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Tahiri i prin ekipit olimpik të Kosovës gjatë ceremonisë
hapëse të Lojërave Olimpike Dimërore Pekini 2022, në
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February 04, 2022, Beijing, China - Flag bearer Albin
Tahiri of Team Kosovo leads their team out during the
Opening Ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympics
at the Beijing National Stadium.
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Promovimi i vendit në Kinë!
Numri i 12-të i revistës tre muajshe Olimpi, i kushtohet përfaqësimit
të ekipit olimpik të Kosovës në Lojërat Olimpike Dimërore Pekini
2022, por edhe aktiviteteve tjera ndërkombëtare dhe vendore, të tre
muajve të parë të këtij viti.
Ekipi olimpik i Kosovës për herë të dytë mori pjesë në Olimpiadën
e dimrit, dhe rezultatet bazuar me Olimpiadën e parë ishin
mbresëlënëse. Veçohet vendi i 15-të i skitarit Albin Tahiri, i cili theu
parashikimet e tij, duke pasur rezultate më të mira në të gjitha
disiplinat ku u përfaqësua, për dallim nga LOD PyeongChang 2018.

KALENDARI
I LOJËRAVE
TË ARDHSHME

Pekini 2022 ishte i veçantë edhe për përfaqësimin për herë të parë të një femre nga Kosova, ku Kiana
Kryeziu hyri në histori të sportit tonë. Falë saj dhe Tahirit, dhe punës së mirë të Federatës Skitare të
Kosovës, vendi ynë u përfaqësua në shtetin që nuk e njeh pavarësinë e vendit tonë. Flamuri ynë dhe të
gjitha simbolet tjera u përfaqësuan njëjtë si të gjitha shtetet tjera.
Krahas ceremonisë hapëse dhe mbyllëse, pesë ditëshit në gara të Tahirit e Kryeziut, promovim i mirë
vendit iu bë edhe në intervistën e sportistëve tanë dhënë njërit prej televizioneve më të mëdha në
Kinë, CGTN, që bënte transmetimin e Lojërave. Për rreth 20 minuta, skitarët promovuan vendin, madje
edhe duke kërkuar në mënyrë diplomatike njohjen e Kosovës nga Kina, e cila ishte e veçantë edhe për
masat super strikte ndaj pandemisë Covid 19.
Rreth një muaj më vonë, në mars u përfaqësuan me tre sportistë të rinj, po ashtu të skitarisë, në
Festivalin Olimpik Evropian Dimëror për të Rinj (EYOF) Vuokatti 2022, ku Kiana Kryeziu, Arba Pupovci
e Drin Kokaj, dhanë shpresa për të ardhmen.
Në muajin mars organizuam me sukses dy ngjarje të rëndësishme. Ceremonia e Laureatëve 2021, ku
shpërblyem më të suksesshmit e vitit që lamë pas, derisa epiteti i më të mirëve shkoi për xhudistët,
Distria Krasniqi e Akil Gjakova. Në fund të mjajit mars, organizuam edhe Asamblenë e Punës 2021,
të parën nën udhëheqjen e re të Bordit Ekzekutiv të KOK-ut. Në këtë numër, nuk do të mungojnë edhe
materiale të ndryshme si intervista të akterëve të ndryshëm, aktivitete tjera, por gjithashtu edhe
aktivitete ndërkombëtare të federatave sportive.

LOJËRAT MESDHETARE
ORAN 2022/ORAN 2022
MEDITERRANEAN GAMES

25.06 – 05.07.2022

Lexim të këndshëm!
Ismet Krasniqi
President i Komitetit Olimpik të Kosovës

Kosovo’s promotion in China!
The 12th issue of the quarterly Olimpi magazine is dedicated to the participation of the Kosovo Olympic
team in the Beijing 2022 Winter Olympics, but also in other international and local activities over the
first three months of this year.
This was the second participation of the Kosovo Olympic team in the Winter Olympics, and compared
to the first Games, the results were impressive. One result that stands out is the 15th place of the
skier Albin Tahiri, who broke his own predictions, achieving better results in all disciplines in which he
participated, compared to the PyeongChang 2018 Games.
Beijing 2022 was also special for the first participation of a female athlete from Kosovo, with Kiana
Kryeziu making history for our sports. Thanks to her and Tahiri, and the good work of the Skiing
Federation of Kosovo, our country was represented in a state that doesn’t recognize the independence
of our country. Our flag and all other symbols were honored in the same manner as all other states.

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

24.07 – 30.07.2022

In addition to the opening and closing ceremonies, the five days of competition between Tahiri and
Kryeziu, the country was well promoted in the interview of our athletes given to one of the largest
televisions in China, CGTN, which broadcast the Games. For about 20 minutes, the skiers promoted the
country, even diplomatically asking for the recognition of Kosovo by China, which was rather special
considering the super strict measures against the Covid-19 pandemic.
About a month later, in March, three young athletes, also skiers, participated in the Vuokatti 2022
European Youth Olympic Winter Festival (EYOF), where Kiana Kryeziu, Arba Pupovci and Drin Kokaj
showed hope for the future.
In March we successfully hosted two important events. The Laureates Ceremony 2021 awarded the
most successful athletes of the year we left behind, and the title of best athlete went to judokas Distria
Krasniqi and Akil Gjakova. At the end of March, we also hosted the Work Assembly 2021, the first
under the new leadership of the Executive Board of NOC-Kosovo. This issue is rich in various materials,
such as stakeholder interviews, activity reports, but also news from international activities of sports
federations.

KAMPIONATI BOTËROR
I HENDBOLLIT PËR
UNIVERSITETE
“PRISHTINA 2022”/
FISU UNIVERSITY
WORLD CUP HANDBALL

Enjoy your reading!

“PRISTINA 2022”

Ismet Krasniqi
NOC Kosovo President

11-17.07.2022
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LAUREATËT 2021/LAUREATES 2021
Distria Krasniqi – Sportistja e Vitit/Female athlete of the Year
Akil Gjakova – Sportisti i Vitit/Male athlete of the Year
Driton Kuka – Trajneri i Vitit/Coach of the Year
Hendbolli – Kombëtarja e Vitit (M)/Male NT of the Year
Futbolli U-17 – Kombëtarja e Vitit (F)/Female NT of the Year
Nora Gjakova – Çmimi Special (F)/Female Special Award
Amir Rrahmani – Çmimi Special (M)/Male Special Award
Muhamet Ramadani – Shpresa Olimpike (M)/Male Olympic Hope
Erza Muminoviq – Shpresa Olimpike (F)/Female Olympic Hope
Majlinda Kelmendi – Çmimi për “Merita të Veçanta”/Special Merit
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Distria Krasniqi dhe Akil Gjakova
“Laureatët e Vitit 2021”
3 mars 2022 - Xhudistët Distria Krasniqi dhe Akil Gjakova kanë
fituar çmimet kryesore në ceremoninë e Laureatëve të Vitit
2021, të organizuar në Hotel Emerald në Prishtinë.
Kampionia olimpike, Krasniqi, u shpall “Sportistja e Vitit”,
ndërsa kampioni i Evropës, Gjakova, “Sportisti i Vitit”.
Krasniqit, çmimin ia ndau presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi,
nënpresidenti Gazmend Maxhuni dhe zëvendësministrja
Daulina Osmani, ndërsa Gjakovës, sekretari i përgjithshëm,
Besim Aliti dhe nënpresidenti, Milaim Kelmendi.
“Shpresoj që një vit si 2021 të përsëritet. I uroj të gjithë sportistët
për një vit pa lëndime dhe që t’i arrijnë synimet e veta”, ka thënë
Krasniqi. I lumtur me çmimin u shpreh edhe Gjakova.
“Është hera e tretë që fitoj këtë çmim dhe padyshim se jam i
lumtur. Shpresoj që bashkë me trajnerin tim t’i arrijmë synimet
e mia”, shtoi ai. Në fjalën e tij, presidenti i KOK-ut, Ismet
Krasniqi, e quajti 2021-tën vitin më të suksesshëm në histori
të sportit kosovar.
“Sot jemi mbledhur këtu për të kremtuar arritjet në sportin tone
gjatë vitit që kemi lënë pas, arritje këto te cilave do t’ua kishin
lakmi shume shtete tjera të fuqishme. Kulmi i sukseseve ishin
Lojërat Olimpike Tokio 2020, dhe vetëm te dytat për vendin
tonë. Me vetëm 11 sportistë, prej tyre vetëm gjashte me norme
Olimpike, ekipi ynë fitoi dy medalje Olimpike, te dyja të arta dhe
të dyja nga sporti ynë më i suksesshëm, xhudo”, tha mes tjerash
i pari i KOK-ut, duke përmendur edhe sukseset e sporteve tjera.
Zëvendësministrja për Kulturë, Rini e Sport, Daulina Osmani,
vlerësoi lart të arriturat e sportit kosovar, me theks të veçantë
medaljet e arta olimpike të fituara në Tokio 2020. I pranishëm
ishte edhe presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar,

Fidel Ylli, i cili në fjalën e tij tha se me suksesin e kampioneve
olimpike u krenua gjithë populli shqiptar.
Përmes një video mesazhi ceremoninë e përshëndeti edhe
presidenti i Komitetit Olimpik të Evropës, Spyros Capralos, i cili
vlerësoi lartë të arriturat e KOK-ut, duke thënë se mbështetja e
bërë për sportistët ka rezultuar edhe me sukseset në Lojërat
Olimpike. Sa i përket çmimeve tjera, trajnerit Driton Kuka i takoi
për herë të gjashtë radhazi çmimi “Trajneri i Vitit”.
“Viti më i suksesshëm i sportit shqiptar, sportit të Kosovës. Është
kënaqësi që KOK-u e ka përkrahur xhudon në vazhdimësi”, tha
mes tjerash Kuka, që sukseset ia dedioi vëllait të tij, kryetarit të
Federatës së Xhudos së Kosovës, Agron Kuka. Me çmimin për
“Merita të Veçanta” për kontributin e dhënë gjatë karrierës së
saj, u nderua kampionia olimpike Rio 2016, Majlinda Kelmendi.
“Çmimin Special” për femra e mori kampionia olimpike,
xhudistja Nora Gjakova, ndërsa për meshkuj ky çmim shkoi
për futbollistin Amir Rrahmani.Hendbollit i takoi çmimi për
“Kombëtaren e Vitit” tek meshkujt, ndërsa Kombëtares U-17
i takoi për femrat. “Shpresa Olimpike” për meshkuj u zgjodh
atleti Muhamet Ramadani, kurse për femrat xhudistja Erza
Muminoviq.
Në fund të ceremonisë, Kompania turistike Globus nderoi
sportistët e vitit me dy shpërblime “Voucher”.
Të pranishëm, krahas përfaqësuesve të federatave sportive,
ishin edhe sportistë, ish-sportistë eminentë, ambasadorë të
shteteve të huaja, përfaqësues të komunave, sponsorë të KOKut, të cilët patën rastin të ndajnë çmime bashkë me anëtarët e
Bordit Ekzekutiv të KOK-ut dhe mysafirë të tjerë.

