, në njëfarë forme, më
ka pëlqyer ai mesazh, sepse unë do të vazhdoj të punoj
në mënyrë që ndoshta si trajner t’i mbushim ata rrathët
olimpikë me medalje për Kosovën”, deklaroi trajneri
pejan.
Kuka thekson se formula e suksesit është e qartë
– punë serioze. Ai shtoi se në Kosovë ka nevojë për
trajnerë cilësorë.
“Në Kosovë ka nevojë të bëhen investime në
trajnerë. Federatat e Kosovës në përgjithësi
si duket këtë punën e trajnerëve pak e kanë
neglizhuar e tash prej pozicionit tim e kam
më të lehtë të flas se duhet të kemi më
shumë investime në kuadro të trajnerëve
sportivë. Trajnerët e ndërtojnë ekipin,
trajnerët e ndërtojnë garuesin dhe janë
çelësi më i rëndësishëm i suksesit dhe
rrugëtimit drejt medaljeve të mëdha. Kështu,
formulë nuk ka, formula e gjithë kësaj është
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puna. Ne e kemi ndërtuar një sistem, jemi një ekip
kompakt, e ndihmojmë njëri-tjetrin dhe kjo na ka sjellë
ku na ka sjellë. T’ia sjellim Kosovës tri medalje të arta
olimpike nga një sport që pakkush e ka njohur, është
diçka e madhe. Nuk e di a do të përsëritet ky sukses
ndonjëherë. Shtetet e vogla si Kosova e kanë të vështirë
ta përsërisin një sukses të tillë”, u shpreh Kuka.
Kuka është i gatshëm që eksperiencën e tij ta bartë te
trajnerët e sporteve të tjera.
“Le ta gjejë shteti i Kosovës mënyrën, Komiteti
Olimpik i Kosovës dhe federatat sportive dhe unë
jam i gatshëm gjithmonë të jap eksperiencat e mia
për trajnerët e sporteve të ndryshme me aq sa kam
mundësi, sepse një pjesë e punës time është në atë
pjesën e përgjithshme dhe në atë pjesë mund të jap
kontribut për t’u ndihmuar shumë. Derisa nuk vijmë tek
ato specifikat që janë të veçanta për secilin sport, aty
normalisht atë pjesë duhet ta zhvillojnë trajnerët në
sporte të ndryshme”, shtoi ai.
Një fakt që e ka entuziazmuar shumë Kukën është
se dy medalje të arta olimpike i kanë fituar në tokën
japoneze.
“Ka qenë një mrekulli sepse Japonia i ka fituar nëntë
medalje të arta, Kosova dy dhe tri shtete të tjera nga
një medalje. Pra, 14 medalje të arta janë ndarë në këtë
formë. Të them të drejtën, kur jam nisur kam besuar
që do të fitojmë medalje, sepse prej pesë sportistëve,
secili prej tyre ka pasur potencial për të fituar medalje,
por që do të vijnë dy të arta, këtë nuk e kam pritur as
vetë”, u shpreh Kuka, që shquhet për qasje jo shumë
të zakontë.
“Unë jam ithtar i një mënyre të jetës, të punës, pak më
ndryshe, sepse e kam konsideruar që rrjetet sociale
marrin shumë kohë, pastaj komentet dinë me qenë
të mira dhe të këqija dhe ato mund të paraqesin
turbulenca në atë rrugëtimin tonë drejt të arriturave. Kjo
është mënyra se si i jam qasur këtij problemi. Ndoshta
në të ardhmen nuk ka me qenë e
lehtë, sepse gjeneratat e reja janë
shumë më shumë të lidhura
me rrjetet sociale dhe
është më e vështirë,
por ndoshta do
të
provojmë
ta gjejmë një
mes të artë për
të ardhmen, sepse
nuk do të jetë lehtë. Kjo
është mënyra qysh unë
e kam menduar dhe ka

rezultuar me suksese të jashtëzakonshme, kështu që
nuk mund të thuash se nuk është diçka e mirë për një
sportist kulminant.
Driton Kuka e pranon se medalja e parë e fituar në Rio
do të mbetet më e veçanta në karrierën e tij.
“Medalja në Rio ka qenë diçka e veçantë, sepse është
e para, pastaj hera e parë që Kosova merrte pjesë në
Lojërat Olimpike dhe e ka ngritur Kosovën aq lart në
çdo aspekt saqë as vetë nuk kam ditur se si të sillem.
Tash janë dy medalje të arta olimpike dhe këto medalje
i përkasin më shumë asaj kënaqësisë sportive. Kurse
medalja e Majlindës ka qenë më ndryshe, ajo e ka çuar
peshë krejt botën, të gjitha mediat botërore i kanë
dhënë rëndësi të madhe. Edhe tash, por e para është
gjithmonë e veçantë. Ajo ka qenë çelësi që medaljen
e Majlindës ta fitojnë edhe shoqet e saj të ekipit”, tha
Kuka.
Trajneri 49-vjeçar flet edhe për Majlinda Kelmendin.
Pas pensionimit të legjendës së xhudos kosovare, e
pranon se ka qarë.
“Ndjenjat që Majlinda nuk do të garojë më janë shumë
të fuqishme. Ajo është edhe më e fuqishme sesa
performanca ose humbja e Majlindës në gara, se
nuk isha mërzitë fort, sepse në sport ka humbje dhe
fitore dhe kjo e bën sportin interesant. Fakti që ajo
nuk do të garojë më, më ka bërë pak më të ndjeshëm.
Nuk e di, ndjenjë e çuditshme kur një sportist që t’i
ka përmbushur të gjitha ëndrrat si trajner, të gjitha
medaljet i ka mbërri dhe vjen momenti kur ajo nuk
do të garojë më, nuk është lehtë. Kështu që ende jam
duke u ballafaquar me këtë ndjenjë. Patjetër që kam

qarë. Në Tokio kemi qarë së bashku për rezultatin e
Distrias, kurse të nesërmen për Majlindën. Kam pasur
ndjenja të përziera, jo që ajo ka humbur, por që nuk do
të garojë më. Krejt ditën kam qenë në gjendje jo të mirë
emocionale. Patjetër që aty ka pasur edhe lot. Ndjenja
të çuditshme. Këtë e kam përjetuar për herë të parë”,
tregon Kuka.
Në fund, Kuka zbulon edhe një fakt, pas humbjes së
Majlinda Kelmendit në “Tokio 2020”.
“Kam biseduar me Majlindën dhe kur kemi biseduar në
ato momente pas garës, i thashë që nëse po mërzitesh
kaq shumë, vazhdo garo, qe ku e kemi Parisin edhe tre
vjet. Normalisht, m’i ka hapë sytë, aso shikimi në formë
të pyetjes. Por, unë po mendoj që Majlinda i ka dhënë
krejt çka mundet vendit tonë, mua si trajner, familjes së
saj, të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Kështu që do të
ishte jo gjë e mirë që unë t’i them apo ajo të mendoj që
ajo të vazhdojë tutje, sepse nuk ka çka me dëshmu më.
Ndoshta ato ndjenjat do të shkojnë duke u qetësuar
dhe i kam thënë që do të kesh ndjenja të njëjta kur të
fillosh të ndërtosh sportistë, siç i kam ndërtuar unë
Majlindën dhe sportistët e tjerë”, përfundoi Kuka.
Driton Kuka ka arritur të fitojë tri medalje të arta
olimpike në dy pjesëmarrje në Lojërat Olimpike. Në Rio
kishte fituar të artën me Majlinda Kelmendin, kurse në
Tokio mori dy të arta me Distria Krasniqin dhe Nora
Gjakovën.
Bazuar në rezultate, vlerësohet trajneri më i suksesshëm
shqiptar, por edhe prej më të mirëve në botë në sportin e
xhudos. (Marrë nga koha.net)

“Në Tokio kemi qarë së bashku për rezultatin e Distrias, kurse të nesërmen për Majlindën. Kam pasur ndjenja të përziera,
jo që ajo ka humbur, por që nuk do të garojë më. Krejt ditën kam qenë në gjendje jo të mirë emocionale. Patjetër që aty ka
pasur edhe lot. Ndjenja të çuditshme. Këtë e kam përjetuar për herë të parë”
Driton Kuka
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Akil Gjakova
Xhudisti, Akil Gjakova, shënoi
tri fitore, për të arritur deri në
çerekfinale të kategorisë deri në
73 kilogramë. Akili ishte i pafat në
short, mirëpo arritja në çerekfinale
vlerësohet sukses i madh për
të. Ai ishte kualifikuar me normë
olimpike në Tokio 2020.

