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Olimpi numër 9
Tre muajshi i parë i vitit 2021, të cilit i kushtohet ky numër i Olimpit,
vjen me ndryshime në udhëheqjen e Komitetit Olimpik të Kosovës,
si institucioni më i lartë sportiv në Kosovë. Më 25 mars 2021
përmbyllëm procesin zgjedhor të KOK-ut, që erdhi pas Kuvendeve
Zgjedhore të Federatave Sportive në vend. Në një proces
demokratik, Asambleja Zgjedhore rezultoi me ndryshime, ku garën
prej tre kandidatëve për president, e fitoi Ismet Krasniqi, kryetar i
Federatës së Karatesë së Kosovës, por i kandiduar nga Federata
Atletike e Kosovës. Krasniqi e fitoi këtë garë në një konkurrencë
të fortë nga presidenti i deritashëm, Besim Hasani, që kandidaturën e kishte marrë nga Federata e
Kërlingut të Kosovës, në të cilën është kryetar dhe Linda Shalën, që vinte nga Federata e Basketbollit
të Kosovës. U zgjodh edhe Bordi i Ri, të cilit i urojmë suksese dhe mbarësi në ciklin olimpik 2021 –
2024. Krahas kësaj, Lëvizjes Olimpike iu shtuan edhe dy federata të reja, ajo e skermës dhe teqballit,
duke e quar në 48 numrin e federatave anëtare të KOK-ut. Krahas Asamblesë, në muajin shkurt
vazhduam traditën, duke organizuar ceremoninë e Laureatëve 2020, për të shpërblyer gjithë ata që u
veçuan me suksese gjatë 12 muajëve të fundit. Çmimin e “Sportistes së Vitit” e fitoi xhudistja, Distria
Krasniqi, ndërsa të “Sportistit të Vitit”, basketbollisti, Dardan Berisha. Edhe pse pa prani të shumë
mysafirëve shkaku i respektimit të masave anti-Covid 19, ceremoninë e bënë më të veçantë prania e
kampiones olimpike, Majlinda Kelmendi, kryeministri në detyrë, Avdullah Hoti dhe ministrja në detyrë
për Kulturë, Rini e Sport, Vlora Dumoshi. Fundi i janarit solli kategorizimin e sporteve, sportistëve
dhe trajnerëve. Shkaku i pandemisë Covid 19 dhe moszhvillimit të shumë aktiviteteve vendore dhe
ndërkombëtare, Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, miratoi raportin e komisionit për kategorizimin e sporteve,
sportistëve dhe trajnerëve, ndërsa për kategorizimin e sporteve u rekomandua që vlerësimi i pikëve të
mbetet i njëjti me atë të vitit 2019, shkaku i mungesës së aktiviteteteve vendore dhe ndërkombëtare, si
pasojë e pandemisë Covid 19. KOK shtoi edhe numrin e bursave për sportistët e rinj 15-21 vjeç, duke
marrë vendim të mbështesë 24 sportistë të federatave të shumta, përfshirë këtu edhe katër federatat
ekipore. Nuk mungoi edhe mbështetja për sportistët elitarë në rrugën drejt Lojërave Olimpike 2020.
KOK mori vendim që sportistët elitarë t’i mbështesë me heqjen e shpenzimeve në kampe përgatitore
në Rajon dhe më gjerë, deri në 80 ditë përgatitje brenda gjashtë muajëve të parë të këtij viti. Kur kanë
mbetue edhe pak muaj deri në hapjen e Lojërave Olimpike Tokio 2020, ekipi olimpik i Kosovës ka
gjashtë norma olimpike, pesë nga xhudo dhe një nga mundja. Me shpresën se deri në fund të muajit
qershor, kur përfundon periudha kualifikuese, ky numër do të rritet edhe nga sportet tjera, ju uroj lexim
të këndshëm të Olimpit numër 9.
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The first trimester of 2021, to which this issue of Olympus is dedicated, come with changes in the
leadership of NOC-Kosovo, the highest sports institution in Kosovo. On March 25, 2021, we concluded
the electoral process of NOC-Kosovo, which came after the Electoral Assemblies of the country’s
Sports Federations. The Electoral Assembly ran a democratic process that resulted in the election
of the new NOC-Kosovo president out of three candidates. The new president is Ismet Krasniqi,
president of the Karate Federation of Kosovo, but nominated by the Athletic Federation of Kosovo.
Krasniqi emerged on top after strong competition from the current president, Besim Hasani, who was
nominated by the Kosovo Curling Federation, of which he is president, and Linda Shala, nominated
by the Kosovo Basketball Federation. The New Board was also elected, to which we wish success
and good luck in the 2021 - 2024 Olympic cycle. In addition, two new federations were added to
the Olympic Movement, that of fencing and teqball, bringing the number of NOC-Kosovo member
federations to 48. In addition to the Assembly, in February we continued our tradition of organizing
the 2020 Laureates ceremony, to reward all those who stood out with their successes over the last 12
months. The “Female Athlete of the Year” went to the judoka Distria Krasniqi, while the “Male Athlete
of the Year” award went to the basketball player Dardan Berisha. Despite the missing presence of
guests due to Covid-19 safeguards, the ceremony was rendered more special by the presence of
the Olympic champion, Majlinda Kelmendi, the acting Prime Minister Avdullah Hoti, and the acting
Minister of Culture, Youth and Sports, Vlora Dumoshi. The end of January brought the categorization
of sports, athletes and coaches. The NOC-Kosovo Executive Board also adopted the report of the
commission for the categorization of sports, athletes and coaches, while for the categorization of
sports it was recommended that the rating remain the same as that of 2019, due to the Covid-19
pandemic and the suspension of many local and international activities. NOC-Kosovo also increased
the number of stipends for young athletes aged 15-21, taking the decision to support 24 athletes
from multiple federations, including four team sports federations. Support was also provided to elite
athletes on the road to the 2020 Olympic Games. NOC-Kosovo decided to support elite athletes by
covering their training camp expenses in the region and beyond, for up to 80 days of training within
the first six months of this year. With just a few months left until the opening of the Tokyo 2020
Olympic Games, NOC-Kosovo Olympic has six Olympic norms, five from judo and one from wrestling.
With the hope that by the end of June, when the qualifying period ends, this number will increase with
other sports, I wish you a pleasant reading of Olympus no. 9.
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Ismet Krasniqi, zgjedhet president i ri i
Komitetit Olimpik të Kosovës
25 mars - Ismet Krasniqi është zgjedhur president i ri i Komitetit
Olimpik të Kosovës, në Asamblenë e 8-të Zgjedhore të mbajtur
në Hotel Emerald në Prishtinë. Krasniqi ftoi me 53 vota, kundrejt
dy kundërkandidatëve të tij, Besim Hasanit, që mori 41 vota
dhe Linda Shala 11 sosh. Krasniqi, që është kryetar i Federatës
së Karatesë së Kosovës, ndërsa kandidaturën e kishte marrë
nga Federata e Atletikës së Kosovës, pas marrjes së postit të
presidentit iu drejtua asambleistëve, duke i falënderuar për
besimin e marrë. “Nga zemra ju falënderoj për përkrahjen dhe
mundësinë që më keni dhënë për këto katër vjet. Vota juaj do të
mbetet gjithmonë e juaja. Këtu vetëm një humbës është, ai jam
unë, sepse unë do të sakrifikojë për ju. Fituesi më i madh jeni ju
dhe sporti i Kosovës. Fitoren ia dedikoj vëllait tim. Faleminderit
të gjithëve për besimin”, - tha presidenti Krasniqi. Atë e uroi
tashmë ish-presidenti Besim Hasani, duke e pranuar rezultatin
me sportivitet.

BORDI I RI
PRESIDENT
Ismet Krasniqi

NËNPRESIDENTË
Gazmend Maxhuni (nënpresident i parë)
Milaim Kelmendi (nënpresident i dytë)
Mimoza Shkodra Bislimi (nënpresidente e tretë)
Eugen Saraqini (nënpresident i katërt)

ANËTARËT

Hasani, që kandidaturën e kishte marrë nga Federata e Kërlingut
të Kosovës, në të cilën është kryetar, drejtoi Komitetin Olimpik
të Kosovës prej vitit 1996. “Ju falënderoj për bashkëpunimin që
kemi pasur për më shumë se dy dekada. Normalisht shumë ka
ndryshuar, por e kemi avansuar sportin deri në një nivel, i cili ka
respekt nga komuniteti ndërkombëtar. Uroj që Ismet Krasniqi,
si president i ri, ta shtyjë këtë proces më tutje. Është fitore e
merituar dhe e pranoj si të tillë. E pranoj me plotë sportivitet”,
theksoi Hasani. Pas zgjedhjeve për president të ri, me vota të
fshehura u votua edhe për katër pozitat e nënpresidentëve.
Nënpresident i parë u zgjodh Gazmend Maxhuni nga triatloni,
i cili mori 58 vota, nënpresident i dytë, Milaim Kelmendi nga
skitaria (49 vota), nënpresidente e tretë u zgjodh Mimoza
Shkodra Bislimi nga volejbolli dhe i katërt, Eugen Saraqini
nga hendbolli. Shkodra Bislimi dhe Saraqini morën nga 38
vota, ndërsa me short u vendos se cilit duhet t’i takojë pozita
e nënpresidentit të tretë. Më pas u kompletua edhe Bordi i ri
Ekzekutiv.

Bord u emërua Musa Hajdari, pasi Majlinda Kelmendi u tërhoq
me arsyetimin se ka obligime me garat që e presin.

Gjashtë anëtarët tjerë të BE të KOK-ut me vota u zgjodhën:
Shqipe Bajçinca-Brestovci, Avni Nuha, Bujar Turjaka, Vjollca
Krasniqi, Agron Mala dhe Besire Domaniku. Presidenti Krasniqi
shfrytëzoi të drejtën për të propozuar tre anëtarë tjerë, duke
nominuar Musa Selimin, Jeton Beqirin dhe Halil Sylejmanin, të
cilët u votuan me aklamacion. Nga Komisioni i Sportistëve, në

Asambleistët me aklamacion votuan edhe Këshillin e
Arbitrazhit Sportiv dhe Këshillin Mbikëqyrës. Auditor për Ciklin
Olimpik 2021 - 2024 u zgjodh kompania “Balluku & Zhavelli”,
e cila sipas Komisionit dhe Bordit Ekzekutiv të kaluar, kishte
pasur ofertën më të lirë. Iu urojmë suksese Bordit të ri Ekzekutiv
të KOK-ut, për Ciklin Olimpik 2021-2024.
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Musa Hajdari
Shqipe Bajçinca-Brestovci
Avni Nuha
Bujar Turjaka
Vjollca Krasniqi
Agron Mala
Besire Domaniku
Musa Selimi
Jeton Beqiri
Halil Sylejmani

Ismet Krasniqi got elected the new President
of the Kosovo Olympic Committee
Ismet Krasniqi has been elected the new President of the
Kosovo Olympic Committee in the 8th Electoral Assembly held
on 25 of March at the Emerald Hotel in Pristina. Krasniqi got 53
votes against his two opponents, Besim Hasani, who received
41 votes, and Linda Shala 11 votes.The President of Kosovo
Karate Federation, was nominated for the Athletics Federation
of Kosovo’s candidacy. After taking the post of president
addressed the assembly members, thanking them for their trust.
“I thank you from the bottom of my heart for the support you
have given me the opportunity for four years. Your vote will
always remain yours. There is only one loser here; he is me
because I will sacrifice for you. The biggest winner is you and
the sport of Kosovo. I dedicate the victory to my brother. Thank
you all for your trust,” said President Krasniqi.
Former President Besim Hasani congratulated him, accepting
the result with sportsmanship. Hasani, who had received his
candidacy from the Kosovo Curling Federation, of which he is
chairman, has headed the Kosovo Olympic Committee since
1996. Elected Vice Presidents of KOC are Gazmend Maxhuni
(triathlon), Milaim Kelmendi (skiing), Mimoza Shkodra Bislimi
(volleyball), and Eugen Saraqini (handball).
Members of the Executive Board will be Shqipe BajçincaBrestovci, Avni Nuha, Bujar Turjaka, Vjollca Krasniqi, Agron Mala,
Besire Domaniku, Musa Selimi, Jeton Beqiri, Halil Sylejmani, and
Musa Hajdari.