Judoka Distria Krasniqi and Akil Gjakova
“Laureates of the Year 2021”
Judoka Distria Krasniqi and Akil Gjakova have won the main
prizes at the Laureates of 2021 ceremony, organized on
Thursday night at the Emerald Hotel in Prishtina. The Olympic
champion, Krasniqi, was named “Female Athlete of the Year,”
while the European champion, Gjakova, was named “Male
Athlete of the Year.” “I hope that a year like 2021 will repeat. I
wish all the athletes a year without injuries and to achieve their
goals”, said Judoka Krasniqi.
Gjakova was also happy with the award. “It is the third time I
have won this award, and I am thrilled. I hope that together with
my coach, we will achieve my goals”.
In his speech, the President of KOC, Ismet Krasniqi, named
2021 the most successful year in the history of Kosovan sports.

provided to athletes has resulted in success at the Olympic
Games.
The President of the Albanian National Olympic Committee,
Fidel Ylli, was also present. In his speech, he said that the
success of the Olympic champions made the entire Albanian
people proud.
Regarding other awards, Coach Driton Kuka received the
“Coach of the Year” award for the sixth time in a row.
Rio 2016 Olympic champion Majlinda Kelmendi was honored
with the “Special Merit” award for her contribution during her
career.

The Deputy Minister of Culture, Youth and Sports, Daulina
Osmani, praised the achievements of Kosovan sports, with
particular emphasis on the Olympic gold medals won in Tokyo
2020.

The Olympic champion, Judoka Nora Gjakova, won the “Special
Award” for women, while the football player Amir Rrahmani
won this award for men. The “National Team of the Year” for
men went to the Handball team and National Team U-17 for
women.

Through a video message, the President of the European
Olympic Committee, Spyros Capralos, delivered a speech
praising the achievements of the KOC, saying that the support

“Olympic Hopes” for men went to athlete Muhamet Ramadani,
European U-20 champion in the shot put, while for women to
judoka Erza Muminovic, world bronze medalist for juniors.
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Presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi

Mesazhi i Spyros Capralos për ceremoninë
Laureatët 2021!
Urime për Laureatët 2021!

u pensionua pas një karriere mbreslënëse. Ajo u bë rol model
për të gjithë popullin e Kosovës, veçanërisht për gjeneratat e
reja. Faleminderit Majlinda!

Për arritjet në sport, ju e keni bërë vendin tuaj krenarë. Distria dhe
Nora u dalluan në Tokio 2020, duke i sjell vendit tuaj dy medalje
të arta olimpike. Sot është një rast i veçantë pasi kremtoni jo
vetëm sukseset në sport, por edhe rëndësinë që ka roli i sportit
në komunitetin tuaj, duke ndarë vlerat dhe parimet e tij.

Këtë vit në Pekini 2022, keni bërë një tjetër hap në rrugëtimin
olimpik, pasi për herë të parë një sportiste femër garoi në LOD
Pekini 2022. Nga EOC dhe e gjithë Lëvizja Olimpike në Evropë
dhe personalisht, ju uroj asgjë më pak se sukseset më të mira
për të ardhmen. Besoj se ju do të vazhdoni të na impresiononi.

Që prej njohjes nga IOC në 2014, KOK është rritur dhe zhvilluar,
duke investuar në sportistët dhe sportet bazë në vendin tuaj.
Puna e madhe, dedikimi dhe pasioni ju kanë udhëhequr për të
arritur qëllime të rëndësishme, që kulmuan me medaljen e artë
legjendare të fituar nga Majlinda Kelmendi në LO Rio 2016, që
shënon një moment të paharruar në historinë e sportit tuaj.

Faleminderit dhe paçit fat!

Të nderuar sportistë, miq të sportit nga Kosova.

Më lejoni t’ju përcjellë lëvdatat më të mira tek Majlinda, e cila tani
OLIMPI
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Autori është president i
Komitetit Olimpik të Evropës

Zëvendësministrja për Kulturë, Rini e Sport, Daulina Osmani

Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Fidel Ylli

Pamje nga ceremonia e Laureatëve

“Vrapuesja Ilire”
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Ndarja e çmimit për Distri Krasniqin – “Sportiste e Vitit”

Driton Kuka u zgjodh për herë të gjashtë me radhë “Trajneri i Vitit”

OLIMPI 8
“Kombëtarja e Futbollit U-17”, u shpall më e suksesshmja
në konkurrencën e femrave

Nora Gjakova fitoi “Çmimin Special” për femra

Atleti Muhamet Ramadani fitoi çmimin “Shpresa e Vitit” për meshkujt

Ndarja e çmimit për Akil Gjakovën – “Sportist i Vitit”

Në mungesë të futbollistit Amir Rrahmani, që fitoi “Çmimin Special”
për meshkujt, shpërblimin e pranoi xhaxhai i tij

Xhudistja Erza Muminoviq fitoi çmimin “Shpresa e Vitit” për femra

“Kombëtarja e Hendbollit” u shpall më e suksesshmja
në konkurrencën e meshkujve

9 OLIMPI
Majlinda Kelmendi u nderua me çmimin për “Merita të Veçanta”,
çmim që në mungesë të saj e pranoi Fatos Tabaku

8.2 mln euro, vlera e promovimit të KOK-ut
në mediat vendore dhe ndërkombëtare
gjatë LO Tokio 2022
Rreth 8.2 mln. euro është vlera e promovimit që i është bërë
Kosovës, bazuar në raportin e monitorimit të mediave vendore
dhe ndërkombëtare për LO Tokio 2022
Komiteti Olimpik i Kosovës ka bërë monitorimin e mediave
vendore dhe ndërkombëtare të shkruara dhe elektronike,
përfshirë këtu rrjetet sociale, për raportimin e tyre për ekipin
olimpik të Kosovës gjatë Lojërave Olimpike Tokio 2020.
Monitorimi, i bërë në shumë gjuhë të huaja, u realizua nga
agjencia e komunikimit Republika, ndërsa hulumtimi përfshin
periudhën 1 korrik 2021 deri më 31 gusht 2021.
Në monitorim u përdorën fjalët kyçe të ekipit olimpik të
Kosovës, përfshirë edhe trajnerët, drejtuesit e KOK-ut, si dhe
emri i Komitetit Olimpik të Kosovës.
Rezultatet e dala janë mbresëlënëse, falë edhe suksesit të dy
medaljeve të arta olimpike të fituara nga Distria Krasniqi dhe
Nora Gjakova, të cilat prijnë për nga numri i publikimeve në
mediat ndërkombëtare, ashtu edhe në ato vendore.
Mbi 820 artikuj janë prodhuar për ekipin olimpik të Kosovës
OLIMPI
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vetëm në mediat ndërkombëtare dhe qindra të tjera nga mediat
vendore dhe të Evropës Juglindore. Gjithsej 812 është numri
i mediave ndërkombëtare të cilat kanë shkruar për suksesin
e KOK-ut, përfshirë mediat e mëdha si: BBC, Forbes, The
Guardian, USAToday, Reuters (pesë herë), Olympics (10 herë),
Xinhuanet.com, CNN, APNews (shtatë), Bluewin.ch (21) etj.
Në mediat vendore, më së shumti publikime janë bërë nga
BotaSot.info, FrontOnline.net, KlanKosova.tv, GazetaExpress.
com, lajmi.net, etj, ndërsa top-tre autorët me shkrime dhe
kronika janë: Andi Shabani, Haris Ademi dhe Arben Berisha.
Në shtetet e huaja, Kosova më së shumti është promovuar në
Brazil, me 153 publikime, Rusi me 144, SHBA me 88 etj.
“Duke marrë parasysh numrin e publikimeve në të gjitha
mediat dhe çmimin mesatar të hapësirës së tyre reklamuese,
çmimi mesatar për një publikim të tillë në media prestigjioze
ndërkombëtare, ka rezultuar të jetë mesatarisht 10 mijë euro.
Kjo shumë shumëzohet me 820+ artikuj të botuar dhe vlera
totale e marketingut për LO Tokio 2020 rezulton të jetë mbi 8.2
milionë euro për KOK-un”, thuhet në raportin e Republikas.
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Mes pensionimit dhe Olimpiadës së tretë!
Ka shkruar historinë me Kosovën në dy Lojërat e para Olimpike
Dimërore me Kosovën PyeongChang 2018 dhe Pekini 2022, por
Albin Tahiri me gjasë mund të synojë edhe Olimpiadën e tretë. Ai
ende është në mëdyshje nëse do të tërhiqet nga karriera aktive
apo do të vazhdojë tutje. Në intervistën për revistën tre muajshe
Olimpi, 33-vjeçari rrëfehet për përvojën e përjetuar në Lojërat
Olimpike Dimërore Pekini 2022 Kanë kaluar disa javë nga mbyllja
e Lojërave Olimpike Dimërore Pekini 2022, në të cilat Kosova u
përfaqësua me dy sportistë të skijimit alpin. Albin Tahiri garoi në
katër disiplina (sllallom, sllallom i madh, lëshim dhe kombinim
alpin), ndërsa 17-vjeçarja, Kiana Kryeziu garoi në sllallom të
madh. Tahiri arriti rezultatin më të mirë në kombinim alpin, duke
përfunduar në pozitën 15. Në intervistën për Olimpin, ai flet për
rezultatet, përfaqësimin e Kosovës, krahasimin e PyeongChang
2018 me Pekini 2022, pandeminë Covid 19 dhe të ardhmen.
Cilat ishin përshtypjet tuaja për LOD Pekini 2022?
Përshtypjet e mia për LOD Pekini 2022 janë asgjë më pak se sa
një përvojë e mrekullueshme dhe kujtime që do t’i mbaj mend
gjatë tërë jetës. Ishte vërtetë stresuese përpara se të nisnin
Lojërat, por mund të them se kur kthehem prapa dhe mendoj për
gjithçka, them se ishte ngjarja më e madhe dhe më e mirë në
karrierën time.

andaj mendoj se ne ishim të gjithë të lumtur për këtë.
Pekini 2022 ishte më ndryshe prej PyeongChang 2018 shkaku
i pandemisë Covid 19. Sa stresuese ishin procedurat e të bërit
test çdo ditë?
Covid 19 ngatërroi shumëçka. Ishte vërtetë stresuese,
veçanërisht përpara Lojërave. Gjatë Lojërave duhet të bënim teste
çdo ditë. Do të preferoja të mos i bëja, pasi ishin të pakëndshme,
nëse ky ishte çmimi që duhej të paguanim për të pasur gara të
shëndetshme, nuk e kisha ndonjë problem për ta bërë.
Përveç Covid 19, cili ishte ndryshimi ndërmjet PyeongChang
2018 dhe Pekini 2022?
Dallimi kryesor ishte se nuk mund të dilnim jashtë Fshatit
Olimpik. Ne nuk mundëm ta shohim Kinën e vërtetë. Ishim vetëm
në Fshat, ceremoninë hapëse dhe natyrisht në shtigje. Ishte për
të ardhur keq, sepse nuk patëm mundësinë të vizitojmë dhe të
shohim më shumë Kinën.
Si ishte ushqimi?

Sa jeni i kënaqur me rezultatet e arritura?

Ushqimi në Kinë ishte vërtetë i keq. Mëngjesi ishte në rregull, si
zakonisht ve dhe “korn fleksa”, por nuk kisha mundësinë të haja
mish të mirë për drektë. Gjëja e parë që bëra kur u ktheva në
Kosovë, shkova në një restorant të mrië dhe shijova qebapat.

Jam më shumë se i lumtur për të gjitha rezultatet. I kam
përmirësuar rezultatet prej PyeongChangut në të gjitha disiplinat,
prandaj mund të konkludoj se këto Lojëra ishin vërtetë të
suksesshme.

Keni shkruar historinë e sportit të Kosovës, duke përfaqësuar
vendin në dy Olimpiada. Cilat janë tani synimet për të ardhmen.
Do të garoni edhe në Milan Cortina 2026, apo jeni duke menduar
pensionimin?