Egzon Shala
Mundësi Egzon Shala shënoi
një fitore për të arritur deri në
çerekfinale të kategorisë deri në
125 kilogramë. Një fitore në Lojërat
Olimpike për Shala dhe mundjen
tonë që debutoi në Olimpiadë
vlerësohet sukses. Shalës i
mungoi fati për të hyrë në zonën
e medaljeve përmes repesazhit.
Ai ishte kualifikuar me normë
olimpike në Tokio 2002.

Loriana Kuka
Loriana Kuka pritej të hynte në
zonën e medaljeve të kategorinsë
-78 kilogramë në xhudo. Xhudistja
jonë ishte e pafat duke u ndalur
në raundin e dytë, edhe pse
ishte favorite për të shkuar tutje.
Raundin e parë e kaloi pa luftë.
Ajo ishte kualifikuar me normë
olimpike në Tokio 2020.

Olt Kondirolli
Olt Kondirolli garoi në 100 metra
stil i lirë në sportin e notit. Ai zuri
vendin 64 nga 70 garues me kohë
53.33 sekonda. Kondirolli dha
maksimumin, derisa në baterinë e
tij doli i dyti.
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Eda Zeqiri
Notarja Eda Zeqiri garoi në 400
metra stil i lirë. Ajo zuri vendin e
22-të nga 24 garuese me kohë
4:38.02 minuta. Eda ishte garuesja
më e re e ekipit olimpik të Kosovës.
Ajo doli e para në baterinë e saj.

Drilon Ibrahimi
Shenjëtari Drilon Ibrahimi theu
rekordet e Kosovës, por që rezultati
i arritur nuk ishte i mjaftueshëm
për të zënë ndonjë pozitë të mirë
në 10 metra pushkë ajrore. Ai doli i
46 prej 47 garuesve. Pikët e arritura
608.8 ishin më të mirat ndonjëherë
për shenjëtarinë e Kosovës.

Musa Hajdari
Atleti Musa Hajdari mori pjesë për
herë të dytë në Lojërat Olimpike,
pas debutimit në Rio 2016. Ai
vrapoi në 800 metra, ku zuri vendin
43 nga 48 sosh, me kohë 1:48.96
min.

Donjeta Sadiku
Boksierja Donjeta Sadiku nuk
arriti të kalojë raundin e parë
në kategorinë 57-60 kilogramë.
Shorti i vështirë bëri që ajo të mos
vazhdojë tutje. Falë saj, boksi
kosovar u përfaqësua për herë të
parë në Lojërat Olimpike.

23

OLIMPI

E pranishme edhe presidentja Vjosa
Osmani e zëvendësministrja
Daulina Osmani
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ishte e
pranishme në Tokio. Ajo ndjeki nga afër suksesin e Distria
Krasniqit, ceremoninë e medaljeve, të përcjellura me himnin
e Kosovës, si dhe paraqitjen e Majlinda Kelmendit dhe
shenjëtarit, Drilon Ibrahimi. Shkaku i aksidentit që ndodhi
në Kroaci, ku humbën jetën dhjetëra qytetarë të Kosovës,
presidentja u desh të kthehet më herët në Kosovë. Ajo u
ndje krenare me të arriturat e xhudisteve tona, derisa

për Kelmendin theksoi se mbetet heroina e vendit tonë,
e cila i ka dhënë gjithçka Kosovës. Krahas presidentes,
e pranishme në Tokio ishte edhe zëvendësministrja për
Kulturë, Rini e Sport, Daulina Osmani, e cila përcolli nga
afër shumicën e paraqitjeve të sportistëve tanë.
Përkrahja dhe mikpritja nuk mungoi as nga i ngarkuari me
punë i Ambasadës së Kosovës në Japoni, Arbër Mehmeti.

Drejtuesit e KOK-ut dhe të pranishëm tjerë, duke iu gëzuar suksesit të Distria Krasniqit dhe
Nora Gjakovës

Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, duke përshëndetur ekipin tonë
olimpik pas medaljes së artë, të dorëzuar për Nora Gjakovën.
OLIMPI
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Edhe drejtuesit e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar në përkrahje të xhudisteve tona

Ekipi olimpik i xhudos duke iu gëzuar triumfit të Norës

Drejtuesit e KOK-ut bashkë me boksieren Donjeta Sadiku, pas debutimit të saj në LO Tokio
2020
25
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Kthimi në atdhe si heroina
Ekipi i kampionëve olimpik të xhudos në mbrëmjen e 2
gushtit u kthye në vendlindje.

Federatës së Xhudos së Kosovës, Agron Kuka, trajneri
Driton Kuka dhe kampionet Distria Krasniqi e Nora Gjakova.

Ata u pritën me tepihë të kuq në aeroportin ndërkombëtar
“Adem Jashari”, ndërsa ceremoni e veçantë ishte organizuar
nga Qeveria e Kosovës në sheshin “Zahir Pajaziti” në
Prishtinë. Bashkë me ekipin udhëtoi edhe presidenti i KOKut, Ismet Krasniqi.

Ekipi udhëtoi me autobus të veçantë nga aeroporti për në
Prishtinë, derisa u përcollën me vetura dhe flamuj edhe
nga tifozët Dardanët. Dhjetëra mijëra qytetarë kishin
mbushur sheshin, derisa me të arritur nuk mungonin edhe
thirrjet Distria, Nora e Majlinda Kelmendi. Të pranishmëve
iu drejtuan kryeministri Kurti, trajneri Kuka dhe xhudistet
Krasniqi e Gjakova, të cilat folën për medaljet e fituara.

Ata në aeroport i priti kryeministri, Albin Kurti, si dhe
media të shumta, para të cilave me nga një fjalë rasti u
drejtuan kryeministri Kurti, presidenti i KOK-ut, Krasniqi,
zëvendësministrja e MKRS, Daulina Osmani, kryetari i
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Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi i sollën Kosovës medaljet
e arta nga Lojërat Olimpike Tokio 2020.

“TOKYO 2020”, PËRVOJË E
PAPËRSËRITSHME
Shkruan: Artan MUHAXHIRI
Lojërat Olimpike janë CV në vehte për secilin prej
gazetarëve të sportit, që i ka përjetuar, qoftë edhe
vetëm një herë. Kur këtij misioni i shtohet edhe suksesi
me dy medalje të arta, atëherë është një gjurmë që
mbetet e pashlyeshme në karrierë. Tokyo 2020, do të
jetë përvojë dhe mbresë e veçantë, për shumë arsye, e
mes tyre edhe për atë se në çfarë rrethana u organizua.
Përkundër të gjithave, Kosova solli atë që edhe të gjithë
e shpresonim, e mbase diçka më shumë sesa shpresa.
Shkuam në vendlindjen e xhudos, Japoni; Garuam
në tempullin e këtij sporti, Nippon Budokan në Tokio;
Eliminuam japonezet, për të arritur deri te të artat.

Kjo nuk mund të shkruhej më mirë, as në skenarët më
optimistë. Tokio dhe japonezët, dëshmuan dashuri, përkulje
dhe kulturë të lartë, në organizim e gjithçka tjetër, duke
patur konsideratë të veçantë, saherë na shihnin me maskat
që i mbanim, e të cilat veçoheshin nga flamuri i dukshëm i
Kosovës i vendosur në to.
RTK falë bashkëpunimit të jashtëzakonshëm me KOK-un, u
kujdes që të sillte krahas transmetimeve edhe prapaskenat
e garave në Tokio, me përmbledhjet ditore, e poashtu duke
dëshmuar edhe një herë, partneritetin e mirë dhe të sinqertë
mes dy institucioneve.
(Autor ësthtë producent ekzekutiv i Sportit në RTK)

Mundësi Egzon Shala, pak çaste pasi barti flamurin e Kosovës në ceremoninë mbyllëse të LO Tokyo 2020
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Agron Kuka: Prapa mrekullisë në Tokio 2020,
është një punë dhe sakrificë e gjatë
I pari i xhudos në Kosovë, Agron Kuka, ka rrëfyer
suksesin e jashtëzakonshëm të sportisteve të saj në
Lojërat Olimpike Tokio 2020.
Kryetari i Federatës së Xhudos së Kosovës, thekson
se nuk është befasi fitimi i dy medaljeve të arta,
sepse të gjithë këta para LO Tokio 2020 kanë qenë
në top 10-she të renditjes olimpike dhe botërore.
“Dy medalje të arta të fituara me të vërtetë është
mrekulli në vete, jo pse jam i befasuar, por e di
se prapa këtij suksesi është një punë e gjatë, e
mundimshme, sakrificë dhe përkushtim jetësor. Të
gjithë këta garues janë duke bërë regjimin e njëjtë me
vite të tëra. Janë garuesit që dy vjetët e fundit kanë
pasur një paraqitje të shkëlqyeshme, katër prej tyre
kanë pasur medalje botërore, të pestët kanë pasur
medalje evropiane dhe prandaj me vet rezultatin jam
shumë i kënaqur edhe pse Majlinda, Loriana nuk e
kanë pasur ditën e tyre”, theksoi Kuka.