KOMISIONET
KOMISIONI I ARBITRAZHIT SPORTIV (KAS)
DO TË PËRBËHET NGA:
Eroll Salihu (futboll),
Imer Beka (kikboks),
Jeton Oruqi (pingpong),
Korab Sejdiu (basketboll),
Visar Alimehaj (volejboll),
Ilir Krasniqi (peshëngritje),
Fisnik Salihu (golf),
Jehona Shyti (lundrim)
Armend Krasniqi (kërling)

KËSHILLIN MBIKËQYRËS DO TË PËRBËHET:
Adrian Mazreku (atletikë),
Besim Dema (kajakim),
Enis Qaflleshi (taekwondo),
Leart Hoxha (basketboll)
Nysret Haziri (bouling)

U mbajt Asambleja e Punës 2020,
u pranuan dy federata të reja
25 mars - Komiteti Olimpik i Kosovës ka mbajtur Asamblenë
e Punës për vitin 2020. Krahas asambleistëve, i pranishëm
ishte edhe ministri i ri për Kulturë, Rini e Sport, Hajrullah Çeku.
Në fjalën e tij, presidenti Besim Hasani, foli për punën e bërë
gjatë vitit 2020 dhe në Ciklin Olimpik 2017-2020. Presidenti
Hasani përmendi nëntë medaljet e fituara, tetë nga xhudo dhe
një nga atletika, të fituara në garat e organizuara nga Komiteti
Olimpik Ndërkombëtar, Komiteti Olimpik i Evropës dhe Lojërat
Komiteti Ndërkombëtar i Lojërave Mesdehtare, si dhe sukseset
e sporteve ekipore.
Presidenti u ndje krenarë me punën e bërë në bashkëpunim
me Bordin Ekzekutiv, duke veçuar edhe aktivitetet e Edukimit
Olimpik si Festivalin Olimpik Dimëror PyeongChang 2018, ku
performuan mbi 12 mijë fëmijë, Festivalin për Parashkollorët

Prishtina 2018, projektin unik për Ditën Olimpike, të cilës
tashmë i janë bashkuar mbi 12 mijë fëmijë të lindur në vitin e
Pavarësisë së Kosovës. Asambleistëve iu drejtua edhe ministri
Çeku, i cili lartësoi suksesin e sportistëve tanë, duke thënë se
sporti nuk do të jetë prioritet vetëm i Ministrisë për Kulturë për
Rini e Sport, por i gjithë Qeverisë së Kosovës. Më pas, Asambleja
nisi punën me miratimin e Rendit të Ditës.Unanimisht u miratua
procesverbali i Asamblesë së Punës 2019.
Dy federata të reja, ajo e Skermës dhe Tekballit u bënë anëtare
me të drejta të plota. Unanimisht u miratua Raporti i Punës
2020. Me një votë abstenim u miratua Raporti Financiar 2020,
kurse unanimisht u miratuan Raporti i Auditimit 2020, Raporti
Financiar 2020, Raporti i Këshillit Mbikëqyrës dhe Plani i
Veprimit 2021.
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Planet e Ismet Krasniqit 2021 - 2024
Asambleja Zgjedhore e 25 marsit të 2021-tës
solli pas 25 vitesh ndryshime në udhëheqjen
e Komitetit Olimpik të Kosovës.
Ismet Krasniqi fitoi ndaj kundër kandidatëve
të tij, ish-presidentit Besim Hasani dhe Linda
Shalës.
Krasniqi do të udhëheq me KOK-un në ciklin
olimpik 2021 – 2024.
Se cili do të jetë plani i tij në krye të KOK-ut
në katër vitet e ardhshme, Krasniqi rrëfehet
në intervistën dhënë Radio Kosovës, pak ditës
pas fitores.

kam shpalosur në Asamblenë Zgjedhore, do t’i mbajmë dhe do të
punojmë së bashku për t’i quar përpara. Është një sprovë e madhe
për mua dhe Bordin Ekzekutiv, pasi kemi shumë afër Lojërat
Olimpike Tokio 2020.
Çka do të bëjë Ismet Krasniqi për dallim nga Besim Hasani në
këtë cikël olimpik?
E kam thënë edhe më herët që puna ime do të jetë grupore. Do të
kemi transparencë maksimale, do të kemi unitet maksimal, do të
punojmë së bashku, do t’i ndajmë përgjegjësitë, do të punojmë
me sistem evropian. Do t’i ndajmë përgjegjësitë në grupe, do të
punojmë më pak në kuptimin personal, por do të punojmë shumë
në grupe. Ashtu siç e kam bërë në Federatën e Karatesë së
Kosovës, do ta bëjë edhe në KOK. Puna në grupe, puna së bashku,
iu jep motiv njëri-tjetrit dhe i shtynë proceset përpara.
Sa jeni i njoftuar me punën dhe kushtet e federatave sportive të
Kosovës dhe cila do të jetë dora e zgjatur e KOK-ut për federatat?

Keni marrë besimin e shumicës së asambleistëve për të qenë
president i KOK-ut. Mposhtët Besim Hasanin, i cili ka drejtuar
KOK-un për 25 vjet, si dhe Linda Shalën, e cila ishte kandiduar
nga Federata e Basketbollit e Kosovës. Cili do të jetë programi
juaj me të cilin do ta drejtoni KOK-un?
Fillimisht shfrytëzoj rastin të falënderoj të gjithë ata që më
besuan, sepse besimi i tyre më ka dhënë motiv që të punojë për
të gjitha federatat e Kosovës. Synimet dhe planet tona, të cilat i
OLIMPI
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Ne do ta bëjmë një grup nga anëtarët e Bordit dhe do të jemi
pranë federatave për të parë shqetësimet dhe problemet e tyre,
dhe atëherë do të bëjmë analiza konkrete se çka duhet të bëjmë
për të ndihmuar federatat. Nuk do të bëjmë ndarje të federatave,
as olimpike ose jo olimpike, normal secili ka prioritetet e veta,
sepse ne jemi për garat olimpike, por synimet tona janë edhe
masovizimi I sportit në Kosovë, në mënyrë që rinia jonë të merret
sa më shumë me sport.

Legjislatura e kaluar ka ndarë bursa për sportistët që po e ndjekin
normën olimpike. A do t’i dyfishoni këto bursa apo do të ketë ndonjë
risi?
Qëllimi ynë është që t’i dyfishojmë, por që ndoshta nuk do të ketë
diferenca shumë të mëdha mes sportistëve, do të ketë dallim më të
vogël. Sigurisht se dikush është më i mirë, dikush synon të jetë prapë
më i mirë, pra do të ketë transparencë shumë më të mirë. Qëllimi ynë
është që së pari t’i forcojmë federatat, sepse nëse kemi federata të
forta do të kemi edhe sportistë të fortë.
Si mendoni të keni financim. A do të vareni kryesisht nga shteti si
deri më tani, apo do të shtoni më shumë presion tek sponsorët që ta
ndihmojnë KOK-un, në mënyrë që të jetë më i pavarur?
Më së paku kemi synime që të marrim para nga shteti. Qëllimi ynë
është që me plane afatgjate, me sponsorë vendorë dhe të jashtëm,
të dyfishojmë buxhetin e KOK-ut. Ky është qëllimi ynë kryesor.
Dihet që shtëpia e KOK-ut është në Shtëpinë e Sportit. A do të rritet
stafi dhe a do të ketë eventualisht ndonjë lëvizje për ta ndërtuar
shtëpinë olimpike?
Këtë e kam prioritet. Më duhet të bisedojë me ministrin Çeku, apo
edhe kryeministrin Kurti. Ky është synim i imi, sepse KOK-u është një
institucion shumë i rëndësishëm i çdo shteti dhe KOK-u e meriton
të ketë një objekt më ekskluziv, sepse aty do të vinin mysafirë nga
e mbarë bota dhe prezantimi do të duhej të ishte në mënyrën më të
mirë. Do të mundohemi të kemi një ambient më të mirë se sa që e
kemi tani.
Që të nesërmen e zgjedhjes tuaj si president i KOK-ut, jeni takuar
me ministrin e Sportit, Hajrullah Çeku. A keni marrë përkrahje për
objektivat që i keni?

njëri nga inspirimet që më shtynë mua, që edhe ne të kemi synime
të tilla, që të kemi sa më shumë gazetarë, të cilët do të promovonin
sa më shumë sportistët tanë. Është e pamundur që të shkojnë të
gjithë për shkak të numrit të madh të mediave që kemi, por do të
mundohemi të kemi sa më shumë gazetarë në ngjarje të mëdha,
sepse është edhe në interes të KOK-ut.
Për fund, jemi në prag të Lojërave Olimpike Tokio 2020. A do të keni
mundësi të ndryshoni diçka që të kemi sa më shumë sportistë në
Tokio?
Ndryshime nuk mund të bëhen, sepse kërkimi i normës nga sportistët
ka nisur shumë më herët, por do të mundohemi t’i mbështesim
sa më shumë sportistët dhe do të bisedojmë edhe me federatat
sportive për të parë se çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim. Ne
do të vazhdojmë mbështetjen për sportistët që janë duke ndjekur
normën dhe shpresoj që në Tokio të udhëtojmë me numër sa më
të madh të sportistëve. Deri më tani kemi gjashtë norma olimpike,
pesë nga
xhudo dhe një nga mundja, si dhe tri
ftesa
për notin dhe atletikën.
Synojmë që deri në
fund të qershorit
të kemi edhe
ndonjë normë
nga karate ose
boksi.