Para udhëtimit për në Pekin keni synuar top-30, ndërsa
përfunduar në top-15 në kombinim alpin. Si u ndiet pas këtij
rezultati?

Jam shumë krenar që kam shkruar historinë e sportit të Kosovës
dhe mendoj se kam bërë më shumë se sa që shumë njerëz kanë
menduar se nuk do të bëjë, madje as vetë nuk e kisha menduar.
Isha pothuajse i sigurt se do ta përfundoja karrierën pas këtyre
Lojërave, por kuptova se mund të bëjë rezultate edhe më të mira,
pasi jam ende skitari më i mirë në Kosovë. Kjo është ajo që më
motivon mua dhe tani po mendoj se çfarë do të bëjë, pasi në
njërën anë kam shumë gjëra për të cilat duhet të fokusohem,
por në anën tjetër kam ende pasion të madh për të vazhduar
karrierën si sportist profesionist. Nuk kam vendosur ende për të
ardhmen time në skijim.

Synimi im ishte të hyja në top-30, pasi gjithmonë doja të bëja një
qëllim real. Natyrisht, qetësisht shpresoja për më shumë, dhe
nëse më pyesni për ëndrrën time, përgjigjja do të ishte medalja e
artë. Por, doja të isha real dhe të synoj njërën nga 30 pozitat e par
dhe të jesh në top 15 ishte befasi e këndshme për të gjithë neve,

30+ teste
A e dini sa teste i keni bërë para dhe gjatë Pekini
2022?
Nuk i kam numëruar, por nëse i llogaritim 18 ditët
radhazi të bërjes test në Kinë, plus testet para garave
të çdo sezoni, mund të them se kam bërë më shumë
se 30 teste këtë sezon.
10. In the end i would like to say that it was my
pleasure compeating for Kosovo so far and no matter
my decission, ëeather i continue competing or not, i
will always be in skiing ëith my heart and ëill be ready
to help Kosovo in any way possible.

Çfarë po bëni tani?
Në këto momente po e vazhdoj specializimin tim si mjek oral,
duke punuar si dentist dhe duke stërvitur, siç bëjë zakonisht kur
jemi jashtë sezonës së garave. Natyrisht po e kalojë edhe kohën
me të dashurën, familjen dhe shokët, të cilët nuk i kam parë
shumë gjatë dimrit.
Dëshironi të shtoni diçka?
Në fund dua të them se ishte kënaqësi e madhe për mua të garojë
për Kosovën deri më tani dhe pamarrë parasysh vendimin, se a
do të vazhdoj të garoj apo jo, unë gjithmonë do të jem në skijim
me zemër dhe i gatshëm të ndihmojë Kosovën në çdo mënyrë të
mundshme.
Intervistoi: Kushtrim Krasniqi
13

OLIMPI

Paraqitje e suksesshme e ekipit olimpik
në LOD Pekini 2022
Shkurt – Është vlerësuar e suksesshme paraqitja e
ekipit olimpik të Kosovës në pjesëmarrjen e dytë në
Lojërat Olimpike Dimërore. Ekipi ynë u përfaqësua
në Pekini 2022 me skitarët Albin Tahiri dhe Kiana
Kryeziu, të cilët kishin siguruar normat olimpike.
Për Tahirin ishte paraqitja e dytë në Lojërat Olimpike
pas debutimit në PyeongChang 2018, ndërsa për
17-vjeçaren Kiana Kryeziu, paraqitja e parë.
Kiana u bë femra e parë nga Kosova që u paraqit në
një Olimpiadë dimërore, duke hyrë në histori të sportit
tonë.
Tahiri garoi në katër disiplina të skijimit alpin: lëshim,
kombinim alpin, sllallom dhe sllallom të madh, ndërsa
Kryeziu në sllallom të madh.
Albini përmirësoi rezultatet e tij në të gjitha disiplinat,
në krahasim me katër vjet më parë. Arritjen më të
madhe e bëri në kombinim alpin, duke përfunduar
në vendin e 15-të nga 27 garues, 12 prej të cilëve
dolën nga shtegu. “Jam shumë krenar që kam arritur
rezultatin më të mirë në histori të Kosovës në Lojërat
Olimpike Dimërore. Është diçka e pabesueshme për
mua, pasi nuk e kam imagjinuar kurrë të jem në top15. Qëllimi ishte hyrja në top-30, por sot bëra diçka
OLIMPI
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më shumë. Jam tepër krenar”, deklaroi Tahiri pas
garës.
Ai në disiplinën e lëshimit doli i 35-ti nga 43 garues.
Konkurrencë më e madhe ishte në sllallom të madh,
ku nga 89 garues, përfundoi i 30-ti. Shkaku i kushteve
të vështira shumë garues nuk e përfunduan njërin
nga dy lëshimet. Disa ditë më vonë, në sllallom të
madh zuri vendin e 37-të nga 88 pjesëmarrës.
Kiana debutoi me vendin e 49-të nga 82 garuese.
“Të garosh me të gjithë idhujt e mijë, ishte diçka e
mrekullueshme. Jam e lumtur me paraqitjen”, tha
mes tjerash ajo.
Krasniqi e Kelmendi vlerësojnë lartë
paraqitjen e ekipit
Presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi, vlerësoi rezultatet
e Albinit, me theks të veçantë paraqitjen në kombinim
alpin. “Është lajm shumë i mirë renditja në vendin e
15-të nga Albin Tahiri, pasi pak kush ka pritur që ai
mund të hyjë në top 30. Bazuar në kushtet që kemi
ne në sportet dimërore kjo është arritja më e madhe
për vendin tonë në një Olimpiadë të dimrit. Sa i përket

Kianës, ajo ka të ardhme të saj të ndritur, prandaj
bashkarisht me Federatën Skitare të Kosovës do të
përkrahim skitarët e rinj për të pasur të ardhme të
mirë”, tha i pari i Lëvizjes Olimpike në vend.
Për Federatën Skitare të Kosovës, konkretisht kryetari
e saj, Milaim Kelmendi, vendi i 15-të për Albinin është
arritje historike.
“Është rezultat shumë i mirë për Albinin dhe arritje e
madhe edhe për Kosovëne dhe FSK. Një rezultat të
tillë nuk e kemi pritur në një kohë kaq të shkurtër, pasi
shumë vende tjera nuk mund ta fitojnë as normën
olimpike, e lere më të hyjnë në top 15. Ky rezultat
do të inkurajoj edhe skitarët e rinj që të vazhdojnë të
merren me skijim dhe të realizojnë ëndrrat e tyre”, tha
Kelmendi, nëjherit nënpresident i KOK-ut. Ai vlerësoi
edhe paraqitjen e Kianës, për të cilën tha se është
inspirim për vajzat e reja.

Tahiri barti flamurin në
ceremoninë hapëse
Në ceremoninë hapëse të LOD Pekini 2022, Kosova
u paraqit e përgjysmuar, pasi trajneri Agim Pupovci
dhe skitarja Kiana Kryeziu nuk u lejuan të marrin
pjesë shkaku i pandemisë Covid 19. Pupovci kishte
rezultuar pozitiv, ndërsa Kryeziu shihej si kontakt
i mundshëm nga organizatorët. Në ceremoni,
flamurin tonë e barti Albin Tahiri, ndërsa pjesë e
ekipit që defiluan ishin edhe shefi i misionit, Bujar
Turjaka, zyrtari për çështje të Covid 19, Jeton Beqiri,
anëtari i BE të KOK, Musa Selimi dhe përgjegjësi për
media, Kushtrim Krasniqi.

Pupovci i kënaqur me arritjet në Pekin 2022
Përzgjedhësi i Kosovës në skijim, Agim Pupovci, është ndarë
i kënaqur me arritjet e skitarëve tanë, Albin Tahiri dhe Kiana
Kryeziu.
Ai veçoi vendin e 15-të të Albinit. “Albini ka bërë një rezultat
të mirë dhe ndoshta me pak fat ka mundur të arrij edhe më
shumë, sidoqoftë unë jam i kënaqur me rezultatet e arritura”,
tha Pupovci për Olimpin.Trajneri ynë theksoi se 17-vjeçarja

Kryeziu ka të ardhme të ndritur. “Suksesi i Kianës ka qenë vetë
kualifikimi me normë këtu. Ajo e ka dëshmuar se ka të ardhme
të ndritur dhe këtu ka marrë përvojë të mirë për vazhdim të
karrierës”.
Pupovci nuk u nda i kënaqur me organizimin e LOD Pekini
2022, pasi kishte një përvojë të hidhur, ku shkaku i pandemisë
Covid 19, ai qëndroi për më shumë se një javë i izoluar.
15
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Pamje nga ceremonia hapëse e LOD Pekini 2022

Pamje nga intervista e garuesve tanë në televizionin
shtetëror të Kinës, CGTN
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Skitarët tanë me Deni Xhepan e Shqipërisë

Albin Tahiri, së bashku me shefin e misionit (majtas) dhe anëtarin
e Bordit Ekzekutiv të KOK-ut, Musa Selimi

Dy Lojëra,
kontinent i njëjtë,
përvojë krejt
ndryshe!
BUJAR TURJAKA
Shef i misionit
Si shef i misionit të ekipit olimpik të Kosovës për të
dy Lojërat e para Olimpike Dimërore për Kosovën,
PyeongChang 2018 dhe Pekini 2022, mund të them se
organizimi ishte fantastik, mirëpo, për dallim nga LOD
PyeongChang 2018, Lojërat e fundit për shkak të situatës
me pandeminë Covid 19 dhe rregullave strikte, është
karakterizuar me disa probleme organizative.
Për shkak të dyshimeve dhe rezultateve pozitive me
Covid 19, shumica e ekipeve kanë qenë të përgjysmuara
apo të mangëta, situatë kjo që preku edhe ekipën tonë,
andaj, angazhimet për mua si shef i misionit si dhe stafin
përcjellës kanë qenë të dyfishuara, për shkak të kufizimeve
të zhvillimit të veprimtarisë së trajnerit dhe përgatitjeve të
sportistëve tanë.
Në një situatë të tillë, ku ishim totalisht të mbyllur në
Fshatin Olimpik, ndikoi edhe në organizim të mirëfillitë,
ku më shumë se gjysma e ekipeve pjesëmarrëse në
ceremoninë hapëse munguan në ceremoninë mbyllëse të
LOD.
Kosova në këto Lojëra u përfaqësua me dy garues
të skijimit alpin, ku janë vërejtur rritje të dukshme në
kuptimin e arritjeve të rezultateve të Albin Tahirit, për
dallim nga Lojërat e kaluara, si dhe shtimin e debutueses
Kiana Kryeziu, e cila e pati një paraqitje mjaftë të mirë në
disiplinën e sllallomit të madh.
Shpresojmë që në Lojërat e ardhshme 2026, Kosova do
të punojë në kontinuitet për rritjen e kapaciteteve dhe
përfaqësim më dinjitoz, si me numër, ashtu edhe në cilësi.
(Autori ishte shef i misionit për LOD PyeongChang 2018
dhe LOD Pekini 2022)
17
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Kiana Kryeziu dhe Drin Kokaj, duke bartur flamurin tonë në ceremoninë hapëse