Mundësi Egzon Shala barti flamurin tonë në ceremoninë
mbyllëse të Lojërave Olimpike Tokio 2020. Shala ishte
sportisti i fundit që garoi në Olimpiadë. Ai zuri vendin e
shtatë.
OLIMPI
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Ai komentoi edhe pensionimin e kampiones olimpike
Rio 2016, Majlinda Kelmendi.
“Majlinda e dimë që e ka trajtuar një lëndim me vite
të tëra. Ka qenë momenti ndoshta të tërhiqet më
herët nga garat aktive, por dëshira e saj e madhe
dhe këmbëngulësia e saj e natyrisht edhe dëshira e
Tonit ka qenë që në Tokio ekipi të jetë i kompletuar.
Ajo është udhërrëfyesja e të gjitha rezultateve dhe
të arriturave të xhudos kosovare dhe është e para
me suksese nga kampionatet evropiane, botërore, si
dhe Lojërat Olimpike. Loriana është ende e re, edhe
pse pritjet tona në fillim të karrierës i ka tejkaluar
duke marrë medalje në botëror dhe dy evropiane.
Mendoj se koha e saj do të vijë në Lojërat Olimpike
në Paris. Jam i kënaqur që jam prapa tyre, para
dhe anash, kurdo që kanë nevojë. E meritojnë çdo
sakrificë timen dhe ekipit. I falënderoj për sakrificën
dhe mundin duke filluar nga Toni e deri te xhudistët”,
u shpreh Agron Kuka.

Pini zyrtar i ekipit olimpik të Kosovës
gjatë LO Tokio 2020

KOK shpërbleu me nga 10 mijë euro
kampionet olimpike
Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës, me në krye
presidentin Ismet Krasniqi, vendosi të shpërblejë kampionet
olimpike, xhudistet Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova, për
suksesin e arritur në Lojërat Olimpike Tokio 2020. Të dy
medalistet e arta olimpike do të shpërblehen me nga 10 mijë
euro.
Krahas tyre, me shumën në vlerë prej 5 mijë euro është
shpërblyer trajneri i kampioneve olimpike, Driton Kuka.

Po ashtu, Bordi Ekzekutiv vendosi që nëntë sportistët tjerë,
pjesëmarrës në LO Tokio 2020, të shpërblehen me nga 500
euro.
Krahas shpërblimit të KOK, kampionet olimpike, po ashtu do
të marrin edhe shpërblimin nga Ministria për Kulturë, Rini
e Sport, bazuar në rregulloren për ndarjen e shpërblimeve
shtetërore për sportistët që arrijnë rezultate kulminante në
garat ndërkombëtare.

Para udhëtimit për në Tokio dhe para ceremonisë së dorëzimit të flamurit të Kosovës, drejtuesit e KOK-ut, të prirë nga
presidenti Ismet Krasniqi, u pritën nga presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani. Presidenti Krasniqi i dorëzoi
edhe uniformën e ekipit olimpik të Kosovës.
29
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Sekretarja e
përgjithshme e
ANOC-ut, Gunilla
Lindberg, priti
presidentin Ismet
Krasniqi
Korrik - Sekretarja e përgjithshme e Asociacionit
të Komiteteve Olimpike Kombëtare (ANOC),
Gunilla Lindberg, priti në takim presidentin e
Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi,
i cili shoqërohej nga këshilltari i tij, Besim
Aliti. Sekretarja Lindberg ka uruar presidentin
Krasniqi për dy medaljet e arta të fituara me

Distria Krasniqin dhe Nora Gjakovan. Presidenti
Krasniqi ka falënderuar sekretaren Lindberg për
përkrahjen dhe bashkëpunimin e ANOC-ut dhënë
për Kosovën. Takimi që u mbajt në zyren e ANOCut në Tokio u zhvillua nën diskutimet se si ANOC
mund të përkrahë dhe bashkëpunojë ngushtë me
KOK-un në projekte të ndryshme.

July - ANOC Secretary General Gunilla
Lindberg met with the Kosovo Olympic
Committee President Ismet Krasniqi and
his advisor Besim Aliti at the ANOC office
at Tokyo 2020.
During the meeting, Secretary General
Lindberg welcomed President Krasniqi
and they discussed the functions of ANOC
and matters of mutual interests and
collaboration.

Drejtuesit e
KOK-ut takuan
shefen e KO të
SHBA-ve, Sarah
Hirshland
7 gusht - Në vazhdën e takimeve me drejtues të
Komiteteve Olimpike Kombëtare, në Tokio të Japonisë,
drejtuesit e KOK-ut, sekretari i përgjithshëm, Shasivar
Haxhijaj, nënpresidentët Gazmend Maxhuni e Milaim
Kelmendi dhe këshilltari i presidentit Ismet Krasniqi,
Besim Aliti, takuan shefen ekzekutive të Komitetit
Olimpik dhe Paralimpik të Shteteve të Bashkuara të

Amerikës, Sarah Hirshland. Të dyja palët diskutuan
çështje të ndryshme, derisa Hirshland shprehu
vullnetin dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar
ngushtë me KOK-un. Të dyja Komitetet Olimpike
u pajtuan që bashkëpunimi të përqendrohet në
shkëmbim të përvojave, me theks të veçantë në ato
sporte ku ne jemi më të avancuar dhe anasjelltas.
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KOK nënshkruan memorandum bashkëpunimi
me Komitetin Olimpik të Portugalisë
01 gusht - Komiteti Olimpik i Kosovës ka nënshkruar
memorandum bashkëpunimi me Komitetin Olimpik të
Portugalisë.

vlerësuar lart nënshkrimin e këtij memorandumi, duke thënë
KOK do të marrë përvojat më të mira nga KO Portugalisë,
duke bashkëpunuar ngushtë në projekte të ndryshme.

Memorandumi u nënshkrua në Tokio të Japonisë, nga
drejtuesit e dy Komiteteve Olimpike. Për KOK-un nënshkruan
presidenti Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm,
Shasivar Haxhijaj, ndërsa për KO të Portugalisë, presidenti
Jose Manuel Constantino dhe sekretari i përgjithshëm, Jose
Manuel Araujo, derisa i pranishëm ishte edhe këshilltari
i presidentit Krasniqi, Besim Aliti. Presidenti Krasniqi e ka

Nga ana e tij, presidenti Manuel Constantino, duke uruar
presidentin Krasniqi për dy medaljet e arta olimpike, shprehu
kënaqësinë që do të bashkëpunojnë dhe do të japin përvojat
më të mira të tyre për KOK-un.Gjatë takimit u përmend edhe
njohja e Portugalisë për Kosovën shtet, për çka presidenti
Krasniqi falënderoi homologun e tij. Në fund, u shkëmbyen
dhurata mes dy palëve.

The Kosovo Olympic Committee (KOC) and the Portugal
Olympic Committee (POC) have signed a Memorandum
of Understanding (MoU) aimed at increasing
cooperation between the two countries. The agreement
will allow Kosovan athletes, coaches and management
to access training centres in Portugal as well as the
possibility of the Iberian country to act as a training hub
for Kosovo›s preparations for the Paris 2024 Olympic
Games.
Portuguese athletes will also be allowed to train in
Kosovan facilities and will be given logistical and
technical support for any upcoming sporting events
in Kosovo.The National Olympic Committees (NOCs)
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will also benefit from mutual cooperation in European
Commission projects, an Olympic Academy and
Olympic Education Programme.
The memorandum was signed by the leaders of the two
Olympic Committees. President Ismet Krasniqi and the
secretary general, Shasivar Haxhijaj, signed for the KOC,
while the COP›s President Jose Manuel Constantino
and secretary general, Jose Manuel Araujo, put pen to
paper for the Portuguese.
Krasniqi praised the memorandum, saying that «they
will receive the best experiences from the Portugal NOC,
cooperating closely in various projects.»

Besim Aliti, emërohet sekretar i
përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës
01 shtator - Besim Aliti është emëruar sekretar i përgjithshëm
i Komitetit Olimpik të Kosovës. Vendimi është marrë në
mbledhjen e katërt të Bordit Ekzekutiv (BE) të KOK-ut, të
mbajtur më 1 shtator 2021 në Hotel Sirius në Prishtinë.