Intervistoi:
Edmond Thaçi

Ky takim ishte i pari dhe ishte më shumë njoftues, pasi edhe ministri
është i ri në detyrën e tij. Sigurisht se biseduam edhe për aktivitetet
dhe planet për katër vitet e ardhshme. Edhe ministri edhe unë
shprehëm gatishmërinë për të bashkëpunuar ngushtë. Unë edhe
në programin tim e kam përfshirë bashkëpunimin e mirë me MKRS.
Ne do të jemi bashkëpunues me të gjitha institucionet shtetërore si
Qeveri, MKRS, Departament i Sportit etj.
Legjislatura e kaluar ka pasur një bashkëpunim konkret edhe me
mediat. Cila do të jetë ambicia juaj dhe bashkëpunimi me
mediat?
Sporti pa media mund të them se nuk ekziston, sepse
mediat janë kryesore për zhvillimin e sportit të një
shteti, prandaj mund të them se bashkëpunimi
me mediat do të jetë gjithmonë i afërt dhe do
të punojmë ngushtë me të gjitha mediat.
Në adresë të Shoqatës së Gazetarëve
Sportivë të Kosovës vijnë reagime
nga mediat dhe gazetarët të
cilët privohen nga e drejta
për të udhëtuar nga federata
selektive. Sa do të ushtroni ju
ndikimin tuaj që eventualisht
federatat dhe KOK-u të kenë sa
më shumë gazetarë në ngjarjet e mëdha?
Në shumë gara ku kam marrë pjesë kam
parë se shumë gazetarë udhëtojnë
në vende të ndryshme për të ndjekur
kombëtaret e tyre dhe ky është vetëm
7
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Besim Hasani ia dorëzoi detyrën e
presidentit të KOK-ut, Ismet Krasniqit
31 mars - Ish-presidenti i deritashëm, Besim Hasani, ia ka

dhënë kontributin e tij për KOK-un, sa herë që t’i kërkohet. Nga

dorëzuar edhe zyrtarisht detyrën e udhëheqjes së Komitetit

ana e tij, presidenti Krasniqi falënderoi Hasanin për punën e

Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqit. Hasani, që ka drejtuar

bërë, duke i vlerësuar lartë fjalët e tij. “Këto fjalë që mi thatë nuk

KOK-un prej vitit 1996, e ka uruar presidentin e ri Krasniqi për

do t’i harrojë kurrë dhe u premtoj se do të japim maksimumin

marrjen e detyrës, duke i uruar suksese në mandatin e ardhshëm

për t’i mbajtur. Është e vëretetë që Komiteti Olimpik i Kosovës

katër-vjeçar. “Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Uroj që

është një foshnje, por ne do të angazhohemi për ta rritur dhe

përkujdesi dhe përkushtimi juaj të jetë maksimal. Stafin që

për ta zhvilluar edhe më shumë’”, tha mes tjerash presidenti

është këtu e kam lutuar që të angazhohet edhe më shumë

Krasniqi. Të pranishëm në ceremininë e dorëzim pranimit

se sa me mua, vetëm e vetëm që kjo foshnje (KOK-u) gjashtë-

ishin edhe sekretari i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj dhe

vjeçare të rritet shëndetshëm dhe të bëhet i fuqishëm”, tha ndër

nënpresidenti Gazmend Maxhuni.Krasniqi u zgjodh president i

të tjera ish-presidenti Hasani, i cili shprehu gatishmërinë për të

ri në Asamblenë Zgjedhore, të mbajtur më 25 mars 2021.
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Distria Krasniqi dhe Dardan Berisha,
“Laureatët e Vitit 2020”
Shkurt - Distria Krasniqit dhe Dardan Berishës i kanë takuar
çmimet kryesore në edicionin e pestë të ceremonisë së
Laureatëve të Vitit 2020, të mbajtur në Hotel Swiss Diamond
në Prishtinë. Xhudistja Krasniqi, fitoi çmimin “Sportistja e Vitit”,
ndërsa basketbollisti Berisha “Sportisti i Vitit” Distria gjatë vitit
të kaluar fitoi medaljen e bronztë të Evropës në Pragë dhe dy
të arta në Grand Slamet e Parisit dhe Budapestit. Ajo theksoi
se 2020-ta ishte viti më i sukesshëm për të, pasi fitoi medalje
nga secila garë, dhe e mbylli vitin në vendin e parë të renditjes
botërore dhe olimpike. Berisha që ishte nominuar nga Federata
e Basketbollit të Kosovës, gjatë 2020-tës kontribuoi në dy fitoret
e Kosovës në parakualifikimet e Kupës së Botës 2023. Berisha
falënderoi KOK-un për çmimin dhe FBK-në për përkrahjen,
ndërsa çmimin ia kushtoi familjes. Në ceremoninë e organizuar
nga Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK), pa praninë e mysafirëve
shkaku i pandemisë Covid 19, morën pjesë kryeministri në detyrë
i Kosovës, Avdullah Hoti, ministrja në detyrë e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, Vlora Dumoshi, deputetja Saranda Bogujevci, si
dhe Laureatët e përzgjedhur. Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani,
dukë falënderuar të pranishmit për kontributin e dhënë gjatë vitit
të kaluar, theksoi se viti 2020 ishte i suksesshëm, përkundër se
pandemia Covid 19 shkaktoi telashe të mëdha për gjithë Lëvizjen
Olimpike në Kosovë. “Sukseset në vitin 2020, në vitin më të rëndë

na bëjnë optimist sepse: Arritëm dy medalje elitare për seniorë në
Kampionatet Evropiane (KE) të fituara nga Distria Krasniqi dhe
Loriana Kuka; arritëm 11 medalje për grupmosha të reja ne KE,
katër në karate, dy në boks, dy në taekvondo dhe dy në xhudo;
arritëm tri medaje ballkanike për grupmosha të reja, të trijat
nga atletika, ka pasur edhe medalje tjera nga xhudo si në Grand
Slame dhe Kupa Evropiane, pastaj nga boksi, kemi pasur medalje
të fituara në turne të ndryshme ndërkombëtare”, tha ndër të tjera
presidenti Hasani, duke përmendur se sportistët pas përfundimit
të karrierës duhet t’i pres karrierë në institucionet tona, me të cilat
KOK ka zhvilluar takime të shumta në vitet e fundit. Kryeministri
në detyrë, Avdullah Hoti, veçoi sukseset e sportistëve të Kosovës
duke u nisur nga vitet e 80-ta, ndërsa u ndal në të arriturat e
pas luftës, duke thënë se sporti ia doli ta lartësojë flamurin e
Kosovës edhe në ato vende që nuk e njohin pavarësinë e vendit
tonë. Ministrja Dumoshi falënderoi të gjithë për bashkëpunimin,
duke thënë se mbështetja për sportin gjatë mandatit të saj ishte
e lehtë falë ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, derisa përmendi 115
memorandumet e bashkëpunimit dhe pakon emergjente gjatë
pandemisë Covid 19. Trajneri i mirënjohur ndërkombëtar, Driton
Kuka fitoi për herë të pesë çmimin e “Trajnerit të Vitit”. Kuka gjatë
vitit 2020 fitoi dy medalje evropiane për seniorë dhe dy të tjera
për të rinj, ndërsa nuk i munguan edhe medaljet në Grand Slame.

“Faleminderit KOK-ut. Është
hera e parë që zgjidhem
sportiste e vitit, andaj jam
shumë e lumtur për këtë
çmim. Edhe pse ka qenë një
vit i vështirë për të gjithë,
për mua ishte viti më i suksesshëm, pasi në të gjitha
garat që mora pjesë fitova
medalje, sidomos e mbylla
vitin e para në renditjen
olimpike dhe botërore. Për
të gjitha këto suksese falënderoj trjanerin tim për punën
dhe përkushtimin që ka ndaj
nesh”, - Distria Krasniqi.
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February 2021 - Distria Krasniqi and Dardan Berisha were awarded
the main prizes in the fifth edition of the 2020 Laureates ceremony,
organized by the Kosovo Olympic Committee. Judoka Krasniqi
won the award “Female Athlete of the Year,” and basketball player
Berisha “Male Athlete of the Year.” Last year, Distria won the
European bronze medal in Prague and two gold medals at the
Grand Slams of Paris and Budapest. “Although it was a difficult
year for everyone, it was a very successful year for me, as I came
back with medals from all the competitions I participated in. I
ended the year on top of the world and Olympic rankings”, said
Krasniqi. Berisha, nominated by the Basketball Federation of
Kosovo, during 2020 contributed to Kosovo’s two victories in the
pre-qualifications of the 2023 World Cup. Berisha thanked KOC
for the award and BFK for the support while dedicating the prize
to the family. The ceremony organized by the Kosovo Olympic
Committee (KOC), without the presence of guests due to the
Covid 19-pandemic, was attended by the acting Prime Minister of
Kosovo, Avdullah Hoti, the interim Minister of Culture, Youth and
Sports, Vlora Dumoshi, MP Saranda Bogujevci, as well as selected
Laureates. The President of KOC, Besim Hasani, thanking the
“Faleminderit KOK-ut për çmimin, Federatës së Basketbollit që
bënë shumë për ne, faleminderit edhe familjes që më përkrahë
dhe tifozëve tanë”, - Dardan Berisha.

participants for the last year’s contribution, stressed that 2020
was a successful year, even though the Covid-19 pandemic
caused significant issues for the entire Olympic Movement in
Kosovo. The renowned international coach, Driton Kuka, won the
“Coach of the Year” award for the fifth time. During 2020, Kuka won
two European medals for seniors and two more for juniors, and he
also won medals in the Grand Slam. The “Special Award” went to
international boxing referee Latif Demolli, who served as referee
in the European Junior Championships finals. For the second year
in a row, the National Football Team won the National Team of
the Year prize in the women’s competition, while the same award
in the men’s competition went to the National Basketball Team.
“Olympic Hopes” in the women’s competition was awarded to
judoka Laura Fazliu, who won this prize for the third time. In the
men’s competition, the prize went to Betim Maliqi, karate.

“Çmimi Special” shkoi për gjyqtarin ndërkombëtar të boksit, Latif Demolli, i cili ndau drejtësinë
në finalet e kampionateve evropiane për të rinj.
Për të dytin vit radhazi, Kombëtarja e Vitit në
konkurrencën e femrave u shpall Kombëtarja e
futbollit, ndërsa çmimi i njëjtë, por në konkurrencën e meshkujve shkoi për Kombëtaren e
Basketbollit.
“Shpresa Olimpike” në konkurrencën e femrave
u vlerësua xhudistja Laura Fazliu, e cila fitoi për
herë të tretë këtë çmim, ndërsa në konkurrencën
e meshkujve u shpall karateisti, Betim Maliqi.

LAUREATËT 2020
Distria Krasniqi – Sportistja e Vitit
Dardan Berisha – Sportisti i Vitit
Driton Kuka – Trajneri i Vitit
Latif Demolli – Çmimi Special
Futbolli – Kombëtarja e Vitit (F)
Basketbolli – Kombëtarja e Vitit (M)
Laura Fazliu – Shpresa Olimpike (F)
Betim Maliqi – Shpresa Olimpike (M)
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Laureatët me drejtuesit e KOK-ut dhe
kryeministrin Hoti e ministren Dumoshi

Driton Kuka (në mes) “Trajneri i Vitit 2020”
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Kombëtarja e futbollit (vajzat) “Kombëtarja e Vitit
2020”

Kombëtarja e basketbollit (meshkujt)
“Kombëtarja e Vitit 2020”

Latif Demolli (i pari djathtas)
“Çmimi Special 2020”

Laura Fazliu “Shpresa e Vitit (F) 2020”

Betim Maliqi “Shpresa e Vitit (M) 2020”
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Studimi i ANOC-ut nxjerrë faqet e KOK-ut
me performancën ndër më të mirat nga 206
Komitetet Olimpike Kombëtare
Mars - Asociacioni i Komiteteve Olimpike Kombëtare
(ANOC) në bashkëpunim me Agjencinë e Marketingut
Sportiv “Redtorch” nga Britania e Madhe, kanë analizuar
performancën e 206 Komiteteve Olimpike Kombëtare në
rrjetet sociale si: Facebook, Instagram, Twitter dhe Youtube,
mes janarit dhe gushtit të vitit 2020. Studimi i publikuar
nga ANOC dhe “InsideTheGames” ka nxjerrë faqet e KOKut me njërën nga performancat më të mira. Në grafikonin e
paraqitur bazuar me numrin e olimpistëve shihet se Kosova
bënë pjesë përkrahë Komiteteve Olimpike me performancën
më të mirë. “Në përgjithësi, Kosova është renditur e 14-ta
nga performanca e mediave sociale - kështu që padyshim
ndër më të mirat”, thuhet në përgjigjen dhënë KOK-ut
nga Jonny Murch, themelues i “RedTorch”. Ai ka veçuar
OLIMPI
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faqen e KOK-ut në Facebook, si njërën nga më aktivet dhe
me performancën më të lartë, bazuar edhe me numrin e
olimpistëve. “Në Facebook konkretisht, Kosova u rendit e
3-ta më e mirë! Gjatë studimit, kemi shikuar shumë faktorë,
duke përfshirë ndjekësit, rritjen, numrin e postimeve,
shikimin e videove, performancën etj. Derisa disa Komitete
Olimpike kishin ndjekës më shumë, Kosova ishte njëra nga
më konsistentet dhe prodhoi numër të lartë në të gjithë
faktorët”, shtoi Torch. Agjencioni në fjalë ka publikuar edhe
grafikonet. Në faqen 92 tek performanca e llogarive më të
vogla thuhet se nga Komitetet Olimpike të Evropës, Kosova,
Ukraina dhe Finlanda, kanë pasur performancën më të lartë.
KOK është aktiv në faqet e saj në Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin, Youtube dhe TikTok.