Kosova u paraqit me tre skitarë
në EYOF Vuokatti 2022
Ekipi olimpik i Kosovës për të rinj mori pjesë në Festivalin
Olimpik Evropian Dimëror për të Rinj (EYOF) Vuokatti 2022, që
prej 19-26 mars u mbajt në Vuokatti të Finlandës.
Ekipi ynë u përbë nga skitarët: Kiana Kryeziu, Arba Pupovci
dhe Drin Kokaj, përzgjedhësi Agim Pupovci dhe trajneri Bujar
Turjaka. Shef i misionit ishte Jeton Rudari.
Paraqitjet e skitarëve tanë në disiplinat e sllallomit dhe
sllallomit paralel ishin solide.
Kiana Kryeziu pjesëmarrëse në Lojërat Olimpike Dimërore
Pekini 2022, zuri vendin e 48-të nga 84 pjesëmarrëse në
sllallom. Ajo la pas vetes nëntë garuese, kurse 13 të tjera nuk
e përfunduan shtegun në lëshimin e parë ose të dytë. Kiana
e mbylli garën me kohë, 1 minutë e 46.56 sekonda, +17.82
OLIMPI
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sekonda prapa vendit të parë. Në këtë disiplinë, Arba Pupovci
ishte e pafat, pasi në lëshimin e parë doli nga shtegu.
Në konkurrencën e meshkujve, Drin Kokaj, zuri vendin e 53të nga 84 garues, 30 prej të cilëve u diskualifikuan. Koha e tij
pas dy lëshimeve ishte 1 minutë e 48.72 sekonda, plus 19.17
sekonda nga vendi i parë. Në lëshimin e dytë, Drini përmirësoi
kohën e tij, duke qenë plus shtatë sekonda nga vendi i parë, për
dallim nga plus 12 në lëshimin e parë.
Në sllallomin paralel, të tre garuesit tanë u diskualifikuan,
duke mos e përfunduar njërin nga dy lëshimet paralele. Në
konkurrencën e femrave, në lëshimin e parë, Kiana ishte plus
2.80 sekonda prej vendit të parë, ndërsa Arba plus 4.31, por në
lëshimet e dyta dolën të dyja nga shtegu. Në konkurrencën e
meshkujve, Drini, doli nga shtegu në lëshimin e parë.

FOTOLAJM

Komiteti Olimpik i Evropës (EOC), ka nderuar presidentin e KOK-ut, Ismet Krasniqi,
i cili ndau maskotat në ceremoninë e medaljeve për medalistët e sllallomit paralel,
konkurrenca e femrave.
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U mbajt Asambleja e Punës 2021, padeli
dhe mundje krahu u anëtarësuan në KOK
30 mars 2022 - Komiteti Olimpik i Kosovës ka mbajtur
Asamblenë e Përgjithshme Vjetore për vitin 2021, e cila
u mbajt në Hotel Emerald në Prishtinë.
Në fjalën e tij, presidenti Ismet Krasniqi, duke falënderuar
asambleistët për bashkëpunimin, e quajti vitin 2021 më
të suksesshmin në histori të sportit kosovar.
I pari i KOK-ut përmendi suksesin në Lojërat Olimpike
Tokio 2020, themelimin e Akademisë Olimpike, aktivitetet
e edukimit olimpik, bashkëpunimin me institucionet
ndërkombëtare sportive si IOC, EOC, ANOC, ICMG, pastaj
Ministrinë për Kulturë, Rini e Sport etj.
I pranishëm në Asamble ishte edhe ministri për
Kulturë, Rini e Sport, Hajrullah Çeku, i cili vlerësoi lart
bashkëpunimin me KOK-un në zhvillimin e strategjisë
kombëtare dhe projekte tjera të shumta.
Ministri përmendi edhe rritjen e buxhetit për KOK-un dhe
federatat sportive për vitin 2022, licencimin e federatave
etj.
Të pranishëm në Asamble ishin 101 delegatë nga 112
sosh.
Më pas, pjesa e punës nisi me diskutimet e asambleistëve
për praninë e disa prej federatave sportive, të cilave iu
kontestohej e drejta e votës, derisa u bënë diskutime edhe
për kërkesën e mosbesimit të kërkuar nga disa federata
sportive, por që Bordi Ekzekutiv i KOK-ut nuk e kishte
përfshirë në rendin e ditës, duke i vlerësuar arsyetimet
të pabaza dhe jostatutare. Kjo ngjalli paknaqësi tek një
pjesë e asambleistëve, të cilët, pasi u aprovua rendi i

ditës me shumicë votash, lëshuan sallën, kurse punimet
i vazhduan 77 asambleistë.
Asambleistët unanimisht aprovuan procesverbalin e
Asamblesë së Punës 2020 dhe Asamblese Zgjedhore,
raportin e punës 2021, raportin financiar 2021, raportin
e auditimit 2021, raportin e këshillit mbikëqyrës, planin e
veprimit 2022 dhe planin financiar 2022.
Po ashtu, unanimisht u votua edhe për anëtarësimin e
plotë të Federatës së Padelit dhe Federatës Mundje
Krahu të Kosovës.
Paraprakisht, u mbajt një minutë heshtje për gjithë
kontribuesit e sportit, të cilët u ndanë nga jeta gjatë vitit
të kaluar.

52

është numri i federatave sportive të
anëtarësuara në KOK.

27

është numri i federatave të sporteve
olimpike.

2 është numri i federative të anëtarësuara
në Asamblenë e Punës 2021.

21

OLIMPI

Misioni dhe vizioni i Akademisë
Olimpike të Kosovës
FITIM ARIFI
Koordinator
Akademia Olimpike e Kosovës është themeluar në kuader të
Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK) dhe do të funksionojë me
qëllimin e vetëm që të promovojë vlerat olimpike, si dhe do të
ofrojë standardet edukative dhe arsimore për gjithë komunitetin
e sportit në Kosovë, dhe do të promovojë vlerat olimpike.
Përmes Akademisë Olimpike do të fuqizohet marka olimpike
në Kosovë, si dhe do të rritet vetëdijësimi i rëndësisë së lëvizjes
olimpike. Akademia Olimpike e Kosovës (AOK), funksionon
si departament brenda Komitetit Olimpik të Kosovës, është
themeluar me misionin dhe vizionin e mëposhtëm:

Misioni
Të promovojë vlerat olimpike dhe shpirtin olimpik, si dhe t’i ofrojë
standardet më të larta arsimore dhe mundësitë profesionale për
komunitetin e sportit në Kosovë.

Vizioni
Ta fuqizojë markën Olimpike në Kosovë, duke e rritë vetëdijësimin
e lëvizjes olimpike dhe duke edukuar breza të profesionistëve në
fushën e sportit, në mënyrë që të krijojë mundësi për sport më të
fortë dhe më të zhvilluar në Kosovë.
Akademia Olimpike e Kosovës do të veprojë si qendër
institucionale, udhëheqëse për avancimin e dijes, ideve kreative,
shkencës në zhvillimin e stafit profesional në fushën e sportit.
AOK synon të inkurajojë zhvillim të qëndrueshëm në fushën
e sportit, duke ofruar zhvillim akademik dhe profesional.
Akademia Olimpike e Kosovës do të jetë qendër mbikëqyrëse
e të gjitha programeve edukative dhe kërkimore që lidhen me
administratorët e sportit, sportistët, trajnerët, pedagogët e
edukimit fizik, studentët, duke promovuar parimet fundamentale
dhe vlerat e olimpizmit në Kosovë.
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22

Në vitin 2022 Akademia Olimpike e Kosovës ka filluar me
hartimin e standardeve të profesionit për programin e edukimit
të trajnerëve, pastaj me promovimin e vlerave olimpike dhe
festimin e ditëve të rëndësishme, ka organizuar seminare për
trajner sportiv në bashkëpunim me federatat sportive dhe kursin
për menaxhimin e avansuar të organizatave sportive.
Kursi i avansuar për organizata sportive ASMC 3, me 12
pjesëmarrës nga stafi i Komitetit Olimpik të Kosovës dhe
Federatave sportive ka filluar me 29 dhe 30 janar të vitit 2022
me modulin e parë për “Organizimin e një organizate sportive
olimpike”;
Moduli i dytë është mbajtur me datë 25 dhe 26 shkurt 2022
për “Menaxhimi në nivel Strategjik”; Moduli i tretë është mbajtur
me datë 25 dhe 26 mars 2022 për “Menaxhimin e Burimeve
Njerëzore”; në të gjitha modulet, ligjërues kanë qenë Ibër
Alaj, drejtor i programit; Fitim Arifi, fascilitator nga Akademia
Olimpike e Kosovës, ligjërues të ftuar ishin eksperti vendor
për organzimin e një organiztate sportive olimpike, Besim Aliti,
sekretar i përgjithshëm në Komitetin Olimpik të Kosovës, Fatmir
Hoxha nga fusha burimeve njerëzore, Altin Sahiti ekspert nga
fusha e menaxhimit të financave, si dhe eskperti kroat me
renome ndërkombëtare, Zrinko Custonja, në menaxhimin në
nivel strategjik.
Në kuadër të edukimit për trajner Akademia Olimpike e Kosovës
në bashkëpunim me Federatat Sportive kanë filluar organizimin
e kurseve teknike për trajnerë dhe gjyqtarë.
Kursi i parë teknik për trajnerë dhe gjyqtarë është mbajtur në
Prishtinë, nga data 19-23 janar 2022 organizuar nga Akademia
Olimpike e Kosovës në bashkëpunim me Federatën e Mundjes
dhe të mbështetur nga Solidariteti Olimpik Ndërkombëtare
dhe Komiteti Olimpik i Kosovës, ku kanë ligjëruar dy ekspertë
ndërkombëtarë të mundjes, Georgi Sretkov dhe Davor Petanjek.
Deri në fund të këtij viti do të organizohen edhe disa kurse teknike
për trajner në bashkëpunim me Federatat sportive në vend.
(Autori është koordinator i edukimit arsimor
në Akademinë Oimpike)

Mundja nisi e para kursin për trajnerë
Janar 2022 - Organizuar nga Akademia Olimpike,
Federata e Mundjes e Kosovës mbajti kursin për
trajnerë, niveli i parë.

Interesimi i vijuesve ishte i madh, pasi krahas
pjesëmarrësve nga Kosova, kishte edhe trajnerë
dhe gjyqtarë nga Shqipëria.

Ligjërues ishin trajneri Goergri Sredkov nga
Bullgaria dhe gjyqtari Davor Petanjek nga Kroacia.

Gjatë këtij viti do të mbahen për trajnerë edhe për
federate të tjera.
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Faleminderit
kampion!
Herolind Nishevci i ka dhënë fund karrierës së tij aktive si
karateist.
Sportisti ynë i mirënjohur, është pensionuar në moshën
30-vjeçare. Ai e mbylli karrierën me një bagazh të pasur.
Suksesi më i madh i tij ishte medalja e bronztë, e fituar në
Kampionatin Botëror, të mbajtur në Linz të Austrisë në vitin
2016.
Sukses të madh arriti edhe vitin e kaluar (2021), duke fituar
medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian, të mbajtur në
Poreç të Kroacisë. Të dyja sukseset i arriti në kategorinë e
tij, plus 84 kilogramë.
Nishevci kishte edhe arritje tjera në gara të nivelit Ballkanik
dhe turne të ndryshëm ndërkombëtar.
Ai nga Komiteti Olimpik i Kosovës, u shpall dy herë
“Sportisti i Vitit” në vitet 2016 dhe 2017.
“Përmbyllja zyrtare e karrierës si garues i Reprezentacionit
të Kosoves dhe Shqipërisë. Mirënjohes si gjithmonë ndaj
familjes time dhe të gjithë të tjerëve, të cilët më ndihmuan
dhe më përcjellën gjatë rrugëtimit tim drejt medaljeve
Ballkanike, Evropiane, Botërore”, shkroi Nishevci deklarimin
zyrtar të përmbylljes së karrierës.