Pas propozimit të bërë nga presidenti Ismet Krasniqi, Aliti
me vendim unanim të BE u emërua sekretar i përgjithshëm i
KOK-ut, duke zëvendësuar në këtë pozitë, Shasivar Haxhijajn,
e shkarkuar nga BE i KOK-ut.

Kush është Besim Aliti?

dhe Madrid. Është PhD. kandidat në Fakultetin Ekonomik, i cili
zhvillohet në Osijek dhe Vjenë. Gjithashtu, është i licencuar
si profesionist i menaxhimit të projekteve nga Kolegji i
Teknologjisë “Alfred State” me seli në Neë York. Po ashtu,
është edhe bursist i Akademisë Olimpike Ndërkombëtare në
Athinë, Greqi dhe i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për
Kroaci.

Deri më tani, Aliti, njohës i pesë gjuhëve të huaja, ishte
këshilltar i presidentit Krasniqi.
Ai ka një karrierë të pasur profesionale në sport. Ka qenë
menaxher në Asociacionin Evropian të Sportit Universitar
(EUSA). Ka punuar në organizimin e shumë ngjarjeve
ndërkombëtare si: Lojërat Evropiane Baku 2015, FIBA
Evropianin e basketbollit 2015, Lojërat Evropiane Universitare
2016, Lojërat Islamike Baku 2017, si dhe ka qenë drejtor
ekzekutiv i Kampionatit Evropian në Karate, të mbajtur
gjatë këtij viti në Poreç të Kroacisë. Në vitin 2014 ishte
koordinator i Ditës Ndërkombëtare të Sportit për Zhvillim dhe
Paqe në Zagreb të Kroacisë, si dhe pjesëmarrës i EUSA-s në
ceremoninë e ndarjes së çmimeve nga Universiteti i Sportit të
Kroacisë (2016/2017). Ka kryer Fakultetit e Sportit në Zagreb
dhe Masterin në fushën e menaxhmentit të sportit në Zagreb

Besim Aliti është ekspert ligjërues i jashtëm në Univerzitetin
e Zagrebit (menaxhimi sportiv) dhe ka ligjëruar në shumë
Univerzitete dhe forume ndërkombëtare në Malaga, Beograd,
Pragë, Romë, etj, përfshirë edhe ligjërimet në Kurset
për Menaxhimin e Avancuar Sportiv (ASMC 1 dhe 2), të
organizuara nga KOK-u.
Gjatë karrierës së tij si sportist, Besim Aliti ka qenë karateist
profesionist, ndërsa gjatë viteve 2010 – 2013 ka përfaqësuar
edhe Kombëtaren e Kroacisë në karate.

Besim Aliti has been appointed as the new secretary general of the Kosovo Olympic Committee. Aliti’s appointment was
proposed by the President of NOC Kosovo, Ismet Krasniqi, who elected the new President on the General Assembly, held
on 25th of March 2021. Aliti, 32 years old, was voted unanimously by the Executive Board at a meeting on 01 September
2021. He has experience in the International Sport Management such as: European University Sports Association as
Sports Manager, European Karate Championships Porec 2021 as executive director, European Universities Games 2016
as director of operations, FIBA Eurobasket 2015 as Deputy Competition Manager, Baku 2015 European Games as venue
operations Manager etc. Besim Aliti is an external lecturer at the University of Zagreb (sports management) and has
lectured at many Universities and international forums such as in Malaga, Belgrade, Prague, Rome, etc. He speaks five
languages and comes from the sport of karate, where he was a professional karate athlete of the Croatian National Team
(2010-2013). The new secretary general replaces Shasivar Haxhijaj, who was in this role since 201
33
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Mirë se vjen TEB në familjen olimpike
Korrik - Banka TEB i është shtuar listës së sponsorëve të
Komitetit Olimpik të Kosovës
Kontrata, e vlefshme për katër vitet e ardhshme, është
nënshkruar nga presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi dhe
drejtori ekzekutiv i bankës TEB, Orcun Ozdemir.
Presidenti Krasniqi duke falënderuar drejtuesit e TEBit për gatishmërinë e shfaqur për të përkrahur KOK-un,
theksoi se është nder që pjesë e Lëvizjes Olimpike është
bërë një bankë me renome siç është TEB-i, derisa kërkoi

që edhe kompanitë tjera të ndjekin rrugën e kësaj banke,
duke u bërë përkrahës të KOK-ut dhe njëherit sportistëve
të Kosovës.
Drejtori ekzekutiv i TEB bankës, Ozdemir, falënderoi KOKun për mundësinë e dhënë, derisa u ndje krenar që ekipi
olimpik i Kosovës do të marrë pjesë në Lojërat Olimpike
Tokio 2020, për çka uroi të kthehen me medalje.
Banka TEB është sponsore edhe e Federatës së Futbollit
të Kosovës dhe Federatës së Basketbollit të Kosovës.
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Qendra Laboratorike Olive i bashkohet
familjes olimpike
y

m edical
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aborator

y

Qendra Laboratorike Olive është sponsorja më e re e

vitet e ardhshme është nënshkruar nga presidenti i KOK-ut,
Ismet Krasniqi dhe zëvendësdrejtoresha e Olives, Antigona
Sejdiu Qena. Presidenti Krasniqi falënderoi Oliven që i është

OLIMPI

36

m edical

&l
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y
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bashkuar KOK-ut, derisa theksoi se krahas përkrahjes që KOK

të kryejnë testet për Covid 19. Edhe Sejdiu Qena nga Olive
shprehu kënaqësinë e sponsorizimit të KOK-ut dhe sportistëve
të Kosovës.
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SKITARIA

16-vjeçarja që synon të fitojë normën
olimpike “Pekin 2022”
Është vetëm 16-vjeçare, por që synon të hyjë në histori të sportit
kosovar. Ajo mund të bëhet femra e parë që përfaqëson vendin
tonë në Lojërat Olimpike Dimërore. Një gjë e tillë mund të ndodh
në muajin shkurt të vitit të ardhshëm, kur në kryeqytetin e Kinës,
mbahen Lojërat Olimpike Dimërore Pekini 2022. Për të realizuar
ëndrrën, asaj i duhet të paktën një normë olimpike në njërën nga
pesë disiplinat e skijimit alpin. Ajo normën po e ndjek në disiplinat
taktike, sllallom dhe sllallom të madh.
“Në sezonin e kaluar e kam fituar një rezultat të nevojshëm në
sllallom, kurse tani më duhen edhe katër të tillë. Besoj se do t’ia
dalë të fitoj normën”, thotë Kryeziu për “Olimpin”. Ajo kishte fituar
medaljen e argjendtë në disiplinën e sllallomit në garën e Kolashinit,
të mbajtur në mars të këtij viti. Kiana ishte bërë skitarja e parë
femër nga Kosova që fiton medalje në një garë ndërkombëtare, të
organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Skitarisë (FIS).
OLIMPI
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“Synimi im është të bëhem femra e parë që fiton normën olimpike
për sportet dimërore në historinë e sportit tonë. Norma olimpike
është synimi im kryesor dhe për të jam duke punuar vazhdimisht”,
shton ajo. Garat për skitarët tanë nisin në nëntor, ndërsa
kualifikimet zgjasin deri më 10 janar 2022. Kiana ka nisur të
merret me skijim prej moshës 3-vjeçare, si pasion familjar, ndërsa
profesionalisht prej moshës 11.
“Unë jam rritur duke bërë ski. Është një sport që e kam pasion
thellë në zemër”. Idhull të saj janë Petra Vlhova, Alice Robinson
dhe Lara Gut Behrami, me të cilat mund të jetë në gara gjatë LOD
Pekini 2022. Ajo është Shpresë Olimpike 2021, me ç’rast nga
KOK-u merr nga 150 euro në muaj. LOD Pekini 2022 mbahen prej
4-20 shkurt të vitit të ardhshëm. Për ekipin olimpik të Kosovës do
të jenë Lojërat e dyta Olimpike, pas debutimit në PyeongChang
2018 me Albin Tahirin.