“Në Facebook konkretisht, Kosova u rendit e 3-ta më e mirë! Gjatë studimit, kemi shikuar shumë faktorë, duke
përfshirë ndjekësit, rritjen, numrin e postimeve, shikimin e videove, performancën etj. Derisa disa Komitete
Olimpike kishin ndjekës më shumë, Kosova ishte njëra nga më konsistentet dhe prodhoi numër të lartë në të
gjithë faktorët”, Jonny Murch, themelues I kompanisë “RedTorch”.
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Kategorizimi i sporteve për vitin 2021 bëhet
me pikët e fituara nga rezultatet e vitit 2019
Shkurt - Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës ka
aprovuar raportin e Komisionit për Kategorizimin e Sporteve,
Sportistëve dhe Trajnerëve, të cilët kanë dalë me rekomandim
që shkaku i vështirësive të krijuara nga pandemia Covid
19, rezultatet dhe aktivitetet e federatave sportive të vitit
2020 të mos merren parasysh. Me këtë rast, BE i KOK-ut i
ka rekomanduar ministres për Kulturë, Rini e Sport, Vlora
Dumoshi, që kategorizimi i sporteve për vitin 2021 të bëhet me
pikët e fituara nga rezultatet dhe aktivitetet e realizuara gjatë
vitit 2019. Komisioni ka analizuar gjendjen e krijuar në sportin
e Kosovës për vitin 2020, ku kishte ardhur në përfundim që
shumica e federatave sportive nuk kanë arritur të realizojnë
kalendarin e tyre të aktiviteteve, si dhe pjesëmarrjen në garat
OLIMPI
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ndërkombëtare, shkaku i pandemisë Covid 19. Ndërsa, për
federatat e reja sportive, të cilat nuk janë kategorizuar në vitin
2020 dhe të cilat kanë aplikuar për kategorizim në vitin 2021,
Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, bazuar në rekomandimin e komisionit,
i ka rekomanduar MKRS-së, që t’iu ndajë buxhet në bazë të nenit
6 të Rregullores për Kategorizimin e Sporteve, kriteri statusi i
sportit, e që nënkupton se federatat olimpike t’i kenë 27 pikë,
federatat joolimpike 17 pikë dhe federatat që janë anëtare të
GAISF 11 pikë, si dhe federatat e tjera 5 pikë. Për shkak se
numri i pikëve në kategorinë e fundit është shumë i vogël, KOK
ka rekomanduar MKRS-në, që federatave të dy kategorive të
fundit t’ju ndajë minimum 10 mijë euro, me qëllim të realizimit
të aktiviteteve të tyre, sipas kalendarit vjetor.

Federatat e pakategorizuara në vitin paraprak dhe vlerësimi sipas nenit 6 të Rregullores për
Kategorizimin e Sporteve, Sportistëve dhe Trajnerëve:
Federatat Olimpike
Federata e Kajakimit të Kosovës

27 pikë

Federata e Golfit të Kosovës

27

Federatat Jo-olimpike
Federata e Motoçiklizmit të Kosovës

11 pikë

Federata e Biliardos së Kosovës

11 pikë

Federatat e njohura nga GAISF
Federata e Pikados së Kosovës

5 pikë

Federatat tjera
Federata e Arteve Marciale e Kosovës

5 pikë

Federata e E-sporteve të Kosovës

Në kategorizimin e sportistëve, ndodhen 21 sportistë të
gjashtë sporteve të ndryshme. Edhe këtë herë prinë sporti i
xhudos, në të cilin kategorizohen nëntë xhudistë.
Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi dhe Loriana Kuka do të
kenë më së shumti pikë, nga 60 sosh, ndërsa Nora Gjakova,
Akil Gjakova e Laura Fazliu kanë nga 50, 40 dhe 30 pikë.
Mundësit Egzon Shala i takojnë 35 pikë, ndërsa boksierit Patriot Behrami, 25.
Në kategorizim ndodhen edhe shtatë karateistë, ku prinë

5

Fortesa Orana me më së shumti pikë, 25, ndërsa nga atletika
është vetëm Muhamet Ramadani (15).
Në kategorizimin për trajnerë ndodhen 11 sosh, derisa edhe
këtë herë më së shumti pikë ka trajneri i xhudos, Driton Kuka
me 172.5 pikë.
Në bazë të vlerësimit të pikëve dhe vlerës së pikës që do ta
përcaktojë ministrja Vlora Dumoshi, Ministria për Kulturë, Rini
e Sport do të ndajë buxhetin për federatat, sportistët dhe trajnerët për vitin 2021.

KATEGORIZIMI
I SPORTISTËVE

KATEGORIZIMI
I TRAJNERËVE

Majlinda Kelmendi (Xhudo)
60 pikë
Distria Krasniqi (Xhudo)
60 pikë
Loriana Kuka (Xhudo)
60
Nora Gjakova (xhudo)
50
Akil Gjakova (xhudo)
40
Laura Fazliu (xhudo)
30
Flaka Loxha (xhudo)
20
Erza Muminoviq (xhudo)
20
Fatjona Kasapi (xhudo)
5
Egzon Shala (mundje)
35
Patriot Behrami (boks)
25
Fortesa Orana (karate)
25
Albulena Gërvalla (karate)
20
Elhami Shabani (karate)
20
Vesa Ibrahimi (krate)
20
Benjamin Shabani (karate)
20
Betim Maliqi (karate)
11.5
Dren Ibrahimi (karate)
6.25
Muhamet Ramadani (atletikë)
15
Kushtrim Bajraktaraj (bodybuilding) 17.50
Granit Kuleta (bodybuilding)
10

Driton Kuka (xhudo)
Shqipe Zogiani (karate)
Sylejman Shala (mundje)
Besim Brahimi (boks)
Isak Curri
(karate)
Blerim Hajdari (karate)
Shaban Ramadani (atletikë)
Sabri Dragusha (bodybuilding)
Agron Tosuni (karate)
Esat Lata
Bodybuilding
Fidair Berisha Karate

172.5 pikë
25
17.5
12.5
10
10
7.5
8.75
5.75
5
3.125
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80 ditë përgatitje për gjashtë muaj!
Janar - Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës, në
muajin janar mori një tjetër vendim që shkon ekskluzivisht
në të mirë të federatave dhe sportistëve elitarë. BE i KOK-ut
vendosi që të dyfishojë mbështetjen për 20 sportistët elitarë,
të cilët ndodhen në listën e marrjes së bursave Olimpike për
Lojërat Olimpike Tokio 2020. Sportistët vijnë nga sportet e
xhudos, boksit, mundjes, karatesë, atletikës, notit, shenjëtarisë
dhe shigjetarisë. Deri në vitin e kaluar 2020, varësisht nga
kategoria në të cilën ndodhen, sportistët kanë pasur mundësi
që brenda një viti të përgatiten në kampe jashtë vendit,
shpenzimet e të cilave i ka mbuluar KOK-u. Sportistët që
ndodheshin në kategorinë A, i kanë pasur nga 80 ditë përgatitje
brenda vitit, kategoria B nga 40 ditë, ndërsa kategoria C nga
20 ditë. 80-ditëshin e kanë arritur vetëm xhudistet, Majlinda
Kelmendi, Distria Krasniqi e Nora Gjakova. Me vendimin e
ri të BE, sportistëve iu është dyfishuar mbështetja, duke ua
OLIMPI

18

mundësuar që për të gjitha këto ditë (80, 40 dhe 20) t’u hiqen
shpenzimet për gjashtë muajt e parë të këtij viti, që i bie deri në
muajin kur nisin Lojërat Olimpike Tokio 2020, të cilat mbahen
prej 23 korrik – 21 gusht 2021. Po ashtu, mbështetja vlen edhe
për kampet që organizohen në Kosovë dhe Rajon, për kohën
sa zgjatë pandemia Covid 19. Krahas kësaj, BE i KOK-ut, ka
vendosur që brenda këtyre gjashtë muajve, të cilët shihen
si kruciale për të arritur normën Olimpike Tokio 2020, t’iu
mundësojë heqjen e shpenzimeve sportistëve elitarë në njërën
nga garat, të vlefshme për pikë Olimpike Tokio 2020.
Elhami Shabanit dhe Arti Krasniqi i ngritet bursa
Karateistit Elhami Shabani dhe notarit Arti Krasniqi, i janë ngritur
vlera e bursës mujore prej 100 euro në 250 euro. Vendimi vlen
prej 1 janar 2021.
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KOK-u ndanë edhe
24 bursa “Shpresa
Olimpike 2021”, në vlerë
2550 Euro në muaj
Shkurt - Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) do të vazhdojë
edhe gjatë vitit 2021 të ndajë nga buxheti i saj bursa “Shpresa
Olimpike 2021”.Për dallim nga viti 2020, ku u ndanë 10 bursa,
këtë herë ky numër ka shkuar në 24, ndërsa përfitues do të jenë
sportistë të moshës 15 deri në momentin kur kanë mbushur
21-vjeç. 24 sportistët vijnë nga 16 federata të ndryshme
olimpike, përfshirë edhe të gjitha federatat ekipore.
Bazuar në të arriturat e tyre gjatë vitit 2020, Bordi Ekzekutiv
i KOK-ut ka ndarë bursistët në tri grupe, ndërsa ata do të
përfitojnë shumat në vlerë 100 deri në 150 Euro në muaj gjatë
tërë vitit 2021.

NOC-Kosovo
awards 24 more
“Olympic Hopes 2021”
stipends
February - in 2021, NOC-Kosovo will continue awarding
“Olympic Hopes 2021” stipends from its budget. In contrast
to 2020, when 10 stipends were awarded, this time this
number has risen to 24, while the beneficiaries are athletes
aged 15, who will receive the stipends until they turn 21.
The 24 athletes come from 16 different Olympic federations,
including all team sports federations.
Based on their achievements during 2020, the NOC-Kosovo
Executive has divided the beneficiaries into three groups, who
will receive 100 to 150 Euros per month throughout 2021.
OLIMPI
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Sportistët që do të përfitojnë
bursa si “Shpresa Olimpike
2021” nga KOK-u
VLERA 150 EURO NË MUAJ
1.
2.
3.
4.
5.