Sukseset më të mëdha
Medalist botëror “Linz 2016”
Medalist evropian “Poreç 2021”
Sportisti i vitit në Kosovë 2016 & 2017
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KOK dhe Toyota Kosova vazhdojnë
bashkëpunimin
27 janar 2022 - Komiteti Olimpik i Kosovës dhe kompania
e veturave “Toyota Kosova” kanë vazhduar bashkëpunimin
edhe për një vit, me mundësi vazhdimi edhe për vite tjera.

Toyota Kosova prej vitesh sponsorizon KOK-un në
dhënien në shfrytëzim të veturave, me ç’rast KOK-u tani
ka tri vetura të partnerit tonë krenar.

Kontrata e re parasheh ngritje në kategori të sponsorizimit
dhe të benefiteve, për çka e bënë Toyota Kosovan, njërën
nga partnerët kryesorë të KOK-ut.

Toyota është njëra nga kompanitë gjigante në botë, derisa
është edhe sponsore e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar
dhe Komitetit Paralimpik Ndërkombëtar.

OLIMPI

26

27

OLIMPI

KATEGORIZIMI I SPORTEVE 2022
FEDERATA

PIKËT 2022
Rekomandim
83.35
79.56
78.501
78.093
78.05
76.61

Kategoria B
Federata e Boksit e Kosovës
Federata e Mundjes e Kosovës
Federata e Sportit Shkollor e Kosovës
Federata Atletike e Kosovës
Federata e Pingpongut e Kosovës
Federata e Skitarisë e Kosovës
Federata e Notit e Kosovës
Federata e Gjimnastikës e Kosovës
Federata e Tenisit e Kosovës
Federata e Shahut e Kosovës

SPORTISTËT

SPORTISTËT
SPORTISTËT
Distria Krasniqi

Kategoria A
Federata e Xhudos e Kosovës
Federata e Volejbollit e Kosovës
Federata e Karatesë e Kosovës
Federata e Hendbollit e Kosovës
Federata e Basketbollit e Kosovës
Federata e Futbollit e Kosovës

KATEGORIZIMI
II SPORTISTËVE
KATEGORIZIMI
KATEGORIZIMI
I SPORTISTËVE
SPORTISTËVE

65.16
65.14
64.5
62.6117
60.33
60.75
54.68
53.03
51.42
51.16

Kategoria C
49.64
Federata e Sportit Universitar të Kosovës
Federata e Triatlonit e Kosovës
47.0443
Federata e Shenjëtarisë Sportive e Kosovës 46.88
Federata e Autosporteve e Kosovës
45.55
Federata e Badmintonit e Kosovës
44.82
Federata e Çiklizmit e Kosovës
44.4
Federata e Bjeshkataria Sportive e Kosovës 43.55
Federata e Ragbit e Kosovës
42.29
Federata e Taekwondosë e Kosovës
40.28
Federata e Shigjetarisë e Kosovës
39.82
Federata e Bodybuildingut e Kosovës
39.41
Federata e Kajakimit e Kosovës
38.76
Federata e Golfit e Kosovës
34.97
Federata e Boulingut e Kosovës
32.54
Federata e Peshëngritjes e Kosovës
32.5
Federata e Aeronautikës e Kosovës
32.16
Federata e Kickboxit e Kosovës
30.27

100

Distria Krasniqi
Distria
Krasniqi
Nora Gjakova
Nora Gjakova
Nora
Gjakova
Majlinda Kelmendi
Majlinda
Majlinda
Kelmendi
Kelmendi
Loriana
Kuka
Gjakova
LorianaAkil
Loriana
Kuka
Kuka
Erza
Muminoviq
Akil Gjakova
Akil Gjakova
Flaka
Loxha
Erza Muminoviq
Erza Muminoviq
Laura Fazliu
Flaka Loxha
Flaka Loxha
Egzon Shala
Laura Fazliu
Laura Fazliu
Herolind Nishevci
Egzon Shala
Egzon
Shala
Kushtrim Bajraktaraj
Herolind
Herolind
Nishevci
MuhametNishevci
Ramadani
Kushtrim
Kushtrim
Bajraktaraj
Bajraktaraj
Fortesa
Orana
Muhamet
Muhamet
Ramadani
Ramadani
Patriot
Behrami
FortesaElhami
Fortesa
Orana Shabani
Orana
Gërvalla
Patriot Albulena
Patriot
BehramiBehrami
Benjamin
Shabani
Elhami Elhami
ShabaniShabani
Shpejtim
Bajoku
Albulena
Albulena
GërvallaGërvalla
Vesa Ibrahimi
Benjamin
Benjamin
ShabaniShabani
Granit Kuleta
Shpejtim
Shpejtim
Bajoku Bajoku
Albinot Selmani
Vesa Ibrahimi
Vesa
Ibrahimi
Nderim
Saraqi
Granit Kuleta
Granit
Besart Kuleta
Pireva
AlbinotBetim
Albinot
Selmani
Selmani
Maliqi
NderimDren
Nderim
Saraqi
Saraqi
Ibrahimi
Endrit
Besart Pireva
Besart Shaqiri
Pireva
Betim Maliqi
Betim Maliqi
Dren Ibrahimi
Dren Ibrahimi
Endrit Shaqiri
Endrit Shaqiri
Diellza Diellza
SejdijajSejdijaj
Denis Bllaca
Denis Bllaca
Behije Mustafa
Behije Mustafa
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PIKËT PIKËT

Xhudo

100

Xhudo Xhudo
Xhudo

100

Xhudo Xhudo
Xhudo

100

Xhudo Xhudo
Xhudo Xhudo

60

60

60

60

Xhudo Xhudo
Xhudo

60

30
60

Xhudo Xhudo
Xhudo

100
100
100
60

30

30
30

Xhudo Xhudo

30

30

30

Xhudo Xhudo

30

30

Mundje Mundje

45

Karate Karate
Atletikë

40

Xhudo
Mundje
Karate

Bodybuilding

45
40

45
35

40
30

Bodybuilding
Bodybuilding
Karate

35

Atletikë Boks
Atletikë

30

Karate Karate

25

20
25

Karate
Boks

25

20
25

Boks

Karate Karate
Karate
Karate Boks
Karate

20

35
25
30
25

20
20

20

20
20

Karate Karate

20

20

Boks

20

Karate
Bodybuilding

Boks

Karate

Karate Karate
Shah

20

Karate Karate
Karate
Shah Karate
Shah

12.5

Bodybuilding
Bodybuilding
Boks

Boks

20
15

20
20

20

12.5

20
15
20
10

12.5
10
15
10

Karate
Boks

10

10

Karate Karate

10

10

Karate Karate

10

10

Karate Karate

10

10

Karate Karate

10

10

6.25

6.25

5

5

Taekwondo
Taekwondo
Karate Karate

KATEGORIZIMI
KATEGORIZIMI
I TRAJNERËVE
I TRAJNERËVE

Driton Driton
Kuka Kuka
Sylejman
Sylejman
Shala Shala
Kategoria D
Besim Brahimi
Besim Brahimi
AsdrenAsdren
Myrtaj Myrtaj
Federata e Motoçiklizmit e Kosovës
28.28
Esat Lata
Esat Lata
Federata Sportive e Punëtorëve e Kosovës 28.41
ShabanShaban
Ramadani
Ramadani
Federata e Muaythait e Kosovës
27.23
Shkëlzen
Shkëlzen
Balaj
Balaj
Federata e Bilardos e Kosovës
24.02
Isak
Curri
Isak
Curri
Federata e Pikados e Kosovës
21.09
Elhami Elhami
ShabaniShabani
Federata e Minigolfit e Kosovës
17.78
Blerim Blerim
HajdariHajdari
Ylber Syla
Federatat e pa licencuara, të cilat rekomandohen ne MKRS për mbështetjeYlber Syla
Sabri Dragusha
Sabri Dragusha
Federata e Esportit e Kosoves
Afrim Zejnullahu
Afrim Zejnullahu
Federata e Teqbollit e Kosoves
Remzi Haliti
Remzi Haliti
Federata e Arteve Mikse Marciale e Kosovës
Shefki Bogujevci
Shefki Bogujevci
Federata e Mundje Krahu e Kosovës
Agron Tosuni
Agron Tosuni
Muhamet
Muhamet
RexhepiRexhepi
Federatat e pakategorizuara (pa aktivitete)
Naim Shatri
Naim Shatri
Arsim Agushi
Arsim Agushi
Federata e Kërlingut e Kosovës
BajramBajram
BajramiBajrami
Federata e Skermës e Kosovës
OLIMPI
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Xhudo Xhudo

235

235

Mundje Mundje

22.5

22.5

Boks

22.5

22.5

Boks

Karate Karate
Bodybuilding
Bodybuilding
Atletikë Atletikë

20

20

17.5

17.5

15

15

Karate Karate

12.5

12.5

Karate Karate

10

10

Karate Karate

10

10

Karate Karate

10

10

Karate Karate

10

10

Bodybuilding
Bodybuilding

10

10

Shah

7.5

7.5

6.25

6.25

5

5

Karate Karate

5

5

Karate Karate

5

5

Karate Karate

5

5

Shah

Karate Karate
Boks

Boks

Taekwondo
Taekwondo
Karate Karate

3.125 3.125
2.5

2.5

Kategorizimi 2022, gjashtë federata në
kategorinë A
Janar - Komisioni për kategorizimin e sporteve, sportistëve
dhe trajnerëve, i dalë nga Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik
të Kosovës ka bërë kategorizimin e sporteve, sportistëve dhe
trajnerëve për vitin 2022.

në MKRS me maksimumin e pikëve, 100. Në kategorinë B janë
nëntë federata, 16 në kategorinë C dhe shtatë në kategorinë D.

Komisioni ka kategorizuar 38 federata, 28 sportistë dhe 19
trajnerë.

Tri federata nuk janë kategorizuar dhe në mungesë të licencës
do të rekomandohen për mbështetje nga MKRS, ndërsa tri
të tjera nuk janë kategorizuar në mungesë të licencës dhe
dëshmive të aktiviteteve.

Në kategorinë A ndodhen Federata e Xhudos e Kosovës,
Volejbollit, Karatesë, Hendbollit, Basketbollit dhe Futbollit.

Listës së kategorizimit të sportistëve i prijnë kampionet
olimpike, Distria Krasniqi e Nora Gjakova me nga 100 pikë.