LOD Pekini 2022 do të
zhvillohen vetëm me
tifozë vendorë
Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (KON) ka
mbajtur të mërkurën në mbledhjen e radhës, në prani edhe të
Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar.
BE i KON, diskutoi për përgatitjet për Lojërat Olimpike dhe
Paralimpike “Pekini 2022”.
Të gjithë sportistët dhe pjesëmarrësit në LOD “Pekini 2022”, të
cilët nuk janë të vaksionuar, do të hyjnë në karantinë 21 ditëshe
në Pekin, ndërsa gjatë zhvillimit të Lojërave të gjithë do t’i
nënshtrohen testeve të përditshme për Covid 19. Një tjetër vendim
i rëndësishëm është shitja e biletave, e cila do të bëhet vetëm për
tifozët që banojnë në Kinë.
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Djaloshi që shkroi historinë e atletikës së
Kosovës
Muhamet Ramadani shkroi historinë e Kosovës në
një Kampionat Evropian të Atletikës.Atleti ynë në
korrik të këtij viti ia doli të fitojë medaljen e artë në
Evropianin U-20, disiplina e hedhjes së gjylës 6 kg.
Meti hodhi gjylën në largësi 19.92 metra, për t’u ngjitur më
së larti në podium, në Evropianin që u mbajt në Talinn të
Estonisë.
“Kjo ishte një përpjekje për familjen Ramadani, pasi babai i
Muhametit, Shabani, është trajner i tij. Pasi fitoi Evropianin
U-20, Ramadani tani synon të pushtojë botën”, shkruante
uebfaqja zyrtare e Federatës Evropiane të Atletikës

(European-athletics.com).
“Pa dyshim se kjo është medalja më e rëndësishme në
karrierën time. Ky sukses do të më motivojë edhe më shumë
për suksese të tjera në vazhdim. Kam qenë maksimalisht i
përgatitur dhe synimi im i vetëm ishte të siguroj medalje
nga kjo ngjarje e madhe e atletikës”, deklaroi Ramadani pas
garës.
Fati i tij i mirë nuk ishte edhe në botërorin e Nairobit të
Kenias, të mbajtur një muaj më pas. Ramadani doli i shtati,
duke mos arritur të përsërisë rezultatin e Evropianit.

7 kg
Ramadani tani ka nisur të përgatitet me gjylën
7 kg, me të cilën do të garojë në senior dhe
U-23. Garat në këto grupmosha për të nisin
vitin e ardhshëm.
Historinë e shkroi edhe në EYOF
Ramadani para dy vjetësh pati triumfuar edhe
në Festivalin Olimpik Evropian për të Rinj
(EYOF), të mbajtur në Baku të Azerbajxhanit,
ku fitoi medaljen e artë për Kosovën. Ky
sukses ishte i pari e ekipit olimpik të Kosovë
në ndonjë EYOF.
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A e dini?
Pak ditë par Evropiani U-20, Muhamet Ramadani, në cilësinë e “Shpresës Olimpike” i dorëzoi flamurin e Kosovës presidentes
së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila më pas e dorëzoi flamurin për tek bajraktarja e ekipit tonë për LO Tokio
2020, Majlinda Kelmendi. Muhameti mbetet kandidat për të fituar normën olimpike Paris 2024.
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I pari i gjimnastikës në botë,
Morinari Watanabe vizitoi Kosovën
14 shtator - Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të
Gjimnastikës (FIG), Morinari Watanabe, njëherit anëtar Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar (KON), ka vizituar Kosovën.
I pari i gjjmnastikës në botë, Watanabe, që vjen nga Japonia,
ka zhvilluar takim të përbashkët me presidentin e Komitetit
Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, të ngarkuarin me punë
në Ambasadën e Japonisë në Kosovë, Mitsunori Ogasaëara,
kryetarin e Federatës së Gjimnastikës së Kosovës, Besim Halilaj,
si dhe kryetarin e Federatës së Xhudos së Kosovës, Agron Kuka.
Krahas gjimnastikës, Watanabe, ishte edhe kryetar i “Task
Forcës” së boksit të krijuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar
për Lojërat Olimpike Tokio 2020, anëtar i Bordit Ekzekutiv të
Komitetit Organizativ për LO Tokio 2020, ndërsa është edhe
anëtar i Bordit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Japonisë.
Në takimin e mbajtur në Ambasadën e Japonisë në Kosovë,
presidenti Krasniqi, duke e falënderuar presidentin Watanabe për
vizitën, theksoi se është nderë për vendin tonë që një personalitet
i lartë i sportit botëror po e viziton Kosovën, derisa shprehu
vullnetin dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar ngusht me FIG-
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un në mbështetjen dhe avancimin e sportit të gjimnastikës në
Kosovë.
Presidenti Watanabe shprehu mirënjohjen e tij për mikpritjen e
bërë, derisa ofroi mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të
Gjimnastikës për Federatën Gjimnastike të Kosovës. Në lidhje
me këtë, u diskutua për gjetjen e ndonjë objekti ose salle për
rinovim, për të cilën Watanabe theksoi se FIG do të sjellë të gjitha
pajisjet përcjellëse për përgatitje dhe gara, çka u mirëprit dhe u
falënderua nga presidenti Krasniqi dhe kryetari Halilaj. Anëtari i
KON-it uroi edhe presidentin Krasniqi dhe kryetarin e FXHK-së,
Kuka, për medaljet olimpike të fituara në LO Tokyo 2020, me
shpresën se në të ardhmen, nëse jo në Lojërat Olimpike Paris
2024, Kosova të ketë gjimnastë për LO Los Angjelos 2028.
Pas takimit, u shtrua një drekë e përbashkët, ku morën pjesë
edhe sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Besim Aliti dhe drejtuesit
tjerë të FGJK-së, sekretari i përgjithshëm, Amir Tahiraga dhe
nënkryetarja, Sherife Qerimi.
Meqenëse këtë herë qëndrimi i japonezit Watanabe ishte i
shkurtër, ai konfirmoi se në fund të muajit nëntor të këtij viti do të
ketë një tjetër vizitë më të gjatë në vendin tonë.

Teqballi merr përkrahje për t’u zhvilluar
edhe në Kosovë
13 gusht - Presidenti i Komiteti Olimpik të Kosovës, Ismet
Krasniqi, ka pritur drejtuesit e Federatës Ndërkombëtare të
Teqballit (FITEQ), sekretarin e përgjithshëm, Marius Vizer JR dhe
menaxherin, Daniel Koszegi. Të pranishëm në takim ishin edhe
Rexhep Fona, sekretar i përgjithshëm i Federatës së Teqballit të
Kosovës (FTBK) dhe kryetari i Federatës së Xhudos së Kosovës,
Agron Kuka, i cili është mik i Vizer JR dhe babait të tij, Marius
Vizer, president i Federatës Ndërkombëtare të Xhudos.
FITEQ ndodhet në Kosovë pas mbështetjes që i ka bërë Federatës
së Teqballit të Kosovës me dhënien e dy tavolinave për zhvillimin

e këtij sporti. Presidenti Krasniqi, duke i falënderuar mysafirët për
vizitën, shprehu mirënjohjen e KOK-ut për mbështetjen që FITEQ
i ka bërë FTBK-së.
Të dyja palët diskutuan për zhvillimin e këtij sporti në Kosovë
dhe Rajon, derisa u pajtuan për thellim të bashkëpunimit për
avancimin e teqballit në vendin tonë. Nga ana e tij, Vizer JR
falënderoi presidentin Krasniqi për pritjen, ndërsa i dhuroi edhe
një fanellë të teqballit. Federata e Teqballit e Kosovës është
themeluar në fillim të këtij viti, kurse është bërë anëtare e KOK-ut
në Asamblenë e Punës, të mbajtur më 25 mars 2021.
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Pikat në të cilat pritet të bashkëpunojnë
KOK-u dhe KOKSH-i
20 shtator - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK),
në krye me presidentin Ismet Krasniqi, janë mirëpritur nga
drejtuesit e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar (KOKSH), në
krye me presidentin, Fidel Ylli. Presidenti Krasniqi, shoqërohej
edhe nga sekretari i përgjithshëm, Besim Aliti, nënpresidentët
Gazmend Maxhuni e Milaim Kelmendi dhe anëtari i Bordit
Ekzekutiv, Bujar Turjaka, ndërsa nga KOKSH, të pranishëm
Pikat:
- Hartimi i planeve strategjike dhe përcaktimi i kalendareve të
aktiviteteve për planin 4-vjeçar
- Kurse të përbashkëta nga Solidariteti Olimpik për trajnerët
dhe gjyqtarët
- Memorandume bashkëpunimi mes federatave të
ndryshme për të shkëmbyer eksperienca administrative
dhe organizative për ngritjen apo zhvillimin e sporteve të
caktuara
- Kampionate sportive të përbashkëta
- Përgatitje të përbashkëta të sportistëve para ngjarjeve të
rëndësishme sportive
- Indentifikimi i sportistëve më të mirë dhe dhënia e titujve si
Laureatët e Vitit
- Shkëmbimi i eksperiencave në fushën e edukimit sportiv
dhe atij olimpik
- Takime pune të shpeshta për mbarëvajtjen dhe monitorimin
e planeve të punës
Në fund të takimit u shkëmbyen edhe dhurata simbolike,
ndërsa u bisedua edhe për takimin e radhës që përfshin të
dyja Bordet Ekzekutive.
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ishin edhe sekretari i përgjithshëm, Gerti Shima dhe anëtarët
e Bordit Ekzekutiv, Gjergj Ruli, Enkelejda Caushi, Labo Capo
dhe Endrit Hoxha.
Të dyja palët shkëmbyen ide të ndryshme të bashkëpunimit
mes dy Komiteteve Olimpike, të cilat pritet të zyrtarizohen me
nënshkrimin e një memorandumi të bashkëpunimit.
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KAS-i, adresa e zgjidhjes
së konflikteve
Korrik - Komisioni i Arbitrazhit Sportiv (KAS), që
vepron në kuadër të Komitetit Olimpik të Kosovës
(KOK), ka mbajtur edhe mbledhjen e dytë, në të
cilën janë zgjedhur organet drejtuese: kryetari,
nënkryetari dhe sekretari për mandatin 2021 –
2024. Kryetar është zgjedhur Eroll Salihu, i cili ka
përvojë si jurist dhe në menaxhimin e organizatave
sportive. Salihu është sekretar i përgjithshëm i
Federatës së Futbollit të Kosovës dhe njëherit
anëtar i Komitetit Ligjor të UEFA-së. Nënkryetar
është zgjedhur Armend Krasniqi, ndërsa sekretare,