Eda Zeqiri (not)
Vesa Ibrahimi (karate)
Arbër Kullashi (xhudo)
Bashkim Bajoku (boks)
Yllka Jashari & Melirona Avdullahi (volejboll)
nga 75 Euro
7. Kiana Kryeziu (skitari)

125 EURO NË MUAJ
8. Albina Deliu (atletikë)
9. Fresk Sylhasi (tenis)
10. Olt Kondirolli (not)
11. Bleonit Bytyqi (mundje)
12. Blerton Nuha (çiklizëm)
13. Kreshnik Mahmuti (pingpong)

100 EURO NË MUAJ
14. Albulena Guri (futboll)
15. Astera Tuhina (basketboll)
16. Betim Idrizi (hendboll)
17. Arbnor Berisha (shenjëtari sportive)
18. Shega Hasani (pingpong)
19. Bleor Ivanja (triathlon)
20. Auron Syla (mundje)
21. Edonit Telaku (shenjëtari sportive)
22. Lirije Peci (triatlon)
23. Elvis Çitaku (gjimnastikë)
24. Valëza Rama (gjimnastikë)

Ministrja Dumoshi ndau
10 bursat “Shpresa Olimpike 2021”,
të përzgjedhura nga KOK-u
Janar - Ministrja për Kulturë, Rini e Sport, Vlora Dumoshi,
ka ndarë 10 bursat “Shpresa Olimpike 2021”, për sportistët
e rinj 15-21 vjeç, të përzgjedhur nga Bordi Ekzekutiv i
Komitetit Olimpik të Kosovës.Në ceremoninë e organizuar
në Hotel Sirius në Prishtinë, të pranishëm ishin edhe
presidenti i KOK-ut, Besim Hasani dhe ushtruesi i
detyrës së sekretarit të përgjithshëm në MKRS, Ibër Alaj.

e ministrisë ka qenë me 4 milionë e 200 mijë euro në vit”,
tha Dumoshi. “Shteti i Kosovës renditet ndër 10 shtetet që
japin më së shumti shpërblime për medaljen olimpike dhe
medaljet tjera botërore e evropiane. Mbështetja ka vazhduar
edhe këtë vit, ku në 5 milionshin e ndarë për sportin,
sportistët kanë qenë përfitues të 1 milion e gjysmë. Për ne
si ministri dhe politikat tona zhvillimore janë sporti e kultura.

Bursa nga MKRS gjatë vitit 2021 në vlerë 150 euro në
muaj do të marrin: Erza Muminoviq (xhudo), Dardan Cena
(xhudo), Betim Maliqi (karate), Albulena Gërvalla (karate),
Alnera Brahimi (boks), Remzo Mustafiq (boks), Muhamet
Ramadani (atletikë), Alaudin Suma (atletikë), Vesa Gjinaj
(tenis) dhe Drin Kokaj (skitari). Presidenti Hasani inkurajoi
sportistët e rinj që të vazhdojnë të punojnë, sepse
mbështetja nuk do të mungojë. “Kujdesi ndaj sportistëve,
trajnerëve dhe zyrtarëve tjerë është maksimal, në kuadër
të mundësive tona, andaj ne kërkojmë nga ju që të punoni
sa më shumë dhe ne sigurisht se do t’ju mbështesim në
vazhdimësi”, deklaroi presidenti Hasani. Ministrja Dumoshi
theksoi se tregimi më i mirë për Kosovën është sporti, dhe
se këto suksese vijnë edhe falë mbështetjes së MRKS-së.

Uroj që buxhetet tona të rriten. Sipas raportit që na ka sjell
KOK-u, për një punë tuajën të jashtëzakonshme ne sot po
ndajmë bursa”, shtoi ajo, duke lavdëruar edhe KOK-un me në
krye presidentin Hasani për bashkëpunimin jashtëzakonisht
të mirë deri më tani. KOK-u ka përzgjedhur edhe dhjetëra
bursistë, të cilët do të marrin bursa mujore nga KOK-ut, gjatë
tërë vitit 2021, emrat e të cilëve do të publikohen në ditët në
vijim.

“Ne si ministri me vëmendje ju kemi shikuar duke arritur
rezultate kulminante. Tregimi më i mirë për Kosovën është
sporti. Ne arritëm që këto 20 vjet ta arrijmë medaljen olimplike
me heroinën tonë Majlindën. Këto suksese kanë ardhur
duke ndjekur të gjitha rrrgulloret dhe ligjet. Ky vit ka qenë
sfidues për komunitetin sportiv në përgjithësi. Mbështetja
21
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Drejtuesit e rinj të KOK-ut u pritën
nga ministri Çeku
Mars - Drejtuesit e rinj të Komitetit Olimpik të Kosovës,
presidenti Ismet Krasniqi dhe dy nënpresidentët, Gazmend
Maxhuni dhe Eugen Saraqini, janë pritur nga ministri i ri
për Kulturë, Rini e Sport, Hajrullah Çeku. Ministri Çeku i uroi
drejtuesit e KOK-ut për marrjen e detyrës për një cikël të ri
olimpik 4 vjeçar. Edhe presidenti Krasniqi, duke e falënderuar
ministrin Çeku për takimin, e uroi për marrjen e detyrës së re,
me besimin se bashkëpunimi mes dy institucioneve nuk do të
mungojë në mandatin e ri. “Takimi ishte për t’u njoftuar dhe
uruar njëri-tjetrin. U dakorduam që bashkëpunimi mes MKRS
dhe KOK-ut nuk do të mungojë, por ai vetëm sa do të thellohet.
E falënderova edhe për bashkëpunimin që kemi pasur në të
OLIMPI
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kaluarën me MKRS-në”, tha presidenti Krasniqi. Krasniqi
theksoi se me ministrin Çeku u pajtuan që të vazhdohet me
takime të tilla dhe të shpalosen programet strategjike për katër
vitet e ardhshme, në mënyrë që bashkarisht të kontribuojnë
në arritjen edhe më të mëdha të sukseseve në sport. Nga
ana e tij, ministri Çeku premtoi mbështetje për sportin e
Kosovës dhe Komitetin Olimpik të Kosovës. “Sportistët dhe
organizatat sportive janë ato që do t’i paraprijnë proceseve,
kurse ne si ministri do të jemi në mbështetje dhe si lehtësues
në avancimin e mëtejmë të sportit”, tha ndër të tjera ministri
Çeku. Takimi me ministrin Çeku ishte i pari i Krasniqit në
cilësinë e presidentit të KOK-ut.

www.toyota-kosovo.com
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Mbledhja e fundit e Bordit Ekzekutiv 2017 - 2020

Shasivar Haxhijaj merr besimin e BE të
KOK-ut, për t’iu vazhduar posti i sekretarit
të përgjithshëm
Shkurt - Bordi Ekzekutiv (BE) i Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK), në
mbledhjen e 57-të, ka vendosur që Shasivar Haxhijajt, t’ia vazhdojë
mandatin për postin e sekretarit të përgjithshëm të KOK-ut. Sekretarit
të përgjithshëm, Haxhijaj, i skadonte mandati më 1 shkurt 2021, andaj
për t’iu besuar ky post edhe në vazhdim, duhej marrë miratimin e
BE-së. Siç e parasheh statuti i KOK-ut, me propozim të presidentit
Besim Hasani, Haxhijaj, kishte marrë besimin e Bordit Ekzekutiv
për t’u emëruar në këtë pozitë më 1 shkurt 2017. Paraprakisht ai
ishte emëruar nënpresident, pas votave të marra në Asamblenë
Zgjedhore për ciklin olimpike 2017-2020. “Ky besim i tyre më bëri
të ndjehem vërtetë i nderuar e i vlerësuar për punën time, mirëpo
ky besim më bën të ndihem edhe më përgjegjës, më obligon
që unë të punoj edhe më shumë në të mirë të zhvillimit, rritjes
dhe fuqizimit të rolit të KOK-ut dhe gjithë Lëvizjes Olimpike të
Kosovës. Andaj, dua të ju them të gjithëve një faleminderit të
madhe për besimin e dhënë”, ka shkruar mes tjerash sekretari
i përgjithshëm, Haxhijaj, në profilin e tij në Facebook, duke
përmbledhur edhe sukseset në mandatin e tij të kaluar,
përfshirë mbështetjet për sportistët, si dhe nëntë medaljet e
fituara në garat ndërkombëtare, prej tyre pesë të arta, dy të
argjendta dhe dy të bronzta. Krahas Haxhijajt, Bordi Ekzekutiv
i KOK-ut, ia vazhdoi edhe Endrit Sylës, pozitën e arkëtarit,
ashtu siç e parasheh statuti. Edhe arkëtarit Syla, i skadonte
mandati më 1 shkurt 2021.
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I ngarkuari me punë i Ambasadës
së Japonisë në Kosovë, Mitsunori
Ogasawara, vizitoi KOK-un
Mars - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës,
Besim Hasani, ka pritur të ngarkuarin me punë
të ambasadës së Japonisë në Kosovë, Mitsunori
Ogasawara, i cili shoqërohej nga sekretarja, Kay
Kurimoto dhe Arbër Avdyli, këshilltar i lartë për
çështje politike. Presidenti Hasani duke falënderuar
mysafirin Ogasawara, e njoftoi me sfidat e KOK-ut
ndër vite deri në anëtarësimin në Komitetin Olimpik
Ndërkombëtar, me fokus medaljen olimpike të
fituar nga Majlinda Kelmendi në Rio 2016. Lojërat
e ardhshme Olimpike do të mbahen në verën e këtij
viti pikërisht në vendin prej nga vjen Ogasawara,
në Tokio të Japonisë, për çka presidenti Hasani e
njoftoi me përgatitjet dhe gjashtë normat Olimpike,
por që shpresat janë se ky numër do të rritet deri
në korrik. Palët u dakorduan edhe për bashkëpunim
në aspektin e trajnimin të sportistëve, trajnerëve
dhe ambasadorëve të sportit, si dhe intensifikim
të takimeve deri në LO Tokio 2020. Nga ana e tij,

Ogasawara, duke shfaqur interes për ekipin olimpik
të Kosovës shprehu kënaqësinë e tij që ekipi olimpik
i Kosovës do të përfaqësohet me një ekip të gjerë në
Lojërat Olimpike Tokio 2020.
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KOK mori pjesë në forumin
e parë botëror të SIGA-s me temën
“Femrat në udhëheqjen e sportit”
Mars - Komiteti Olimpik i Kosovës ishte bashkë pjesëmarres
dhe kontribues në forumin e parë botëror që po mbahet
‘online’ nga SIGA (Aleanca Globale për Integritetin në Sport”)
me temën “Femrat në udhëheqjen e sportit”. Pjesëmarrëse
në panelin specifik të mentorëve të SIGA-s dhe të femrave
që mentorohen nga ky program ishte Elda Gjoka, këshilltare
strategjike e presidentit të KOK-ut, Besim Hasani. Ajo bëri
edhe komentet përmbyllëse të kësaj punëtorie (Workshop)
OLIMPI

26

dhe Komiteti Olimpik i Kosovës nderon angazhimin dhe vlerën
që ajo sjell së bashku edhe me sekretaren e përgjithshme të
Federatës së Basketbollit të Kosovës, Elvira Dushku, e cila
ishte rekomanduar nga KOK-u për të qenë mentore, si dhe
ishte përzgjedhur nga SIGA për cilësitë dhe vlerat që sjell në
program. Kosova po realizon diplomacinë ndërkombëtare
edhe me femrat e zonja në drejtim të atyre që i kanë mbështetur
e do t’i mbështesin edhe në të ardhmen.