Xhudo ka 83.35 pikë, por që me rekomandim të komisionit
dhe aprovim të Bordit Ekzekutiv të KOK do të rekomandohen

Në listën e trajnerëve prinë Driton Kuka me 235 pikë, i pasuar
nga Sylejman Shala e Besim Brahimi me nga 22.5 pikë.
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Pamje nga seminari i anti-dopingut me Federatën e Hendbollit të Kosovës
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KosADA po vazhdon me seminare
edukative dhe testime për anti-dopingun
Agjencia për Anti-Doping e Kosovës (KosADA) është duke
vazhduar me mbajtjen e seminareve edukative për antidoping me federata të ndryshme sportive në vendin tonë.
Krahas kësaj, që nga viti i kaluar, KosADA ka nisur edhe
kontrollet e dopingut në sporte dhe disiplina të ndryshme
në Kosovë. Në lidhje me këto, koordinatori i KosADA-s,
Bernard Tahirbegolli flet në intervistën për revistën Olimpi.
KosADA është themeluar përkohësisht nga Komiteti
Olimpik i Kosovës (KOK), në vitin 2019, me insistimin e
Agjencisë Botërore të Anti-Dopingut (WADA).
Sa është e rëndësishme për Kosovën ta ketë Agjencinë
për Anti-Doping (KosADA)?
Nëse e sohim qëllimi kryesor të Agjencisë Botërore AntiDoping (ËADA) e shohim se është të mbrojë të drejtën
e sportistëve për të marrë pjesë në sport pa doping dhe
të sigurojë programe të harmonizuara, të koordinuara
dhe efektive kundër dopingut në lidhje me zbulimin,
shmangjen dhe parandalimin e dopingut në sport.
Ngajshëm me këtë të gjitha Organizatat Kombëtare AntiDoping (NADO) në këtë rast edhe KosADA ka për obligim
që të zhvilloj planin dhe programin e vet antidoping i cili
përfshinë obliget e përcaktuara me Kodin e ËADA në
mënyrë që të parandalohet dopingu në sport, të zhvillohen
investigime, të testohen sportistët dhe të menaxhohen
me sukses rezultatet. Rëndësinë që e ka KosADA për
Kosovën do e kisha nda në disa aspekte: Fillimisht krijimi
dhe funksionimi i plotë i Agjencisë Anti-Doping nënkupton
plotësimin e një kriteri të përcaktuar me Kodin e ËADA,
me cka ne nuk sanksionohemi më në asnjë aspekt të
pjesëmarrjes së barabartë në evente ndërkombëtare; Në
aspektin e luftës kundër dopingut KosADA vepron sipas
standardeve të ËADA dhe kësisoji është e barabartë me të
gjitha organizatat kombëtare anti-doping;
Në fushën e informimit dhe edukimit, KosADA zhvillon
dhe implementon programin e edukimit për parandalimin
e dopingut në sport duke e ngritur kështu vetëdijën në
mesin e komunitetit sportiv për sport të pastër dhe lojë
fer e pa doping. Investigimi dhe testimi i sportistëve për
kontrollë të dopingut nga KosADA zvogëlon riskun që
ata të bëjnë shkelje të regullave anti-doping në arenën
ndërkombëtare dhe kësisoji parandalohen edhe pasojat
eventuale sportive, ekonomike, sociale, të reputacionit,
të imazhit të shtetit dhe më e rëndësishmja të shëndetit
të tyre. Në aspektin rregullativ KosADA kordinon dhe
mbikqyrë zbatimin e rregullave anti-doping të të gjitha
federatave sportive nacionale duke qenë kështu në linjë
me standardet e ËADA, kërkesat e Komitetit Olimpik
Ndërkombëtar, Federatave Ndërkombëtare dhe Komitetit
Olimpik të Kosovës.
Po vazhdoni të mbani seminare me federata të ndryshme.
Si po ecën kjo nismë dhe a janë të vetëdijësuara federatat
dhe sportistët për rregullat e anti-dopingut?
Po, aktualisht po vazhdojmë me seminaret edukative në
lidhje me anti-dopingun si një mekanizëm për ngritjen e

vetëdijës në mesin e komunitetit sportiv për anti-dopingun.
Thënë përgjithësisht kemi gjetur bashkëpunim nga një
numër i konsiderueshëm i federatave për të bashkëpunuar
rreth anti-dopingut, mirëpo ka akoma punë për të bërë që
të arrijmë në pikën ku dëshirojmë të jetë bashkëpunmi me
të gjitha federatat.
Për fat të keq, jo pak përfaqësues të federatave dhe
sportistëve nuk i kanë informacionet e mjaftueshme në
lidhje me shkeljet e rregullave anti-doping, e as për listën
e substancave dhe metodave të ndaluara të ËADA. Në
çdo edukim jemi duke i matur njohuritë e pjesëmarrësve
dhe mund të them se jemi shumë të kënaqur me nivelin
e njohurive që po i marrin pjesëmarrësit në seminare, të
cilat po i realizojmë me disa federata në formë të edukimit
online dhe me disa federata fizikisht.
Me sa federata keni mbajtur deri tash seminare?
Deri më tani kemi mbajtur seminare me Federaten e
Volejbollit, Federaten e Minigolfit, Federatën e Golfit,
Federaten e Basketbollit, Federaten e Karatesë, Federaten
e Triathlonit, Federatën e Çiklizmit, Federatën e Tenisit,
Federatën e Hendbollit, Federaten e Auto Sporteve,
Federatën e Shenjëtarise Sportive, Federaten e Mundje
Krahu, po ashtu edhe me ekipet e Kosovës që na kanë
përfaqësuar në Lojërat Olimpike në Tokio dhe në Pekin.
A janë duke u bërë testime të sportistëve në Kosovë?
Që nga viti i kaluar kemi filluar të bëjmë testime për kontrollë
të dopingut në sporte dhe disiplina të ndryshme. Testimet
jemi duke i bërë si brenda garave ashtu edhe jashtë garave.
Çka do të kisha veçuar është që kemi arritur të krijojmë
partneritete me federatat ndërkombëtare dhe të bëjmë
testime edhe në koordinim me ato. Mirëpo, se kush është
testuar apo kush dhe kur do testohet nuk mund të ju tregoj,
sepse kjo mbetet informatë e fshehtë brenda KosADA.
Synimet e KosADA-s për të ardhmen?
Si KosADA kemi shumë punë përpara për të bërë, do të
veçoja angazhimin dhe avokimin për të harmonizuar
legjislacionin nacional me Konventen ndërkombëtare
të UNESCO për parandalimin e dopingut në sport dhe
Konventën për anti-doping të Këshillit të Evropës, të
funksionalizohet si institucion i pavarur dhe i pa ndikuar
KosADA, të vazhdojmë me edukimin për anti-doping dhe
ngritjen e vetëdijës së komunitetit sportiv për këtë, të rrisim
numrin e testimeve si brenda garave ashtu edhe jashtë
tyre. Qëllimi kryesor i të gjitha angazhimeve të KosADA
mbetet luftimi i dopingut në sport dhe ruajtja e shëndetit
të sportistëve. Dua të shfrytëzoj rastin dhe të ju bëjë thirrje
të gjithë përfaqësuesve të federatave sportive në Kosovë
që të ngrisim bashkëpunimin mes nesh dhe të mos mbetet
asnjë sportistë të ballafaqohet me anti-dopingun për herën
e parë në dhomën e kontrollit të dopingut, por të kalojë të
paktë një herë nëpër seminaret edukative për anti-doping
të KosADA.
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24 Shpresa Olimpike 2022 do të marrin bursa nga KOK-u
Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës ka miratuar
listën e komisionit të sportit për 25 bursistë, të cilët do të
marrin bursa si “Shpresa Olimpike 2022”. Bursistët vijnë nga
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11 federata të ndryshme sportive. Të 24 Shpresat Olimpike
2022 do të mbështeten nga KOK-u me nga 150 euro në muaj
gjatë vitit 2022. Ata i takojnë moshave 15-21 vjeç.

MKRS rrit mbështetjen financiare për KOK-un
31 mars 2022 - Komiteti Olimpik i Kosovës ka nënshkruar
memorandumin e bashkëpunimit me Ministrinë për Kulturë,
Rini e Sport, për vitin 2022.

duke falënderuar ministrin për bashkëpunimin e deritashëm
dhe mbështetjen e dhënë, e cila i mundëson KOK-ut të realizojë
planin e aktiviteteve të brendshme dhe atyre ndërkombëtare.

Memorandumi u nënshkrua nga presidenti i KOK-ut, Ismet
Krasniqi dhe ministri Hajrullah Çeku. Memorandumi parasheh
mbështetje financiare të MKRS-së për KOK-un gjatë vitit
2022, mbështetje kjo që ka shënuar rritje në krahas me vitet e
kaluara. KOK do të mbështetet me 680 mijë euro.

Shuma e përgjithshme e mbështetjes së MKRS për KOK-un,
federatat e sportit dhe Komitetin Paralimpik vetëm përmes
memorandumeve vjetore është mbi 3.7 milionë Euro.

Presidenti Krasniqi vlerësoi lart nënshkrimin e memorandumit,

Përveç mbështetjes së federatave, do të ketë edhe mbështetje
të sportistëve, trajnerëve dhe shpresave olimpike në bazë të
kategorizimit të KOK-ut.
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Besim Aliti dhe Rejhan Halili, emërohen
në Komisione të ICMG-së

Mars 2022 - Sekretari i përgjithshëm i Komitetit
Olimpik të Kosovës, Besim Aliti, është emëruar anëtar
i Komisionit të Programit të Sporteve për Lojërat
Mesdhetare.
Vendimin e ka marrë presidenti i Komitetit Ndërkombëtar
të Lojërave Mesdhetare (ICMG), Davide Tizzano.
“Kam kënaqësinë t’ju informoj se me vendim të
presidentit të ICMG, Davide Tizzano, dhe me pëlqimin
e Komitetit Ekzekutiv të ICMG-së, emëroheni anëtar
i Komisionit të Programit të Sporteve të LM, kryetar i
së cilës është Mohamed Zribi”, thuhet mes tjerash
në njoftimin e sekretarit të përgjithshëm të ICMG-së,
Iakovos Filippousis.
Krahas tij, edhe Rejhan Halili, zyrtare për marrëdhënie
ndërkombëtare, u emërua në komisionin “Gratë në
Sport”.
Lojërat e ardhshme Mesdhetare mbahen në Oran të
Algjerisë, prej 25 qershor deri më 6 korrik.
Sekretari i përgjithshëm, Aliti, është anëtar edhe i
Komisionit për EYOF të Komitetit Olimpik të Evropës.

Anëtarët e KOK-ut në Komisionet
Ndërkombëtare
ISMET KRASNIQI

Anëtar i Komisionit të Festivalit Ndërkombëtar të Federatës
Ndërkombëtare për Kinemanë Televizive Sportive (FICTS)

BESIM ALITI

Anëtar i komisionit për EYOF në Komitetin Olimpik të Evropës
Anëtar i komisionit të Programit të Sporteve për Lojërat
Mesdhetare