Jehona Shyti. Të nëntë anëtarët që e përbëjnë
KAS-in, janë juristë, të cilët janë zgjedhur në
Asamblenë e fundit Zgjedhore të KOK-ut, pas
propozimeve të ardhura nga federatat sportive.
Në kuadër të KAS-it funksionon edhe rregullorja për
procedurat e zgjidhjes së konflikteve, e miratuar në
Asamblenë e Punës së KOK-ut. Funksionalizimi i
KAS-it, është i rëndësishëm për federatat sportive,
për klubet dhe gjithë sportin e Kosovës, sepse
zgjidh të gjitha konfliktet mes federatave, klubeve
dhe sportistëve.

Bernard Tahirbegolli, emërohet
koordinator i KosADA-s
Korrik - Bernard Tahirbegolli është emëruar
koordinator i Agjencisë së Anti-Dopingut të Kosovës
(KosADA). Vendimi është marrë nga anëtarët e
Bordit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Kosovës.
Tahirbegolli do të zëvendësojë në këtë pozitë Gëzim
Murselin, i cili kishte dhënë dorëheqje.
Bernardi është specialist i mjekësisë sportive,
ndërsa edhe më herët ka qenë pjesë e KosADA-s, në
cilësinë e zyrtarit për kontrollin e dopingut.
KosADA është themeluar në vitin 2019 nga KOK-u,
pas rekomandimit të marrë nga Organizata Botërore
e Anti-Dopingut (WADA).
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KOK organizoi Festivalin Olimpik
Tokio 2020
Komiteti Olimpik i Kosovës për më shumë se dy javë organizoi Festivalin Olimpik Tokio 2020, i cili u mbajt në sheshin e
kryeqytetit dhe pishinën e Gërmisë. Festivali u mbajt në kohën kur në Tokio të Japonisë mbaheshin Lojërat Olimpike Tokio 2020.
Kosova ishte pjesë e projektit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, bashkë me 10 shtete tjera si: Australia, Bregu i Fildishtë,
Republika Çeke, Franca, Lituania, Singapori, Sllovakia, Sllovenia, Suedia dhe Holanda. Festivali Olimpik Tokyo 2020 kishte për
qëllim promovimin e sporteve të cilat performuan në Tokio 2020, me theks të veçantë sportet në të cilat ekipi olimpik i Kosovës
kishte pjesëmarrës, si xhudo, atletikë, not, mundje, shenjëtari dhe boks, ndërsa nuk munguan edhe sportet tjera si: Pingpongu,
basketbolli, futbolli, tenisi, karate, skerma; etj.
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Kosovës iu shtuan 14 administratorë
sporti në kurset ASMC 1 dhe ASMC 2
28 shtator - 14 administratorë sporti kanë diplomuar, pas
përfundimit të suksesshëm të Kursit për Menaxhimin e Avancuar
Sportiv (ASMC). Të diplomuarit vijnë kryesisht nga federatat
sportive, të cilët kishin ndjekur kurset 1 ose 2, të mbajtura
në vitet 2018 – 2019 (ASMC 1) dhe 2019 – 2020 (ASMC 2).
Diplomat u janë dorëzuar dhe nënshkruar nga Besim Hasani,
drejtori programi për kurse të avancuara, njëherit ish-president

i Komitetit Olimpik të Kosovës, derisa i pranishëm në ndarjen e
diplomave ishte edhe nënpresidenti i KOK-ut, Gazmend Maxhuni.
Nënpresidenti Maxhuni, në emër të presidentit të KOK-ut,
Ismet Krasniqi, ka uruar dhe falënderuar vijuesit e kursit, duke
shpresuar se njohuritë e marra do t’iu shërbejnë në avancimin e
federatave të tyre.

Të diplomuarit në ASMC 1

Të diplomuarit në ASMC 2:

6. Luljeta Reçica

1. Besire Domaniku

1. Amir Tahiraga

7. Mergime Mula

2. Fjolla Ibishi

2. Astrit Haliti

8. Muhamet Arifi

3. Nehat Çitaku

3. Djellza Boshnjaku

9. Nita Gjikolli

4. Shasivar Haxhijaj

4. Elvira Dushku

10. Valon Nikqi

5. Fadil Luta

(Renditja është bërë në bazë të alfabetit)
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Tetë pjesëmarrës nga Kosova do të vijojnë
kursin evropian për administratorë sporti
“S2A Sport Mobility”
17 shtator - Tetë pjesëmarrës nga Kosova do të
vijojnë kursin evropian për administratorë sporti,
të organizuar nga organizata ndërkombëtare “S2A
Sport Mobility” dhe të financuar nga programi i
Bashkimit Evropian: “Shkëmbimi dhe mobiliteti në
sport”.
Pjesëmarrës në kurs do të jenë 40 vijues nga vende të
ndryshme të Evropës, ndërsa shumica prej tyre, nga
tetë sosh, janë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e
Veriut dhe Mali i Zi.
Vijuesit e përzgjedhur nga KOK-u, në bazë të kritereve
të përcaktuara nga organizatori dhe të dërguara
me kohë tek federatat sportive janë: Endrit Syla e
Blerina Imeri (KOK), Granit Rugova e Artina Hasani
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(basketboll), Jeton Oruqi (pingpong), Gresa Bakraqi
(atletikë) dhe Venita Smakaj e Fjona Xhelili (sporti
universitar).
Koordinator për Kosovë është Endrit Syla, ndërsa në
njërin prej moduleve nga Kosova do të ligjërojë edhe
kryetari i Federatës së Pingpongut të Kosovës, Jeton
Beqiri, njëherit anëtar i Bordit Ekzekutiv të KOK-ut.
Ai do të ligjëroj rreth temës për planet strategjike të
organizatave sportive.
Kursi mbahet në tri module, nga një javë për secilën,
dhe organizohet gjatë muajve shtator, tetor dhe
nëntor 2021. Modulet ishin paraparë të mbahen në
Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Mal të Zi, por që
shkaku i pandemisë Covid 19 do të mbahen online.