43
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Kompania ‘Selmans Network’, i bashkohet
listës së sponsorëve të KOK-ut
Janar - Kompania e marketingut, Selmans Network, i është
shtuar listës së sponsorëve të Komitetit Olimpik të Kosovës.
Marrëveshja një-vjeçare me mundësi vazhdimi, është
nënshkruar sot në Hotel Sirius në Prishtinë nga presidenti
i KOK-ut, Besim Hasani dhe drejtori ekzekutiv i Selmans
Network, Betim Selmanaj. Presidenti Hasani theksoi se KOK-un
dhe Selmans Network i lidh lidershipi. “Në Planin Strategjik të
KOK-ut, në kuadër të të cilit vepron edhe Plani i Marketingut,
pretendojmë të bashkëpunojmë me kompanitë lidere në fushën
e tyre, sepse edhe KOK-u synon të bëhet lidere me përmasa
botërore, sa i përket edhe menaxhimit të mirë, por edhe parimeve
të qeverisjes së mirë dhe respektimit të rekomandimeve të
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, por edhe transparencës dhe
llogaridhënies ndaj sportistëve e trajnerëve, që janë në fokus
të KOK-ut. Jam i bindur që bashkëpunimi me këtë kompani,
do të bëjnë një brend të ri nga i cili do të përfitojnë të gjithë,

edhe sporti në Kosovë, por jam shumë i bindur se do të ketë
kthim të investimeve edhe te partneri ynë Selmans Network”,
tha presidenti Hasani. Drejtori ekzekutiv i Selmans Network,
Betim Selmanaj, deklaroi se kjo nuk është hera e parë që ata
mbështesin sportin. “Për kompaninë tonë është kënaqësi që
të filloj vitin me një partneritet dhe bashkëpunim të tillë me
Komitetin Olimpik. Siç dihet ne operojmë me disa biznese,
ndërsa edhe në të kaluarën kemi ndihmuar përmes formave të
ndryshme të bashkëpunimit edhe sportin edhe kulturën, mirëpo
këtë vit me KOK-un mendojmë se bashkëpunimi do të jetë
edhe më i strukturuar dhe ndihma do të jetë edhe më e madhe
për promovimin e sportit”, shtoi Selmanaj. E pranishme në
ceremoninë e nënshkrimit ishte edhe zyrtarja e lartë operative
e kësaj kompanie, Mervete Tolaj. Pjesë e listës së gjerë të
sponsorëve të KOK-ut, janë: Orllati, Fourteen, HIB Petrol, Toyota
Kosova, RTK, Gjirafa, Sirius, Kolegji Universi dhe Kosova Press.
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Thomas Bach rizgjedhet edhe për një
mandat president i Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar
Mars - Thomas Bach do t’i prijë Lëvizjes Olimpike në botë
edhe për katër vitet e ardhshme. Presidenti i tanishëm i
Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (KON) fitoi edhe një mandat
në krye të KON-it, në sesionin e 137-të të KON-it. Gjermani
Bach nuk kishte ndonjë kundërkandidat, ndërsa fitoi me 93
vota për dhe vetëm një kundër. “Dua të jem president i të gjithë
juve, prandaj do të vazhdoj për mandatin tim të fundit. Dera,
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veshët dhe zemra ime mbeten të hapura për të secilin prej
jush. Shpresoj se do të llogaris në mbështetjen, përkushtimin
dhe miqësinë tuaj, gjatë katër viteve të ardhshme”, tha ndër
të tjera presidenti Bach. 66-vjeçari, ish-kampion Olimpik në
skermë, është në krye të KON-it prej vitit 2013. Nën drejtimin
e Bach, KOK ishte bërë anëtar me të drejta të plota i Komitetit
Olimpik Ndërkombëtar, më 9 dhjetor të vitit 2014.

Tokio 2020, do të hyjnë në
histori si Lojërat e para Olimpike
me barazi gjinore
Mars - Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, Komiteti
Olimpik Ndërkombëtar (KON), ka bërë të ditur se Lojërat
Olimpike Tokio 2020, do të hyjnë në histori të saj për
shkak të barazisë gjinore. LO Tokio 2020 të shtyra për
një vit shkaku i pandemisë Covid 19, do të mbahen prej
23 korrik – 8 gusht 2021 në Tokio të Japonisë. Pothuajse
49 për qind të e pjesëmarrësve sportistë do të jenë të
gjinisë femërore, bazuar në kuotën e alokuar nga KON-i.
Për herë të parë, 206 Komitetet Olimpike Kombëtare
duhet të kenë dy sportistë të dy gjinive në ekipet e tyre

Olimpike, ndërsa të gjitha ekipet Olimpike, përfshirë edhe
okipin Olimpik të Refugjatëve të KON-it, do të inkurajohen
që në ceremoninë hapëse, flamurin e tyre ta bartin një
femër dhe një mashkull. KON, po ashtu, ka shtuar nga
nëntë në 18 numrin e garave mikse (meshkujt dhe femra)
në krahasim me Lojërat Olimpike Rio 2016. Ngritje të
barazisë gjinore do të ketë edhe në Lojërat Paralimpike
Tokio 2020, ku së paku 40.5 përqind e sportistëve do të
jenë femra, bazuar në kriteret e përcaktuara nga Komiteti
Paralimpik Ndërkombëtar.
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Greta Ivezaj, kalorësja që pritet ta përfaqësojë
Kosovën në garat ndërkombëtare
Greta Ivezaj është 20-vjeçare me prejardhje shqiptare. Ajo
prej moshës 5-vjeçare praktikon një sport të veçantë, i cili
nuk praktikohet në Kosovë. Greta është kalorëse e sportit
me kuaj, disiplina e kërcimit në shfaqje (anglisht: equestrian,
shoë jumping). Në këtë disiplinë kalorësi synon që me kalin e
tij të krijojë shfaqje duke respektuar rregullat gjatë kërcimit të
pengesave të vendosura në lartësi të ndryshme.
Ivezaj merr pjesë në gara të ndryshme me flamurin e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, ku edhe është lindur.
Babai i saj është lindur në Malësi të Madhe të Shkodrës,
kurse gjyshërit janë lindur në Mal të Zi, mirëpo kanë jetuar për
shumë vjet në Kosovë, para se të migronin në vitet e 90-ta në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Greta prej dy vitesh ka shfaqur dëshirën dhe vullnetin e saj
për të marrë nënshtetësinë e Kosovës, e cila pritet shumë
shpejt t’i bëhet realitet.
Në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës, ajo ka
dërguar kërkesën me dokumentacionin e nevojshëm për
shtetësi në Presidencën e Kosovës.
“Babai im dhe familja vijnë nga Kosova, ndërsa unë jam lindur
dhe rritur në SHBA. Përkundër se jam rritur këtu, babai dhe nëna
ime gjithnjë më kanë folur për Kosovën”, thotë ajo për “Olimpin”.
Kalërimin ia mësuan prindërit
Por si u bë që ajo të merret me kalërimin?
“Kur isha katër vjeç, prindërit filluan të më stërvisin në
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sportin e kuajve, kërcimi në shfaqje. Për 15-vjet kam stërvitur
rregullisht, duke marrë pjesë edhe në gara të ndryshme
kombëtare dhe ndërkombëtare, ndërsa tani mendoj se kam
arritur në një nivel për të bërë hapin tjetër”, shton ajo.
Emri i Gretës figuron në Federatën Ndërkombëtare të Kalërimit
(FEI). Garat e fundit në të cilat ajo ka marrë pjesë janë ato të
vitit 2019, në Pekin të Kinës, ku ajo ishte zhvendosur në vitin
2018, për t’u kthyer vitin e kaluar sërish në SHBA.
Në tri garat e Pekinit, në të cilat figuron tek FEI, Ivezaj renditet
në pozitat 22 (viti 2018) dhe 10 e 66 në dy garat e 2019-tës.
“Vitin e kaluar nuk kam garuar shkaku i anulimit të shumë
garave si pasojë e pandemisë Covid 19. Tani pres t’iu kthehem
sërish garave”.
Ëndrra për ta përfaqësuar Kosovën
në Lojërat Olimpike
Kalërimi është sport olimpik që rregullisht përfaqësohet në
Lojërat Olimpike.
Greta, synon që me marrjen e nënshtetësisë së Kosovës, do
t’i hapej një derë për të ëndërruar më shumë Olimpiadën.
“Kur fillova të mendoj për Olimpiadën, vendi më i mirë për ta
përfaqësuar ishte Kosova, e cila nuk ka ndonjë garues në këtë
sport. Unë besoj se do ta përfaqësoja më së miri në garat
ndërkombëtare, pse jo një ditë edhe në Lojërat Olimpike”.
Synimet e Ivezajt janë që një ditë të vije dhe të jetoj në Kosovë
dhe me këtë të kontribuojë në zhvillimin e këtij sporti.

Greta Ivezaj is 20 years old, of Albanian origin. She
has been practicing a particular sport since the
age of 5, a sport not practiced in Kosovo. Greta is
involved in showjumping (equestrian).

“My father and family come from Kosovo, but I was
born and raised in the US. Although I grew up here,
my father and mother always spoke to me about
Kosovo”, she told Olimp.

Greta participates in various competitions under the
United States of America flag, where she was born.

Through
acquiring
Kosovo
citizenship,
a door would open for Greta to dream about the
Olympics.

For two years, Greta has expressed her desire and
willingness to obtain Kosovo citizenship, expected
to become a reality very soon.In cooperation with the
Kosovo Olympic Committee, she sent the application
with the necessary documents for citizenship to the
President of Kosovo.

“When I started thinking about the Olympics, the best
country to represent was Kosovo, which does not
have any competitors in this sport. I believe I would
best represent Kosovo in international competitions,
including the Olympic Games”, Ivezaj said.
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Xhudo ‘pushtoi’ Mastersin e Dohas,
paralajmërim për një vit të suksesshëm
Janar - Një e artë dhe tri të bronzta ishte bilanci i medaljeve
të fituara nga ekipin Olimpik i xhudos, në garën e Mastersit,
që u mbajt në Doha të Katarit. Distria Krasniqi fitoi medaljen
e artë në kategorinë deri në 48 kilogramë, Majlinda Kelmendi
(-52 kg), Nora Gjakova (-57 kg) e Loriana Kuka (-78 kg) fituan
të bronztën. Distria vazhdoi me formën e mirë nga viti i kaluar,
duke u ngjitur në podium nga çdo garë ku ka marrë pjesë.
Në Mastersin e Dohas marrin pjesë vetëm top-36 garuesit
e parë nëpër kategori, ndërsa maksimumi i pikëve të fituara
olimpike Tokio 2020 është 1800, 200 më pak se gara kryesore
Kampionati Botëror. Po aq pikë (1800) i takuan Distrias, që
konfirmohet bindshëm e para në renditjen olimpike dhe
botërore. Për Krasniqin, medalja e ishte e treta e artë e fituar
në Masterse. Kampionia olimpike, Kelmendi, që u rikthye në
gara pas 14 muajsh, u ngjit në podium si medaliste e bronztë.
Kelmendi shtoi në konton e saj 900 pikë olimpike.Rikthim në
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podium pas afër një viti bëri edhe kampionia e Evropës 2018,
Nora Gjakova, kategoria -57 kg. Edhe Nora fitoi 900 pikë olimpike.
Të bronztën dhe 900 pikë olimpike fitoi edhe Loriana Kuka.
Majlinda

fitoi

medalje

edhe

në

Grand

SLam

Kampionia Olimpike, Majlinda Kelmendi, në muajin shkurt fitoi
medaljen e bronztë në Grand Slamin e xhudos, që po mbahet
në Tel Aviv të Izraelit. Kelmendi është dashur të takohet në
luftë për medaljen e bronztë me belgen Charline Van Snick, e
cila nuk u paraqit në tatami, shkaku i lëndimit. Paraprakisht,
Majlinda kishte shënuar dy fitore ndaj gjermanes, Annika Ëurfel
dhe ruses Alesa Kuznetsova, kategoria deri në 52 kilogramë.
Në gjysmëfinale u mposhtë nga Chelsie Giles e Britanisë së
Madhe. Krahas medaljes së bronztë, Kelmendi fitoi edhe 500
pikë olimpike për Lojërat Olimpike Tokyo 2020.

