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Për medalje edhe në LO Tokio 
2020

“Njohja nga IOC dhe medalja 
Olimpike janë momentet më të 
ndritshme në histori të sportit 
tonë”

Nga Olimpiada e “Sidnej 2000” 
tek ëndrra për ta dërguar 
hendbollin tonë në nivel tjetër

“Forumi i Sportit” hapi Javën 
Evropiane të Sportit

Presidenti Hasani ishte 
panelist në samitin 
ndërkombëtar virtual “Major 
Events 2020”
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KOK iu bashkua Maratonës 
Virtuale “Prishtina Marathon 
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Olimpi - Revistë tre-muajshe (korrik, gusht, shtator 2020)

Dizajni: Berat Ymeri
Shtypi: Shtypshkronja Blendi

5 gusht 2016 – Ekipi Olimpik i Kosovës parakaloi për herë të parë në 
Lojërat Olimpike. Ndodhi kjo në LO Rio 2016

7 gusht 2016 – Xhudistja, Majlinda Kelmendi, fitoi medaljen e artë 
Olimpike në Lojërat Olimpike Rio 2016

Gusht 1984 – Boksieri, Aziz Salihu, fitoi medaljen e bronztë në Lojërat 
Olimpike Los Angelos 1984. Atëbotë Azizi përfaqësonte Jugosllavinë.

27 gusht 2013 – Xhudistja Majlinda Kelmendi, u bë kampione e botës në 
Rio de Janeiro

26 gusht 2014 – Xhudistja, Majlinda Kelmendi, u bë kampione e botës në 
Chelyabinsk të Rusisë.

26 gusht 2019 – Xhudistja, Majlinda Kelmendi, fitoi medaljen e bronztë 
në Kampionatin Botëror “Tokio 2019”

25 gusht 2019 – Xhudistja, Distria Krasniqi, fitoi medaljen e bronztë në 
Kampionatin Botëror “Tokio 2019”

30 gusht 2019 – Xhudistja, Loriana Kuka, fitoi medaljen e bronztë në 
Kampionatin Botëror “Tokio 2019”

26 korrik 2019 - Atleti Muhamet Ramadani fitoi medaljen e artë në EYOF-
in veror “Baku 2019”, duke i sjell Kosovës medaljen e parë nga Festivali 
Veror Olimpik Evropian

16 korrik 2019 - Kombëtarja e Kosovës në hendboll për U-21 debutoi në 
Kampionatin Botëror Spanja 2019, duke shkruar historinë si kombëtarja e 
parë ekipore që mori pjesë në një botëror.

FAKTE
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Olimpi nr. 7
Një tjetër numër i revistës Olimpi po vjen në duart tuaja dhe 
një tjetër tre mujorësh të pandemisë Covid 19 po e lëmë 
prapa.

Numri i shtatë i Olimpit i kushtohet një tre mujorëshi (korrik, 
gusht, shtator), të cilët llogariten më të suksesshmit në 
historikun e sportit tonë, me theks të veçantë muaji gusht.

Muaji i tetë kalendarik na kujton çdo herë medaljen 
Olimpike të Majlinda Kelmendit, debutimin e Ekipit Olimpik 
të Kosovës në Lojërat Olimpike Rio 2016, medaljet botërore 
të Majlindës, Distria Krasniqit e Loriana Kukës, të gjitha këto 
nga sporti i xhudos.

Për koinçidencë, në muajin gusht ishte fituar edhe medalja e bronztë Olimpike e Aziz 
Salihut në Olimpiadën e Los Angjelosit 1984.

Pikërisht Majlinda Kelmendi, Aziz Salihu, dhe sukseset tjera janë disa prej shkrimeve që do 
të mund t’i lexoni në këtë numër, pa harruar intervistën me olimpistin e “Sidnej 2000”, Taip 
Ramadani, tani trajner i Kombëtares së Kosovës në hendboll.

Nuk mungojnë edhe aktivitetet e KOK-ut, të cilat “lokacionin” e zhvillimit të tyre kryesisht e 
kishin ‘online’, kurse veçohet edhe “Forumi për Sportin” që hapi Javën Evropiane të Sportit, 
ku në Hotel Emerald, personalitet më të larta të sportit, përfshirë ministrat e sportit, Vlora 
Dumoshi dhe atë të Shëndetësisë, Armend Zemaj, diskutuan për “Sfidat e sportit në 
pandemi”.

Komentet e të parit të Lëvizjes Olimpike, Thomas Bach për pandeminë dhe sportin, 
aktivitetet e federatave sportive, edhe këtë herë kanë hapësirë të veçantë.

Lexim të këndshëm!