BLERINA IMERI

Anëtare e Komisionit Ligjor në Komitetin Olimpik të Evropës

KUSHTRIM KRASNIQI

Anëtar i Komisionit për Marketing dhe Komunikim në Komitetin
Olimpik të Evropës

REJHAN HALILI

Anëtare e komisionit “Gratë në Sport” në ICMG
Anëtare e Komitetit për Barazi Brenda Sportit në Organizatën
Sportive Jo-Qeveritare të Evropës (ENGSO EWS)
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Rekomandimet e dala nga “Tryeza e Sportit”
Janar 2021 – Janari ka shënuar ngjarjen dy ditore të quajtur
“Tryeza e Sportit”, ku akterët më të lartë vendor të komunitetit
sportiv, u mblodhën në Brezovicë, ku diskutuan tema të
ndërlidhura me këtë fushë, me qëllim të ndërtimit të vizionit
për të ardhmen e zhvillimit të sportit në Kosovë.
Në këto diskutime u arritën disa përfundime dhe pajtueshmëri,
të cilat do të ndihmojnë në orientimin e qeverisë dhe
komunitetit të gjerë sportiv drejt zhvillimit të mëtejmë të
sportit në vend.
Ndër pikat për të cilat palët u pajtuan për të vazhduar më tutje
ishin:
- Hartimi i strategjisë kombëtare për zhvillimin e sportit, mbi
parimin e gjithëpërfshirjes dhe integrimit të të gjitha palëve të
interesit në vend. Si hap fillestar për hartimin e startegjisë, të
pranishmit u dakorduan për rëndësinë e procesit të analizës
së gjendjes ekzistuese të sportit, e cila do të fokusohet mbi
dy shtylla kryesore: grumbullimi dhe përpilimi i bazës së të
dhënave në sektorin e sportit dhe në infrastrukturën fizike
sportive. Procesi i përpilimit të bazës së të dhënave, i cili
do të filloj gjatë këtij muaji, do të bëhet në bashkëpunim
me Komitetin Olimpik të Kosovës dhe organizatave tjera
qeverisëse të sportit në Kosovë.
- Në temën e Sportit për të gjithë, me fokus të veçantë u
adresua procesi i integrimit të aktiviteti fizik dhe sportiv në
sistemin e arsimit në Kosovë. Përpos rëndësisë që kjo luan
për zhvillimin e një shoqërie të shëndosh, me këtë qasje
synohet të ndërtohet edhe sistemi i identifikimit të talentëve
të rinj në sport dhe shndërrimi i sportit në kulturë shoqërore.
- Për këtë, të pranishmit u dakorduan për inicimin e hartimit
të programit “Sporti në shkolla”, proces për të cilin do
të nevojitet koordinimi dhe bashkëpunimi i thellë mes
organizatave sportive dhe ministrive të linjës. Gjithahshtu në
kuadër të këtij programi të rëndësisë së veçantë të adresohet
edhe qasja, përkrahja dhe ofrimi i mundësive të barabarta
edhe për personat me aftësi të kufizuar.
- Një temë tjetër me rëndësi, ishte tema e Sportit Elitar, që ka
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të bëjë me ngritjen e rezultateve sportive në nivel shtetëror
dhe përfaqësimi i sportit në arenën ndërkombëtare. Të
pranishmit u pajtuan se me prioritet të lartë duhet trajtuar
ndërtimi i kapaciteteve njerëzore, i trajnerëve, stafit ndihmës
– mjekë sportiv, fizioterapeut, psikolog, nutricist – e të tjera
profile deficitare dhe të nevojshme për përgatitjen maksimale
të sportistëve vendor.
- Në lidhje me infrastrukturën fizike, fokusi duhet përqendruar
në identifikimin dhe adresimin e nevojave emergjente në
infrastrukturë, e më pas në investimet e mëdha të interesit
nacional. Si fillim u dakordua që të krijohet një pasqyrë e qartë
rreth gjendjes në teren, duke marrë parasysh shpërndarjen
hapësinore të infrastrutkurës ekzistuese, demografinë në ato
zona, kërkesat dhe nevojat. Në përfundim të kësaj analize,
u dakordua të organizohet një takim i përbashkët ku do të
diskutohet rreth orientimit strategjik për investime kapitale në
fushën e sportit.
- Pika e fundit për të cilën u diskutua gjatë këtyre dy ditëve,
ishte diplomacia sportive. Përtej diskutimeve rreth rëndësisë
dhe rolit të diplomacisë sportive për shtetin e Kosovës, të
pranishmit u dakorduan që bashkarisht të hartojnë protokolle
specifike të cilat do të udhëzojnë organizatat sportive
për pjesëmarrje dhe përfaqësim në garat ndërkombëtare.
Poashtu u diskutua rreth rëndësisë së organizimit të ngjarjeve
dhe aktiviteteve të natyrës ndërkombëtare në vendin tonë për
promovim dhe zhvillim të diplomacisë sportive.
Në përmbyllje të tryezës dy ditore, mori pjesë edhe Kryeministri
i Kosovës, Albin Kurti, për të ritheksuar vëmendjen dhe
dedikimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për fushën
e sportit.
Kryeministri ndër të tjera foli për rëndësinë e masivizimit
dhe shkëlqimit në sport, “E para do ta shndërroj sportin në
kulturë të shoqërisë, me ndikim në shëndetin publik. Ndërsa e
dyta, do ta bëjë diplomacinë sportive të suksesshme përmes
të arriturave të larta në arenën ndërkombëtare” shtoi ai.
(Shkrim i marrë nga MKRS).
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Atletikë

Atletët thyejnë bllokimin serb, garojnë në
Ballkanik dhe Kampionatin Botëror
Mars 2022 - Atletët tanë kanë thyer bllokimin e vazhdueshëm
të Serbisë që iu është bërë sportistëve tanë, duke marrë pjesë
në dy gara të ndryshme ndërkombëtare. Fillimisht, në muajin
shkurt, ata garuan të barabartë me të gjitha shtetet tjera në
Kampionatin Ballkanik U-20, që u mbajt në Beograd.
Garuesit tanë u përfaqësuan me simbolet tona shtetërore,
duke përdorur emrin Kosova në fanellat garuese dhe rekuizitat
tjera sportive, kurse flamuri ishte i paraqitur ne tabelat e
rezultateve.
Shkaku i Kosovës, Federata Ballkanike kishte vendosur që
asnjë flamur i ndonjë shteti të mos valojë në Ballkanik.
Por, rreth një muaj më vonë, serbët, por edhe Federata
Botërore e Atletikës (FBA), nuk patën trajtimet e njëjta.
Në Botërore, atletika jonë u përfaqësua me Gresa Bakraqin, në
1500 metra. Gresa u përfaqësua me inicialet KOS në fanellë,
njësoj si të gjitha pjesëmarrëset tjera. Shkaku i Kosovës
organizatori dhe Federata Ndërkombëtare e Atletikës, kishin
vendosur që asnjë flamur i ndonjë shteti pjesëmarrës të mos
shfaqet në stadium. Por, diskriminimi erdhi nga organizatori
dhe ajo e FBA, të cilat nuk shfaqën flamurin e Kosovës tek
emri i garueses, ndërsa pak para garës atletes tonë ia kishin
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mbuluar flamurin në fanellë! Gresa garoi në 1500 metra
dhe doli e 17-ta nga 19 garuese, me kohë 4 minutë e 28.40
sekonda.
Ajo ka rrëfyer përvojën e saj dhe presionet që kishte nga
organizatorët.
“Ka qenë emocion i veçantë, të garosh e vetme në stadium,
pa ndonjë atlet tjetër nga Kosova, por njekohesisht ishte
nderë dhe privilegj ta përfaqësosh vendin në Boterorin, që po
mbahet në Serbi. Vazhdimisht organizatori është munduar
të ma mbulojë fanellën ku shkruante Kosova. Jam ndier e
diskriminuar dhe asesi nuk kam pranuar të garojë, derisa të
jem e barabartë me garueset tjera. Në fund, kanë lëshuar pe
dhe kam garuar me shkurtesën KOS”, deklaroi Bakraqi për
Komitetin Olimpik të Kosovës.
“Gazetarët vazhdimisht kërkonin të merrnin intervistë nga
unë, kurse sigurimi dhe policia serbe, që më përcllinin në çdo
hap nuk i lejonin. Madje, gazetarët serbë më quanin ‘heroina’”,
rrëfen ajo, duke shtuar se nuk ka pasur ndonjë problem tjetër
gjatë udhëtimit ose qëndrimit në Beograd. Ajo kishte udhëtuar
së bashku me kryetarin e Federatës Atletike të Kosovës, Halil
Sylejmani.

Atletikë

Ramadani e nis me medalje misionin
e hedhjes së gjylës 7 kg
13 mars 2022 - Atleti Muhamet Ramadani ka vazhduar
shkëlqimin e tij në arenën ndërkombëtare.

kilogramë. Për Ramadanin, ishte kjo gara e parë e hedhjes së
gjylës 7.260 kg.

Bursisti Olimpik Paris 2024, fitoi medaljen e argjendtë në
Kupën Evropiane të Atletikës në hedhje për grupmoshën U-23,
që u mbajt në Leiria të Portugalisë.

Në këtë garë mori pjesë edhe Alaudin Suma, i cili doli i dhjeti në
disiplinën e hedhjes së diskut.

Nga gjashtë hedhjet e tij, rezultati më i mirë ishte 18.60

Ramadani do të sfidojë veten edhe në Lojërat Mesdhetare Oran
2022.

Bakraqi, e katërta në Ballkanik
5 mars 2022 - Gresa Bakraqi zuri vendin e katërt në disiplinën
1500 metra në Kampionatin Ballkanik të Atletikës në Sallë, të
mbajtur në Stamboll të Turqisë.
Atletja jonë theu rekord të Kosovës me kohë 4 minuta e 24.10
sekonda, derisa fitoi 1039 pikë të Federatës Ndërkombëtare të
Atletikës (IAAF).

Rekord të Kosovës theu edhe Albion Ymeri, që doli i nënti në
disiplinën me kohë 8:18.35, ndërsa fitoi 972 pike të IAAF-it.
Bakraqi dhe Ymeri janë bursistë të KOK-ut për Lojërat Olimpike
Paris 2024.
Në 800m. Astrit Kryeziu zuri vendin e gjashtë me kohë 1:52.78
dhe fitoi 1001 pikë.
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Xhudo

Krasniqi e nisi vitin me medalje,
Kelmendi debutoi si trajnere
Shkurt - Kampionia olimpike, Distria Krasniqi, fitoi medaljen e
argjendtë në Grand Slamin e Parisit.
Para rreth 12 mijë shikuesve, xhudistja Krasniqi u mund
në finale nga francezja nënkampione olimpike, Amandine
Buchard, kategoria -52 kg.

Në Grand Slam garuan edhe Akil Gjakova (-73 kg), Flaka
Loxha (-57 kg) dhe Laura Fazliu (-63 kg). Gjakova u ndal në
raundin e tretë, ndërsa Loxha e Fazliu në luftën e parë.
Në Grand Slamin e Parisit debutoi si trajnere, kampionia
olimpike, Majlinda Kelmendi.

Medalje ari dhe të bronztë në Kupën
Evropiane U-21
Mars 2022 - Fatjona Kasapi ka fituar medaljen e artë, ndërsa
Erza Muminoviq të bronztën, në Kupën Evropiane U-21 në
xhudo, që u mbajt në Athinë të Greqisë. Fatjona, Shpresë
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42

Olimpike 2022, fitoi të artën në kategorinë -57 kg, ndërsa Erza,
bursiste olimpike Paris 2024, në -52 kg. Kasapi shënoi katër
fitore, ndërsa Muminoviq tri fitore e një humbje.

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,
ekonomisë, etj, nga ora 06.00 deri me 24.00. Prioritet i redaksisë janë temat, intervistat, reportazhet nga politika, ekonomia,
çështjet sociale, kulturore, e të tjera.
KosovaPress përveç lajmeve me tekst ju ofron edhe shërbimin e Video Lajmeve, Audio Lajmeve dhe Fotove.
KosovaPress ju ofron shërbimin e lajmeve në dy gjuhë, gjuhën shqipe dhe angleze.