Drejtuesit e KOK-ut morën pjesë në takimin
online të Asamblesë së Përgjithshme
të EOC-ut
Shkurt - Ekipi Olimpik i xhudos mori pjesë në kampin përgatitor ndërkombëtar për femra, të mbajtur në Edirne të Turqisë, prej
10-15 shkurt 2021. KOK mbuloi shpenzimet e ekipit olimpik
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Albin Tahiri plotëson kriteret e nevojshme
për katër norma olimpike “Pekini 2022”
Albin Tahiri do ta përfaqësojë sërish Kosovën në Lojërat
Olimpike Dimërore “Pekini 2022”. Skitari ynë, ka kompletuar
kriteret për normë olimpike në katër disiplina të skijimit alpin:
Lëshim, kombinim alpin, sllallom të madh dhe sllallom. I ka
mbetur vetëm edhe super sllallomi i madh.
“Kam plotësuar kriteret edhe në të katër disiplinat. Më duhet
vetëm edhe një rezultat për super sllallomin e madh për
të siguruar kriteret në të gjitha disiplinat. Këtë do ta lë për
sezonin e ardhshëm”, tha Tahiri për “Olimpin”. Paraqitja në
muajin mars në garën e Tarvisios së Italisë, ishte ndër më
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të mirat në karrierën e tij. Ai pati dy gara në lëshim. Në të
parën doli i 16-ti nga 72 garues, ndërsa në të dytën i 11-ti.
Madje, në garën e dytë kishte vetëm 1.9 sekonda më
shumë se sa vendi i parë, që sipas tij është rezultati
më i mirë ndonjëherë për të. Tahiri ishte garuesi i
vetëm që përfaqësoi Kosovën edhe në debutimin e
saj në Lojërat Olimpike Dimërore PyeongChang 2018.
Në Pekini 2022, pritet të marrë pjesë edhe Arbi Pupovci, që ka
plotësuar kriteret e normës olimpike në disiplinën e sllallomit.

Me arritjen e kritereve për normën olimpike,
Pupovci realizoi ëndrrën e gjithë familjes
Shkurt - Arbi Pupovci është sportisti i parë nga vendi ynë që
plotësoi kriteret e një normë olimpike për Lojërat Olimpike
Dimërore Pekin 2022. 20-vjeçari nga Peja mblodhi pikët e
mjaftueshme të Federatës Ndërkombëtare të Skitarisë (FIS),
për të plotësuar kriteret për normën olimpike në disiplinën e
sllallomit të skijimit alpin. Për të plotësuar kriteret në këtë
disiplinë duheshin pesë rezultate me pikë më pak se 160 në
një garë.
Pupovci rezultatin e pestë e arriti në Pamporovo të Bullgarisë,
ku edhe u ngjit në podium si vendi i tretë. Paraprakisht mori
pjesë në Borovets të Bullgarisë, në Kollashin të Malit të Zi, si
dhe në Erzurum të Turqisë. Krahas Pamporovos, medaljen e
bronztë e kishte fituar edhe në Erzurum, në dhjetor të vitit të
kaluar.
“Është ndjenjë shumë e mirë. Jam shumë i lumtur që e arrita
këtë synim. Nuk ishte aspak e lehtë, sepse është dashur të
marrësh pjesë në gara dhe të përsëritësh rezultatet. Po ashtu
në Borovets, kushtet ishin ekstrem të vështira, ndërsa në
Pamporovo më mirë”, thotë Pupovci për “Olimpin”.
Arbi rrjedh nga një familje, që gati tërë jetën ia ka kushtuar
sportit të dimrit. Është fëmija i tretë. Babai i tij është Agim
Pupovci, përzgjedhës i Kosovës në skitari. Vëllezërit e Arbit
janë Taulanti, Dardani dhe Eordejti, ndërsa motra, Arba, e cila e

shoqëroi në disa gara ndërkombëtare të këtij viti. Dy vëllezërit
më të mëdhenj, Taulanti dhe Dardani, e ndihmojnë Arbin në
cilësinë e trajnerëve. “Arritja e normës olimpike ka qenë ëndrra
e gjithë familjes, andaj atyre dhe gjithë përkrahësve të mijë ua
dedikoj këtë sukses”, shprehet garuesi i klubit Alpi të Pejës.
Ekipi Olimpik i Kosovës nuk mund të marrë pjesë në Olimpiadë
me dy garues të së njëjtës disiplinë. Një gjë e tillë mund të
ndodh vetëm nëse ndonjëri prej skitarëve tanë ndodhen
në top 30-she në disiplinë. “Meqë Arbi ka siguruar normën,
Albini shkon në disiplinë tjetër”, ka thënë përzgjedhësi Agim
Pupovci. Pupovci krahas sllallomit synim e ka të fitojë normën
edhe në sllallom të madh, ku po ashtu duhen pesë rezultate
me pikë nën 160. Normën olimpike po e kërkon edhe Fiona
Blaka Rusta e Kiana Kryeziu në disiplinat sllallom dhe sllallom
të madh, por që me rezultate janë ende larg. Arbi, Albini e
Fiona janë bursistë të KOK-ut për LOD Pekin 2022. Ata marrin
bursë prej nëntorit të vitit 2019.
“Bursa më ka ndihmuar shumë, sidomos në përgatitje,
ushtrime fizike, udhëtime etj”, deklaron Pupovci, i cili me ski
ka filluar të stërvitet prej moshës 4-vjeçare. Lojërat Olimpike
Dimërore mbahen prej 4 deri më 20 shkurt 2022 në Pekin të
Kinës.
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Kiana Kryeziu, skitarja e parë femër
që ngjitet në podium në një garë
ndërkombëtare
Mars - Kiana Kryeziu hyri në histori të skitarisë së Kosovës.
Ajo është bërë femra e parë që ka fituar medalje në një garë
ndërkombëtare të Federatës Ndërkombëtare të Skitarisë.
Kryeziu fitoi medaljen e argjendtë në disiplinën e sllallomit
në garën e Kollashinit të Malit të Zi. Ajo përfundoi me kohë
2:12.46 minuta. Pjesëmarrës në garë ishin 18 garuese,
ndërsa 12 prej tyre nuk e përfunduan njërin nga dy lëshimet.
Bashkë me ta ishte edhe Arba Pupovci, që nuk e përfundoi
lëshimin e dytë.
“Është vetëm fillimi. Pas kësaj medalje synoj të arrij normë për
Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit, ku më duhen që në pesë
gara zyrtare të FIS-it të arrijë më pak se 160 pikë. Për momentin
e kam vetëm një, ndërsa kohë kam vetëm deri në shkurt të vitit
tjetër. Gjithë fokusin tim do ta kem në disiplinën e sllallomit”, ka
thënë Kryeziu.
Kiana, 17-vjeçare është zgjedhur këtë vit nga KOK-u pjeës e
listës prej 24 bursistëve “Shpresa Olimpike 2021”, që do të
marrin bursa mujore nga KOK-u gjatë tërë vitit 2021.

FSK organizoi garën ndërkombëtare
“Dardania Cup”
Mars - Federata Skitare e Kosovës organizoi edicionin
e dytë të garës ndërkombëtare “Dardania Cup”, e cila u
mbajt në Qendrën Skitare “Arxhena”, në Brod të Dragashit.
Pjesëmarrës ishin 45 garues të shteteve: Kosovë, Shqipëri,
Maqedoni e Veriut, Greqi, Sllovaki, Turqi dhe Hungari. Garat
u mbajtën në të dyja konkurrencat për grupmoshat U-14
dhe U16 në disiplinat e sllallomit dhe sllallomit të madh.
Nga garueset tona veçohen Lirika Deva dhe Elena Hoxha,
të cilat fituan medaljen e artë përkatësisht të bronztën,
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në grupmoshën U-16, disiplina e sllallomit të madh. Në
konkurrencën e meshkujve, grupmosha U16, disiplina e
sllallomit, Klos Vokshi fitoi medaljen e bronztë. Të bronztën
e fitoi edhe Klara Sefaj në grupmoshën U-14, sllallom të
madh.
I pranishëm në garë ishte edhe nënpresidenti i Komitetit
Olimpik të Kosovës (KOK), Gazmend Maxhuni, ndërsa KOK
ndihmoi organizimin e garës me dhënien në shfrytëzim të
një kombi nga sponsori ynë, Toyota Kosova.

Ramadani i artë, Suma i bronztë në
Ballkanikun U20
Shkurt - Muhamet Ramadani ka konfirmuar edhe një herë
dominimin në Kampionatin Ballkanik të Sallës U-20, që po
mbahet në Sofia të Bullgarisë. Ramadani fitoi medaljen
e artë në hedhjen e gjylës 6 kg. Në të njëjtën disiplinë, në
podium si medalist i bronztë u ngjit edhe Alaudin Suma, për

Mundësit Egzon dhe Edon Shala gjatë muajëve,
shkurt dhe mars u përgatitën për disa javë në
Tiranë dhe Budapest, para pjesëmarrjes në
garat ndërkombëtare. Shpenzimet e të dy
vëllezërve u mbuluan nga KOK-u.

të cilin ishte medalja e parë në hedhje të gjylës në nivel të tillë.
Për Ramadanin ishte medalja e tretë e artë në Ballkanik
për grupmoshën U-20. Dy të tilla i fitoi vitin e kaluar.
KOK përgëzon suksesin e Ramadant dhe Sumës, si dhe iu uron
fat dhe suksese atletëve tjerë.

Komiteti Olimpik i Kosovës
ka mbështetur edhe dy
atletët, sportistë elitarë,
Musa Hajdari e Astrit
Kryeziu, për përgatitje
jashtë vendit. Të dy
atletët u përgatitën gjatë
muajit shkurt në Stamboll
të Turqisë, bashkë me
Kombëtaren e Turqisë.
KOK mbuloi shpenzimet e
tyre.
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Parisi do të mirëpres turneun kualifikues
evropian të boksit për LO Tokio 2020
Mars - Kryeqyteti i Francës, Parisi, është zgjedhur
vendi mikpritës i turneut kualifikues evropian të
boksit për Lojërat Olimpike Tokio 2020. Turneu
ishte dashur të mbahej në mars të vitit të kaluar në
Londër të Britanisë së Madhe, por ishte ndërprerë në
gjysmë shkaku i pandemisë Covid 19. Për shkak të
përhapjes së pandemisë në Londër në muajt e fundit,
Task Forca e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, e
cila organizon garat kualifikuese të boksit, vendosi
të zëvendësojë Londrën me Parisin. Turneu do të
mbahet prej 4 deri më 8 qershor 2021 dhe do të
vazhdojë aty ku ishte ndërprerë. Nga ekipi olimpik
i Kosovës në boks, në garë për kualifikim ka mbetur
vetëm Donjeta Sadiku, kategoria 60 kilogramë. Ajo
në raundin e parë kishte mposhtur gjermanen Maya
Kleinhaus, duke u kualifikuar në 16 garueset më të
mira. Në 1/8 e finales do të përballet me suedezen,
Agnesa Lexiussion. Për të fituar normën olimpike,
Sadikut i duhet të zë njërën nga gjashtë pozitat e
para.