Shasivar Haxhijaj

Sekretar i përgjithshëm i Komitetit Olimpil të Kosovës

Olympus no. 7
Another issue of Olimpi magazine is coming into your hands and we are leaving behind 
another quarter of Covid 19 pandemic.

The seventh issue of Olimpi is dedicated to a quarter (July, August, September), considered 
the most successful in the history of our sports, with special emphasis on the month of 
August.

The eighth calendar month always reminds us of Majlinda Kelmendi’s Olympic medal, the 
debut of the Kosovo Olympic Team in the Rio 2016 Olympic Games, the world medals of 
Majlinda, Distria Krasniqi and Loriana Kuka, all from the sport of judo.

Coincidentally, in August, Aziz Salihu won the Olympic bronze medal at the 1984 Los 
Angeles Olympics.

Majlinda Kelmendi’s, Aziz Salihu’s, and successes of others are some of the articles 
that you will be able to read in this issue, including the interview with the “Sydney 2000” 
Olympian, Taip Ramadani, now the coach of the Kosovo National Handball Team.

KOC events are not short, although shifted venue to mainly online setting, and the “Forum 
for Sport” stands out that opened the European Sports Week, at the Emerald Hotel with 
top dignitaries of sports, including the Minister of Sports Vlora Dumoshi and the Minister 
of Health Armend Zemaj discussing “Challenges of sports in the pandemic”.

The comments of the head of the Olympic Movement, Thomas Bach, on Pandemic and 
Sports, the activities of sports federations, once again have a special focus.
 
Pleasant reading!

Shasivar Haxhijaj
General Secretary of the Kosovo Olympic Committee

KALENDARI I 
LOJËRAVE TË 
ARDHSHME

Lojërat Olimpike 
Verore Tokyo 2020 
/ Olympic Games 
Tokyo 2020

23.07-08.08.2021

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

06.02-13.02.2021

Lojërat Olimpike 
Dimërore Pekin 2022

4 – 20 shkurt 2022

Winter Olympic 
Games Beijing 2022

4 – 20 February 2022
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Për medalje edhe në LO Tokio 2020
7 gushti 2016 do të mbetet njëra nga datat që do të 
hyjë në librat sportiv jo vetëm në Kosovë. Një vend i 
vogël, pas vetëm dy ditësh debutimi në ngjarjen më 
të madhe sportive në botë, Lojërat Olimpike, ia doli 
të fitojë medaljen e artë.
Xhudistja, Majlinda Kelmendi, bëri miliona shqiptarë 
krenarë, kur fitoi një nga një, luftërat në kategorinë 
deri në 52 kilogramë, për t’u ngjitur më pas në majën 
e podiumit të Lojërave Olimpike Rio 2016.
Krahas medaljes, flamuri ynë valoi më së larti, duke e 
përfshirë Kosovën në hartën e shteteve me medaljen 
Olimpike.
4 vjet më pas, Majlinda vazhdon të mos ndalet, 
dhe ndihet e uritur për suksesin tjetër madhështor, 
medaljen e dytë Olimpike.
Ajo po përgatitet për Lojërat Olimpike Tokio 2020, të 
shtyra për një vit shkaku i pandemisë COVID 19.
Kampionia Olimpike në intervistën për “Olimpin”, të 
dhënë pikërisht 4-vjet nga medalja e artë Olimpike, 
kujton me krenari 7 gushtin e 2016-tës.

U bënë katër vjet që nga dita kur fituat medaljen e 
artë Olimpike.
Sa më shumë kohë që po kalon aq më e pabesueshme 
po më duket medalja e artë Olimpike. Jam shumë e 
lumtur dhe krenare njëkohësisht.
 
A keni marrë urime për këtë përvjetor dhe a ju ka 
uruar edhe ndonjë xhudiste ose personalitet i lartë 

në Kosovë ose jashtë vendit?
Kam marrë mjaft urime sot dhe mendoj qe medaljes 
Olimpike ju kanë gëzuar të gjithë shqiptarët kudo që 
janë.
 
Si ndiheni kur i shihni videot e finales apo të pranimit 
të medaljes, si dhe a i shikoni ende luftërat deri në 
finale?
Kohë pas kohe i shikoj luftërat, dhe sa herë që i shoh 
më emocionojnë shumë. Kujtimi është ende shumë 
i freskët.
 
Cilin moment e kujtoni më së shumti nga 7 gushti 
2016. Finalen, ceremoninë e medaljeve, ngritjen e 
flamurit apo...?
Që të gjitha këto që i përmendët e kanë pasur 
domethënien e vet, secili kujtim është më i bukur se 
tjetri.
 