SHËRBIMI I PËRGJITHSHËM:
Video Lajme
Lajme tekst
Audio Lajme / Foto
Lajmet ne gjuhen angleze
Video aktivitete Live

EMISIONET
Departamenti i Produkcionit të KOSOVAPRESS-it prodhon edhe emisione të ndryshme për televizionet vendore dhe ato
jashtë vendit.
1. Emisione Familjaro-Edukative me qasje informuese për publikun
2. Promocional për Bizneset
3. Informues dhe Argëtues me qëllim të përmirësimit dhe informimit të drejtë të publikut
Prodhimin e Videospoteve, Storieve, Dokumentarë
Reklamimi në web dhe Emisionin Foleja

Reklamimi në LIVE
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Shenjëtari

E ardhmja e shenjëtarisë
Shenjëtari ynë, Nexhat Sahiti, ka vazhduar me formë
të mirë, duke përmirësuar rezultatet e tij në arenën
ndërkombëtare. Bursisti Olimpik për Paris 2024, zuri
vendin e 16-të nga 65 garues në Kampionatin Evropian,
që po mbahet në Hamar të Norvegjisë. Nexhati grumbulloi
577 rrathë, në pistoletë ajrore 10 metra, po aq sa kishte
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edhe vendi i 13-të. Seria e fundit e tij ishte e pafat, pasi
me tri pikë më shumë do të hynte në çerekfinale. Në
Evropian u paraqitën edhe Drilon Ibrahimi e Petrit Abdyli,
të cilët grumbulluan 604.06 respektivisht 599.50 rrathë në
disiplinën pushkë ajrore. Ibrahimi u rendit i 53-ti, ndërsa
Abdyli që debutoi në garat ndërkombëtare, 54-ti.

Kombëtarja e karatesë
zë vendin e katërt nga
33 shtete në Grand
Prix të Kroacisë

Mars 2022 - Kombëtarja e Kosovës në karate u rendit e 4-ta në
mesin e 33 shteteve të botës në Grand Prix “Kroacia 2022”, që u
mbajt nga 18-20 mars në Samobor të Kroacisë.
Kosovarët fituan 30 medalje (prej tyre 7 të arta, 10 të argjendta
dhe 13 të bronzta), ku pjesëmarrës ishin 90 garues në mesin
1473 garuesve, në disiplinën kata dhe kumite.
E veçanta e kësaj gare nga ekipi ynë ishte pjesëmarrja edhe në
garën Para olimpike (me nevoja te veçanta i verbër) ku garuesi
jonë Jusuf Kupa fitoi medaljen e artë.
Në këtë garë kosovarët me paraqitje dhe renditjen përfundimtare
lëne mbrapa shteteve te mëdha me garues si siç ishin
Azerbajxhani, Franca, Sllovakia dhe Hungaria.

Skitarët e rinj shkëlqejnë në Bansko
Mars 2022 - Skitarët e rinj, Liriva Deva, Elena Hoxha dhe Klos
Vokshi, kanë bërë një hap të madh në karrierën e tyre, duke fituar
medalje në garën ndërkombëtare “Peba Cup” U-16, të mbajtur në
Bansko të Bullgarisë. Deva, ka fituar një medalje të artë dhe një të

argjendë në disiplinën e sllallomit, ndërsa Hoxha fitoi medaljen
e argjendtë. Klosi në ditën e dytë të garave doli i gjashti, duke
përmirësuar kohën e tij nga dita e parë kur ishte i 15-ti nga 38
garues. Të tre skitarët llogariten e ardhme e skitarisë tonë.
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Biografia e legjendës Fadil Vokrri
Fadil Vokrri u lind më 23 korrik 1960 në Sfeqël të Podujevës. Ai
njihet si “Legjenda e futbollit shqiptar” dhe mbetet futbollisti më
i njohur dhe i adhuruar në Kosovë. Vdiq në Prishtinë papritmas
më 9 qershor 2018, pas një ataku kardiak. Është varrosur me
ceremoni të larta shtetërore në varrezat e Prishtinës në Arbëri
më 10 qershor 2018.

e parë që këtë po e bëj publike), më janë paraqitur dy-tri herë
emra të ndryshëm të sferës së politikës, mirëpo unë u thashë se
nuk merrem me politikë dhe se janë politikanët të cilët mund të
bëjnë thirrje ...”.

Ndeshja me Flamurtarin e Vlorës
Karriera
Në vitet ‘80 Fadil Vokrri arriti kulmin e karrierës se tij. Ai e filloi
karrierën e tij si futobollist me KF Llapi të Podujevës dhe më
vonë kaloi tek KF Prishtina dhe luajti për një periudhë edhe me
KF Partizani i Beogradit. Pati mundësi të arrinte edhe më shumë
në karrierën e tij. Në vitin 1987 klubi i futbollit Juventus ishte i
interesuar për të dhe i propozoi nënshkrimin e një kontrate disa
vjeçare. Në atë vit Fadil Vokrri ishte vlerësuar si futbollisti më i
mirë i vitit në Jugosllavi.
Mirosllav Bllazheviç, trajneri i KF Prishtina e vlerësonte Fadil
Vokrrin si sulmuesin e qendrës më të mirë në Jugosllavi.
Mirëpo, në atë kohë Fadili u thirr për të kryer shërbimin e
detyruar ushtarak. Sipas ligjit jugosllav, sportistët jugosllavë
nuk mund të luanin jashtë Jugosllavisë në qoftë se ata nuk
kishin kryer shërbimin e detyruar ushtarak përpara moshës
27 vjeç. Gjatë periudhës së shërbimit ushtarak ai luajti për KF
Partizani i Beogradit. Në atë kohë, iu propozua të luante edhe
për Dinamo e Zagrebit. Vokrri e shpjegon kështu pse vendosi
të luante për KF Partizani dhe jo Dinamo e Zagrebit: “Pikërisht
“Partizani”, ka qënë ekipi i parë që ka shprehur interesim për
mua. Arsyeja për të kaluar në rradhët e “Partizanit”, së pari ka
vendosur afërsia kilometrazhe Prishtinë-Beograd, pastaj siç
dihet atëbotë të ish-Jugosllavisë, “Partizani”, ka pasur shumë
simpatizues në Kosovë, sepse ky ekip gjithnje kishte ndonjë
shqiptar të aktivizuar në klub. Për nga shikueshmëria “Partizani”
ka pasur Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë, tri qendra kryesore
për rekrutimin e lojtarëve. Edhe unë si fëmijë, si çdo moshatar
i imi isha simpatizues i “Partizanit” të Beogradit, d.m.th. si
shumica e kosovarëve, andaj këto ishin arsyet që unë kalova në
radhët e ekipit të “Partizanit”. Kushtet që më pat ofruar ky ekip
ishin shumë të mira, e qe besa edhe “Prishtina”, me transferimin
tim tek “Partizani”, nuk është ndarë keq për nga “leku”, kështu
që të gjitha komponentet u përmbushën që unë të bëhem lojtar
i ekipit të “Partizanit”. Kam kaluar mirë në këtë ekip, mirëpo nuk
kanë munguar edhe provokimet e ndryshme. Si p.sh. atëbotë kur
minatorët e Trepçës, hynë në zgafellë, TV Vesti nga Beogradi, në
emisionin në gjuhën shqipe në orën 17:00, më kanë ftuar që unë
të bëja thirrje, që minatorët të dalin nga zgafella (kjo është hera

Në krye të FFK-së
Pas luftës, Vokrri një kohë ishte drejtor i FC Prishtina, ndërsa
prej vitit 2008 mori drejtimin e Federatës së Futbollit të
Kosovës, ku ishte kryetar deri më 9 qershor 2018, kur u nda
nga jeta. Si kryetar i FFK-së, ai veçohet për arritjen më të
madhe, anëtarësimin e futbollit tonë në UEFA dhe FIFA më 3
maj 2016 dhe 13 maj 2016.

Petro Ruci, lojtar i Flamurtarit, e kujton kështu atë ndeshje dhe
Fadil Vokrrin: “Detyra që na dha trajneri Leonidha Çuri ishte që
unë dhe Rrapo Taho të koordinojmë veprimet tona për të ruajtur
mirë sulmuesit më të rrezikshëm të Partizanit të Beogradit
Milko Gjurovski dhe Fadil Vokrri. Për vetë mënyrën e lojës, që u
krijua, më takoi mua të luaj ndaj bashkatdhetarit tim Vokrri. Ai
ishte një lojtar i shpejtë, i fortë fizikisht, kërcente shumë në ajër
dhe e godiste mjaft mirë topin me kokë. Ai ishte një futbollist
mjaft i vështirë për çdo mbrojtje kundërshtare. Si i tillë, ai ishte
i vështirë edhe për ne”. Ish 9-shi i Prishtinës, kujton dy ndeshjet
me kuqezinjtë shqiptarë. “Në takimin e parë që e zhvilluam në
Vlorë, ekipi i “Partizanit”, ka qenë shumë i dobët, ku humbëm 2:0.
Në Kavajë i kam 30 familje kushëri, babai im komunikonte me ta
nëpërmjet letrave dhe ekipi ynë me të arritur në Vlorë, një natë
para ndeshjes, kanë qenë 2000 tifozë, që më prisnin. Për mua
ishte diçka madhështore, me këtë rast dua të falënderoj trajnerin
tim në atë kohë Fahredin Jusufin (ish-trajner i Partizanit), i cili
më dha leje speciale që të dal dhe të përshëndetem me atë
tifozëri që më prisnin. Tani kur po flas po më rrënqethet trupi dhe
bashkë me ta kam bërë dikund 1000 fotografi, ndoshta dikush
brenda nga klubi më ka përcjellë, mirëpo lejen ma dha Jusufi.
Ndërsa, sa i përket lojës ““Flamurtari”, me plotë meritë fitoi 2:0”,
ndërkaq në ndeshjen e kthimit në Beograd, Fadil Vokrri, shënoi
golin e dytë, si dhe në Vokrrin shkaktohet penalltia, “Partizani”
udhëheq 2:0, ekipi ynë luan shumë mirë, e po ashtu edhe Fadili,
njëri ndër lojtarët më të mirë në terren, mirëpo në fund të takimit
Sokol Kushta shënoi gol, pastaj portieri i “Flamurtarit”, Arapi, ka
qenë në formë shumë të mirë, kështu që “Partizani”, u eliminua
nga garat. Humbja e “Partizanit” ka qenë shumë e rëndë, u
pasqyrua shumë keq, ku thuhej se si është e mundur që një ekip
si “Flamurtari”, ta eliminojë ekipin e “Partizanit” të Beogradit, me
famë të madhe, kështu që vërtet humbja në Beograd, u përjetua
shumë rëndë. Kjo u pasqyrua menjëherë në lojën për Kupën
e ish-Jugosllavisë, kundër “Iskres” (anëtar i Ligës së Dytë), ku
humbëm, kështu që humbja ndaj “Flamurtarit”, na destabilizoi
në tërësi”.

Pesë gola me Jugosllavinë dhe suksesi
me Fenerbahçen
Vokrri ka luajtur 12 ndeshje me ekipin përfaqësues të Republika
Socialiste Federative e Jugosllavisë dhe ka shënuar 5 gola.
Ai luan për një periudhë kohe për NIM, Francë. Në vitet 19901992 luajti për Fenerbahçen e Turqisë, me të cilët korri shumë
suksese për këtë ekip. Pas përfundimit të karrierës si futbollist,
Fadil Vokrri u vendos me banim në Francë, ku u bë trajner i një
ekipi futbolli të ligës së dytë.
Pas një kohe të suksesshme atje, Fadili u kthye në Kosovë dhe
jetoi në Prishtinë.
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Ujëvara e Drinit të Bardhë është
një ujëvarë në pjesën perëndimore
të Kosovës. Është e vendosur në
malin Zhleb në Bjeshkët e Nemuna
në fshatin Radavc, 11 km larg nga
qyteti i Pejës. UjëvarA gjendet në
burimin e lumit Drini i Bardhë dhe
është 25 m (82 ft) e lartë. Peizazhet
malore që rrethojnë ujëvarën dhe
e bëjnë atë pikë më tërheqëse
turistike në tërë Kosovën.
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