Xhudo bëhet me Qendër Nacionale
28 shtator - Në prani të personaliteteve të larta
shtetërore dhe sportive, është përuruar Qendra
Nacionale e Xhudos, investim ky i Ministrisë për
Kulturë, Rini e Sport dhe Federatës së Xhudos
së Kosovës. Qendra është ndërtuar në Lagjen
“Asllan Qeshme” të Pejës, ndërsa do të shërbejë
për përgatitje të xhudistëve tanë në rrugën drejt
sukseseve të mëtutjeshme. Të pranishëm nga
Komiteti Olimpik i Kosovës ishin edhe presidenti
Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm,
Besim Aliti. Enkas për këtë ceremoni kishte ardhur
edhe presidenti i Federatës Ndërkombëtare të
Xhudos, Marius Vizer, i cili nderoi me statuetën më
prestigjioze të FNXH-së, tri kampionet olimpike,
Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi e Nora
Gjakova, si dhe trajnerin Driton Kuka e kryetarin

e Federatës së Xhudos së Kosovës, Agron Kuka.
Me emrin dhe mbiemrin e tij u emërtua edhe rruga
që dërgon tek Qendra. Ndërtimin e kësaj qendre e
kanë përshëndetur edhe kryeministri Albin Kurti,
presidentja Vjosa Osmani, kryetari i FXHK-së, Agron
Kuka dhe kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend
Muhaxhiri, të cilët kanë vlerësuar lartë të arriturat
e xhudos. Presidentja Osmani nderoi me medalje
“Nderi i Republikës” Distrian dhe Norën, ndërsa
Distrias edhe medalja “Presidenciale e Meritave”, të
cilën më herët e kishte pranuar Nora dhe Majlinda.
Kryeministri Kurti theksoi se në mbledhjen e
ardhshme të Qeverisë, do të shpallë Majlinda
Kelmendin “Qytetare me merita të veçanta”. Distria
dhe Nora kishin fituar medalje të arta olimpike në LO
Tokio 2020, ndërsa Majlinda në LO Rio 2016.
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Dy medalje të bronzta evropiane për
karateistet, Mustafa dhe Sejdijaj
23 gusht - Karateistet tona, Behije Mustafa dhe Diellza
Sejdijaj, kanë fituar medaljet e bronzta në Kampionatin
Evropian, që u mbajt për kadetë, juniorë dhe U-21 në
Tampere të Finlandës. Mustafa fitoi të bronztën për
juniore, kategoria mbi 59 kilogramë. Deri tek medalja,
garuesja jonë arriti pas katër fitoreve. Në luftën për
të bronztën përmes repesazhit mundi Lara Zarei të
Suedisë. Sejdijaj shënoi katër fitore, në kategorinë +68
kg për U-21, ndërsa në luftën për të bronztën përmes
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repesazhit, mundi zviceranen Shomshabok Benz.
Paraqitje të mirë patën edhe Albinot Selmani (-60 kg)
dhe Endrit Shaqiri (+84 kg), që zunë vendet e pesta.
Ekipi i karatesë në Evropianin për U-21, juniorë dhe
kadetë, mori pjesë me 17 garues, ku fitoi dy medalje
të bronzta me Diellza Sejdiajn (+68 kg) në U-21 dhe
junioren Behije Mustafa (-59 kg), ndërsa drejtësinë e
ndanë edhe tre gjyqtarët Ardian Muhadri, Edon Xharra
dhe Astrit Ndrecaj.

VOLEJBOLL

Ekipet e beach-vollejt shkëlqejnë në
Ballkanik, por jo edhe në Evropian
Gusht/Shtator - Ekipet e Kosovës në beach vollej patën
aktivitete të ndryshme gjatë muajve gusht dhe shtator.
Derisa në shtator shkëlqyen në Kampionatin Ballkanik
të mbajtur në vendin tonë, në Evropian nuk arritën të
lënë gjurmë. Në grupmoshën U-22, konkurrenca e
femrave, zunë vendin e parë në Kampionatin Ballkanik
U-22. Dyshja Finesa Sylejmani/Loresa Avdyli në finale
kanë mposhtur dyshen tjetër nga Kosova Hasani/
Idrizi të cilat garën e përfunduan në vendin e dytë.
Edhe në konkurrencën e meshkujve dy ekipe të
Kosovës u ngjitën në podium. Dyshja Erion Bajrami/
Ermal Maliqi arriti në finale, ku u mund nga Turqia.
Në grupmoshën U-20, femrat, ekipi ynë zuri po ashtu
vendin e parë. Dyshja Yllka Jashari/Agnesa Koxha
mposhtën në finale Maqedoninë e Veriut 2:0 në sete.
Edhe vendi i tretë i takoi dyshes tjetër nga Kosova,
Julinda Idrizi dhe Agnesa Zeneli.Në konkurrencën e
meshkujve, dyshja jonë Maliqi/Bajrami zunë vendin

e tretë. Të pranishëm në ndeshjet finale, ishin edhe
drejtuesit e KOK-ut, presidenti, Ismet Krasniqi dhe
nënpresidenti, Milaim Kelmendi, të cilët krahas
ndarjes së kupave dhe medaljeve, përgëzuan ekipet
tona për suksesin, si dhe Federatën e Volejbollit
të Kosovës për organizimin e shkëlqyer të këtij
kampionati. Sukses tjetër ka arritur edhe dyshja
Endrit Nrecaj / Arlind Bytyqi të cilët “luftuan” deri
në fund çka rezultoj që ata të fitojnë vendin e tretë.
Pafitore në Evropian

Dy kombëtaret tona në beach volley U18 meshkuj
dhe femra nuk arritën të shënojnë ndonjë fitore në
Kampionatin Evropian, të mbajtur në Slloveni. Në
konkurencen e femrave Kosova u mund nga Sllovenia,
Ukraina dhe Greqia, ndërsa meshkujt pësuan nga
Letonia, Anglia e Sllovenia.
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Vera e basketbollit
Gusht - Federata e Basketbollit të Kosovës pati një verë të begatshme me rezultate pozitive. Grupmoshat e
reja të U-16 dhe U-18 fituan medaljet e arta në Evropianin “FIBA European Challenger”. Kosova U-16 shënoi
pesë fitore në po aq ndeshje dhe të gjitha me rezultate bindëse. Dardanët kanë mundur Maltën 117:20,
Moldavinë 122:42, Gjibraltarin 98:19, Shqipërinë 103:46 dhe në ndeshjen kryesore, Luksemburgun, 86:43.
Kosova U-18 e arriti të njëjtin sukses në Tiranë. Edhe ata patën bilanc 100 për qind fitore. Në ndeshjen
kryesore mundën Luksemburgun 84:58.
Femrat debutuan me medalje të bronztë
Kombëtarja e femrave debutoi në arenën ndërkombëtare, duke pasur paraqitje mbresëlënëse. Vashat tona ia
dolën të fitojnë medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian për Shtete të Vogla. Në ndeshjen për medaljen e
bronztën, mundën Maltën 70:60. Një tjetër fitore kishin shënuar ndaj Qipros. Ndeshjet u luajtën në Qipro.
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Kombëtarja A në grup me Danimarkën e
Norvegjinë
20 gusht - Kosova i ka mësuar emrat e kundërshtarëve në
parakualifikimet e Eurobasket 2025. Shorti është hedhur
në Gjermani dhe “Dardanët” kanë përfunduar në grup me
Norvegjinë dhe Danimarkën. Gjithsej në këtë short ishin dhjetë
shtete, ku në një grup janë katër kombëtare dhe në dy grupet
tjera nga tri. Kombëtaret lidere do të kualifikohen në rrethin e

ardhshëm, si dhe vendi i dytë më i mirë nga të tri grupet. Në grupin
me katër shtete, vendit të dytë nuk do t’i llogariten rezultatet nga
ndeshjet me vendin e fundit. Kosova do të zhvillojë dy ndeshje
në shtëpi dhe dy si mysafire. Takimet zhvillohen në dritaret në
25-28 Nëntor 2021, 24-27 Shkurt 2022 dhe 30 Qershor-3 Korrik
2022.
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Kosova synon kualifikimin në fazën tjetër
Është përcaktuar orari i Kombëtares A të Kosovës në hendboll në
kualifikimet për Kampionatin Botëror të vitit 2023. Kosova është
në Grupin 1 të fazës së parë kualifikuese. Kosova është pjesë e
një grupi të fortë me Belgjikën, Turqinë e Greqinë. Kosova e kishte
të drejtën e parë për të organizuar turne të grupit. Por jo të gjitha
Kombëtaret pranuan që ndeshjet të luhen në formë turneu. Kështu
ndeshjet do të luhen në sistem vajtje-ardhje. Kosova i nis kualifikimet
më 3 nëntor me ndeshjen ndaj Turqisë në Eskishehir. Më 7 nëntor,

Kosova e pret Belgjikën. Ndërsa katër ndeshjet tjera janë në janar të
vitit të ardhshëm. Në eliminatoret e kaluara për Botëror, Kosova ishte
renditur e dyta në grup, pas Rumanisë. Vendi i dytë tani siguron kalimin
në fazën tjetër. Ky edhe është synimi.
Kjo kombëtare është fituese e grantit ekipor nga Komiteti Olimpik i
Kosovës, grant ky që ndahet për kombëtaret më të suksesshme nga
Solidariteti Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar.