Sadiku arriti deri në gjysmëfinale në
turneun “Strangjat”
Shkurt - Donjeta Sadiku është ndalur në gjysmëfinale të
turneut ndërkombëtar të boksit “Strangja 2021”, që po
mbahet në Sofia të Bullgarisë. Sadiku është mposhtur nga
Karina Ibragimova e Kazakistanit, kategoria deri në 60 kg.
Sipas Federatës së Boksit të Kosovës, gjyqtarët i mohuan
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fitoren Sadikut. Donjeta, që shënoi një fitore, mbetet shpresa
e vetme e boksit për të fituar normën olimpike Tokio 2020. Në
turne morën pjesë edhe boksierët tanë të tjerë, por pa arritur
të fitojnë medalje. Turneu “Strangja” vlerësohet njëri nga më
të fortit në Evropë.

www.hotelsirius.net

OLIMPI

47
47
OLIMPI

KARATE

Shabani e Nishevci shfaqin formë të lartë para
turneut kualifikues për LO Tokio 2020
Mars - Elhami Shabani dhe Herolind Nishevci kanë zënë
vendet e pesta në Premier Ligën e karatesë, e cila prej 1214 mars u mbajt në Stamboll të Turqisë. Të dy garuesit tanë,
bursistë olimpikë të Komitetit Olimpik të Kosovës, humbën
luftërat për medaljen e bronztë, por që vendi i pestë në një
garë të tillë vlerësohet sukses. Të dy karateistët fituan
pikë olimpike për Lojërat Olimpike Tokio 2020. Shabani, në
kategorinë deri në 75 kilogramë, u përballë me gjermanin,
Noah Bitch, me të cilën barazoi 0:0, por që gjyqtarët vendosën
t’i japin fitoren 3:2 garuesit nga Gjermania, vendim ky të cilin
karateisti ynë e konsideroi të padrejtë. “Gjyqtarët ia dhanë
fitoren kundërshtarit, shkaku që vjen nga një shtet i fortë.
Të gjithë gjyqtarët që e kanë parë meçin më kanë shkruar,
duke më thënë se unë e meritova fitoren. Gjyqtari kryesor
që ishte nga Maqedonia e Veriut e ngriti flamurin për mua,
por të tjerët ishin kundër”, tha Shabani për faqen zyrtare të
KOK-ut, www.noc-kosovo.com. Shabani të shtunën shënoi
katër fitore, ndërsa mundi edhe kampionin e botës nga viti
2018, iranianin Bahman Asgari. “Jam shumë i kënaqur me
veten, pasi mposhta bindshëm kampionin e botës, njëherit
numrin një në renditjen Olimpike, i cili e ka siguruar normën.
Besoj se pas kësaj fitore, mund ta mposhti secilin garues”,
Shkurt - KOK mbuloi shpenzimet e
karateistëve Herolind Nishevci, Elhami
Shabani dhe Fortesa Orana, të cilët morën
pjesë për dy javë në kampin përgatitor në
Dubai.
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shtoi ai. Karateisti tjetër, Nishevci, garoi në kategorinë plus
84 kilogramë. Në luftën për medaljen e bronztë u mposhtë
nga Asiman Gurbanli i Azerbajxhanit, përkundër se ishte në
epërsi. Edhe Herolindi të shtunën kishte shënuar tri fitore për
të arritur në luftën për medaljen e bronztë, pasi ishte ndalur në
gjysmëfinale. “Jam shumë i kënaqur me paraqitjen, sepse po
kthehem pas një pauze njëvjeçare. Shpresoj që në garën tjetër
të fitojë medaljen. Paraqitja në Stamboll e dëshmoi se jam
në rrugën e duhur”, deklaroi Nishevci. Të dy garuesit, bashkë
me Fortesa Oranën, javë më parë morën pjesë në kampin
përgatitor të mbajtur në Dubai, shpenzimet e të cilave i mbuloi
KOK-u. Ata mbeten pretendentë për të fituar normën Olimpike,
ndërsa shpresat më të mëdha i kanë në turneun kualifikues
që në muajin qershor mbahet në Paris të Francës. Sukses
në Premier Ligën e Stambollit arriti edhe Festina Curri, e cila
përfundoi në vendin e shtatë, pas tri fitoreve të realizuara në
kategorinë -68 kg. Prej garuesve tjerë, Albinot Selmani (-60
kg) fitoi një luftë, ndërsa Albulena Gërvalla (-55 kg), Adelina
Rama (-60 kg), Ylli Cenaj (-67 kg) dhe Fortesa Orana (+68 kg),
u ndalën në luftën e parë. Premier Liga e Stambollit ishte e
para e mbajtur pas më shumë se një viti, shkaku i pandemisë
Covid 19.

SHENJËTARI

Shenjëtaria sportive mbajti kampin përgatitor
të mbështetur nga KOK-u
Mars – Komiteti Olimpik i Kosovës po vazhdon të mbështesë
sportistët, të cilët po i vazhdojnë përgatitjet në kërkim të
normës Olimpike Tokio 2020.
Këtë herë, KOK mbuloi shpenzimet 20 ditore të kampit
përgatitor të Federatës së Shenjëtarisë Sportive të Kosovës
(FSSHK), i cili u mbajt në poligonin e Shenjëtarisë Sportive, që
ndodhet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë. Heqja e
shpenzimeve nga KOK erdhi pas kërkesës së Federatës për të
kompenzuar mbështetjen 10-ditëshe të dy sportistëve elitarë,

Drilon Ibrahimi dhe Urata Rama, bursistë të KOK-ut për Lojërat
Olimpike Tokio 2020.
Me vendim të Bordit Ekzekutiv të KOK-ut, sportistët elitarë,
varësisht nga kategoria në të cilën ndodhen, mbështetën deri
në 80 ditë përgatitje për gjashtë muajt e parë të këtij viti për
kampet që organizohen në Kosovë dhe jashtë vendit.
Kampi i shenjëtarisë u udhëhoq nga ekspertja me licencë
ndërkombëtare, Lumturi Pepa nga Shqipëria.
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Ngritja e Kosovës, shënoi fitore dhe barazim
ndaj katër herë medalistëve olimpik
Mars – Kombëtarja e Kosovës në konkurrencën e meshkujve arriti
të marrë një fitore dhe një barazim ndaj Rumanisë në fazën e dytë
kualifikuese për Evropianin 2022. Djemtë tanë barazuan në Prishtinë
23:23, ndërsa në Bukuresht të Rumanisë, triumfuan 30:25.
Padyshim se fitoret ndaj Rumanisë e ngritin lartë Kosovën, marrë
parasysh fuqinë që ka prej shumë vitesh hendbolli rumun në arenën
ndërkombëtare. Rumania është katër herë medaliste olimpike në vitet
dhe katër herë ish-kampione e botës. Barazimi dhe fitorja erdhën në krye
me trajnerin Bujar Qerimi, i cili debutoi suksesshëm nën udhëheqjen e
hendbollistëve tanë.
“Loja e sotme ka qenë lojë fantastike. Lojë me mend, me motivim shumë
të madh. Lojtarët e kanë treguar se pika e fituar të mërkurën në Prishtinë
është jashtëzakonisht e merituar dhe e vendosën fatin, dëshirën dhe
luftën që e kanë bërë. E gjitha është e merituar”, tha Qerimi pas triumfit
historik. Me këtë triumf, Kosova kaloi në vendin e dytë në grupin 8
kualifikues për Euro 2022, duke lënë pas Rumaninë e Malin e Zi.

Kosova mposhtet nga Austria e Italia, por
fitojmë lojtare për të ardhmen
Mars - Kombëtarja e Kosovës në hendboll, konkurrenca
e femrave, pësoi dy humbje në ndeshjet kualifikuese për
Botërorin 2021.
Vashat tona u mundën nga Austria 26:22 dhe Italia 24:22, në
takimet e luajtura në Austri. Vajzat tona u angazhuan, por
që këtë herë nuk ishte e mjaftueshme për fitore. “Na mbetet
shumë punë që të përgatitemi për ndeshjet e ardhshme. Vajzat
nuk e kishin freskinë edhe për shkak të ngarkesës së madhe
në ndeshjen e djeshme ndaj Austrisë, ndërkohë që Italia ishte
e lirë. Kemi fituar shumë lojtare të reja dhe kemi dëshmuar që
jemi në nivel me Austrinë e Italinë. Nuk kemi shënuar në shumë
raste nga pozita ideale dhe kjo në fund kishte ndikimin e vet”,
shkruan FHK. Menjëherë në fund të majit e fillim të qershorit,
vajzat tona i presin ndeshjet kualifikuese për Euro 2022.
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FUTBOLL

Kombëtarja nuk përballoi gjigantët
e Spanjës e Suedisë
Kombëtarja jonë e futbollit e nisi ciklin kualifikues për
botërorin “Katar 2022”, me dy humbje.
Djemtë tanë u mposhtën në stadiumin “Fadil Vokrri” nga
Suedia 3:0, ndërsa u mundën në udhëtim nga Spanja 3:1.
Ndeshja me Spanjën zgjoi reagime të shumta, nëse duhet
lejuar kombëtarja jonë të luajë me simbolet shtetërore,
pasi Spanja nuk e njeh pavarësinë e vendit tonë. Mirëpo,
me insistimin e UEFA-s dhe FIFA-s, Spanja u obligua të

mundësojë ndeshjen me simbolet tona shtetërore, duke u
paraqitur Kombëtarja jonë e barabartë me atë të Spanjës.
Paraprakisht, të përzgjedhurit e trajnerit Bernard Challandes,
kishin shënuar fitore në miqësoren ndaj Lituanisë. Tanët
shkëlyen duke triumfuar 4:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”.
Ndeshjet e radhës kualifikuese, Kosova i luan më 2 shtator
ndaj Gjeorgjisë në udhëtim dhe 5 e 8 shtator ndaj Greqisë e
Spanjës në Prishtinë.
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BASKETBOLL

Kosova nuk arrin të kalojë grupin
parakualifikues për Kupën e Botës 2023
Shkurt - Kombëtarja e Kosovës në basketboll nuk arriti të
shënojë fitore ndaj Sllovakisë dhe të kualifikohet për në fazën
kualifikuese të Kupës së Botës 2023. Basketbollistët tanë u
mposhtën 77:73 (23:15, 14:20, 17:20, 19:22), përkundër se deri
në shumicën e kohës ishin në epërsi. Basketbollisti më i mirë
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i tanëve ishte Dardan Berisha me 24 pikë. Dardanët u mundën
edhe nga Luksemburgu. Ndeshjet e kësaj dritare u luajtën në
Prishtinë. Kosova e mbyll grupin B të fazës parakualifikuese me
dy fitore dhe katër humbje. Islanda dhe Sllovakia u kualifikuan
tutje.

KOSOVAPRESS

AGJENCI E LA JMEVE / NEWS AGENCY
KosovaPress ju ofron shërbimin e përditshëm të lajmeve (7 ditë në javë) nga Kosova, rajoni dhe bota, për sektorët e politikës,
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Ujëvara e Mirushës
Foto: Dëfrim Mullaxhela
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