ORARI
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Turqia – Kosova (3 nëntor 2021)

Greqia – Kosova (8 janar 2022)

Kosova – Belgjika (7 nëntor 2021)

Kosova – Turqia (12 janar 2022)

Kosova – Greqia (5 janar 2022)

Belgjika – Kosova (15 janar 2022)

Dy medalje bronzi për boksin në Evropianin
e kadetëve
21 gusht - Me dy fitore të shënuara, boksieri i ri, Luan Morina, u
stolis me medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian për kadetë
(shkollarë), që u mbajt prej 10-21 gusht në Sarajevë të Bosnjë e
Hercegovinës. Morina e fitoi të bronztën në kategorinë deri në 66

kilogramë. Medaljen e njëjtë, e fitoi edhe Suela Canolli në kategorinë
-57 kg, e cila ishte kualifikuar direkt deri në gjysmëfinale. Ekipi u boksit
u paraqit në Evropian me tre garues, ndërsa drejtësinë e ndau edhe
gjyqtari ynë, Latif Demolli.

Çiklizmi organizoi “Tour of Kosova 2021”
Federata e Çiklizmit e Kosovës me sukses ka organizuar garën
ndërkombëtare “Tour of Kosova 2021”, e cila u mbajt në muajin
korrik. Pjesëmarrës në garë ishin ekipe të shumta nga Franca, Italia,
Holanda, SHBA, Britania e Madhe, Kanadaja, Gjermania, Austria,

Greqia, Bullgaria, Maqedonia e Shqipëria. Kombëtarja e Kosovës pati
paraqitje solide me çiklistët: Samir Hasani, Albion Ymeri, Egzon Misini,
Blerton Nuha, Alban Delija, Veton Krasniqi e Jetmir Hakija të drejtuar
nga përzgjedhësi Flurim Shala.
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Vashat e futbollit U-17 shkruan historinë
Shtator - Kombëtarja e Kosovës U17 në futboll,
konkurrenca e femrave e ka shkruar një faqe të re në
historinë e futbollit tonë.

përgjithësi, e veçmas për atë femrave. Me tre gola
në fitoren ndaj Luksemburgut ka kontribuuar Aurora
Racaj, derisa një gol e ka shënuar Rreze Gashi.

Qysh në pjesëmarrjen e parë në garat kualifikuese të
Kampionatit Evropian vashat dardane nën 17-vjeç
kanë arritur ta fitojnë grupin dhe të promovohen në
Ligën A të kualifikimeve për Euro 2022.

Kësisoj, Kosova i mbylli garat e Grupit 1 të Ligës
B me 7 pikë, me dy fitore (ndaj Gjeorgjisë dhe
Luksemburgut) dhe një barazim (ndaj Bjellorusisë).
Tani Kosova U17 e pret tërheqjen e shortit në muajin
nëntor dhe më pas nëpërmjet ndeshjeve në Ligën A,
do të synojë kualifikimin historik në Evropian.

Në ndeshjen e fundit dhe përcaktuese në kuadër të
Grupit 1 të Ligës B, Kosova ka shënuar fitore ndaj
nikoqirit të ndeshjeve të këtij grupi, Luksemburgut,
me rezultat 4:2.
Kjo fitore dhe goldallimi më i mirë në krahasim
me Bjellorusinë ia ka mundësuar vashave të
drejtuara nga përzgjedhësi Kushtrim Munishi që të
promovohen në Ligën A të kualifikimeve, që është një
sukses i jashtëzakonshëm për futbollin kosovar në

Jam krenar me këto lojtare dhe i përgëzoj për paraqitjen
e tyre mbresëlënëse. Ta kalosh një fazë të tillë kualifikuese qysh
në debutim është ndjenjë e papërshkrueshme. Tani e meritojmë ta
festojmë këtë sukses, por shumë shpejt do t’i rikthehemi punës për
t’u përgatitur për fazën tjetër kualifikuese dhe pse jo ta synojmë
kualifikimin historik në Evropian”, - Kushtrim Munishi, trajner.
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Kosova organizoi edicionin e shtatë
të Javës Evropiane të Sportit
Organizuar nga Ministria për Kulturë Rini e Sport
dhe federatat sportive, është mbajtur edicioni i
shtatë i Javës Evropiane të Sportit, që u zhvillua nga
23-30 shtator 2021.Theksi i këtij viti u vu në temën
e fuqizimit të aktivitetit fizik për të sjellë gëzim,
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për të ndërtuar elasticitet dhe për të lidhur brezat.
Pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme ishin
federatat të ndryshme sportive, ndërsa presidenti i
KOK-ut, Ismet Krasniqi, mori pjesë në hapjen dhe
mbylljen e javës.

FSUNK po përgatitet për botërorin e hendbollit
Federata e Sporteve Universitare e Kosovës
(FSUNK) ka fituar garën për të qenë organizator
i Kampionatit Botëror Universitar 2022 (Ëorld
University Championship, Prishtina 2022), i cili do
të zhvillohet në Prishtinë, nga data 11.07.2022 deri
më 17.07.2022, në të dy konkurrencat, për meshkuj
dhe për femra.
FISU (Organizata Botërore e Sportit Universitar) i
ka besuar organizimin e kësaj ngjarjeje të madhe
sportive FSUNK-së, njëkohësisht më e madhja
në historinë e sportit kosovar, duke u bazuar në
sukseset e federatës në katër vitet e fundit.
Një ngjarje e tillë i sjellë Kosovës përfitime
shumëdimensionale, jo vetëm në sport, por edhe në
sfera të tjera siç janë: përmirësimi i marrëdhënieve
ndërkombëtare me shtetet të cilat akoma nuk e
kanë njohur shtetin tonë; krijimi i mundësisë së
përfitimeve ekonomike për bizneset tona hoteliere
dhe gastronomike, si dhe i ndërmarrjeve të vogla e
të mesme; zhvillimi i turizmit, duke marrë parasysh
pjesëmarrjen e 32 shteteve të ndryshme botërore;
zhvillimi i nivelit akademik në Kosovë, duke krijuar
relacione të mirëfillta akademike me rektorët dhe
përfaqësuesit e universiteteve botërore; zhvillimi i
aspektit social me pjesëmarrjen e mbi 300 vullnetarëve

nga e tërë bota; përmirësimi dhe avancimi i imazhit
tonë kulturor në botë, me pjesëmarrjen e mijëra
mysafirëve të cilët do të jenë prezentë për së paku 10
ditë në vendin tonë.
Ndeshjet transmetohen në Eurosport
Madhështinë e kësaj ngjarjeje e pasqyron më së miri
transmetimi i drejtpërdrejtë i ndeshjeve për 7 ditë
me radhë, në kanalin më të njohur sportiv në botë
EUROSPORT, i cili ka kontratë me FISU.
Përkrahja shtetërore për organizimin e këtij kampionati
u sigurua sot përmes nënshkrimit të Memorandumit
të Bashkëpunimit trepalësh ndërmjet Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ministrisë së Arsimit,
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, dhe Federatës
së Sportit Universitar të Kosovës.
MKRS e mbështet me 100 mijë euro
MKRS do të mbështet organizimin e këtij kampionati
në vlerë prej 100,000.00 EUR. Ndërsa, MASHTI do
të siguroj përkrahje infrastrukturore si: akomodimi
i 500 sportistëve në Qendrën e Studentëve, ofrimi i
shërbimeve funksionale në Menzën e Studentëve dhe
sigurimi i palestrës sportive “1 Tetori” për zhvillimin
e kampionatit.
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Arlind Berisha, medalisti i artë i botës
për U-23 në MMA
Shtator - Arlind Berisha i ka sjell medaljen e
artë Kosovës, që në debutimin e Federatës së
Arteve Mikse Marciale të Kosovës në garat
ndërkombëtare.Garuesi ynë fitoi medaljen e artë
në Kupën e Botës U-23 për pesha të rënda, që u
mbajt në Pragë të Republikës Çeke. Të dy fitoret i
shënoi ndaj garuesve nga Ukraina dhe të dyja me
ndërprerje.

Por, kush është Arlindi?
Ai jeton në Norvegji, ndërsa ka vendosur të përfaqësojë
Kosovën në garat ndërkombëtare. Është 20-vjeçar
dhe me sportin e MMA merret prej tri vitesh, duke
përfaqësuar në fillim Norvegjinë. Berisha synon që
Kosovës t’i sjell sa më shumë medalje ndërkombëtare
nga sporti i MMA.
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www.hotelsirius.net

Malet e Rugovës - Rugova është trevë
malore në Veri-Perëndim të qytetit të
Pejës, në Kosovë. Është regjioni i tretë
i Bjeshkëve të Nemuna, të njohura
ndryshe si Alpet Shqiptare. Në vitin 2013
u shpall Park Kombëtar nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës.
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Rugova është rrethinë etnografike,
me rëndësi të madhe për degët e
gjuhësisë si leksikologjia, etimologjia
dhe onomastika. Rugova është regjion i
përshtatshëm për alpinizëm, bjeshkatari,
skitari, ngjitje në shkëmbinj, lëshim me
parashuta, piknikë me familje etj.
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