Çka ka ndryshuar tek Majlinda prej fitimit të medaljes 
së artë Olimpike?
Realisht asgjë, sepse vazhdoj me qenë Majlinda e 
njëjtë qysh kam qenë gjithmonë.
 
7 gushtin 2021 do ta festosh vetëm me medaljen e 
Rios, apo edhe me ndonjë medalje nga Tokio 2020?
Besoj shumë që prej Tokios do të kthehem me 
medalje.
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Stiving for medals also at the Tokyo 2020 OG

August 7, 2016 will remain one of the dates to 
be remembered in sports records not only in 
Kosovo. A small country, after just two days of 
debuting at the world’s biggest sporting event, 
the Olympics, managed to win a gold medal. 
The judoka Majlinda Kelmendi made millions of 
Albanians proud, when she won, one by one, her 
matches in the category up to 52 kilograms, to 
then climb to the top of the podium of the Rio 
2016 Olympic Games. In addition to the medal, 
our flag waved on top, including Kosovo on the 
map of countries with Olympic medals. 4 years 
later, Majlinda continues to keep going, and is 
hungry for another great success, her second 
Olympic medal. She is preparing for the Tokyo 
2020 Olympic Games, postponed for a year due to 
the COVID 19 pandemic. The Olympic champion, 
in the interview for “Olimpi”, given exactly 4 years 
after her Olympic gold medal, proudly remembers 
August 7, 2016.

Kelmendi believes that she will return with medals 
even from the Tokyo 2020 Olympic Games.
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“Njohja nga IOC dhe medalja Olimpike janë 
momentet më të ndritshme në histori të 
sportit tonë”
Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim 
Hasani, ka kujtuar 7 gushtin 2016, ditën kur Kosova 
u bë me medalje të artë Olimpike.
Xhudistja, Majlinda Kelmendi, bëri që vendi ynë 
të fitojë medaljen e artë në debutimin në Lojërat 
Olimpike.
I pari i Lëvizjes Olimpike në Kosovë, Besim Hasani, 
duke lartësuar suksesin e arritur, ka thënë se medalja 
e Majlinda Kelmendit në Lojërat Olimpike të Rio 
2016 bëri që vendi ynë të hyjë në mesin e shteteve 
me medalje të artë Olimpike.
“Medalja e artë Olimpike e radhiti Kosovën në mesin 
e 100 shteteve me medalje të artë Olimpike dhe 
kjo erdhi edhe pas njohjes së Komitetit Olimpik të 
Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC). 
Njohja dhe medalja e fituar në Rio janë momentet 
më të ndritshme në histori të sportit të Kosovës, janë 

secila më e veçantë se tjetra”, ka thënë presidenti 
Hasani.
Ai është ndalur në detaje tek momenti i finales së 
Majlindës me italianen Odette Giufrida, duke kujtuar 
emocionet e sekondave të fundit.
“Është moment që vështirë përshkruhet. Je në 
ankth të ndodhisë më të madhe sportive në botë. 
Isha afër presidentit të IOC, Thomas Bash dhe ish-
kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe pritnim 
sekondat e fundit dhe vjen ai moment kur shpërthen 
në lot gëzimi dhe kur përgëzohesh nga Bach dhe 
njerëzit tjerë të pranishëm”.
Sipas Hasanit, sporti momentalisht është storia 
më e suksesshme e vendit tonë, dhe kësaj i kanë 
kontribuar sportistët, trajnerët dhe administratorët 
sportivë.

NOC Kosovo President Besim Hasani recalls August 7, 2016, the day when Kosovo won an Olympic gold 
medal. “The Olympic gold medal ranked Kosovo among the 100 countries with Olympic gold medals, and 
this came right after the recognition of NOC Kosovo by the International Olympic Committee (IOC). The 
recognition and the medal won in Rio are the brightest moments in the history of Kosovo’s sport, they are 
each more special than the other”, President Hasani said.
He dwelled in detail on the moment of Majlinda’s final match with the Italian athlete Odette Giufrida, recalling 
the emotions of the last seconds. “It is a moment that is difficult to describe. You are gripped by the biggest 
sporting event in the world. I was close to the IOC President Thomas Bash and the former Prime Minister 
of Kosovo, Hashim Thaçi, and we waited for the last seconds, and then the moment came when I burst into 
tears of joy and I was congratulated by Bach and the other people present”.
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36 vjet nga medalja e bronztë Olimpike e 
Aziz Salihut
36 vjet më parë, pikërisht në muajin gusht të vitit 
1984, Aziz Salihu fitoi medaljen e bronztë në Lojërat 
Olimpike “Los Angjelos 1984”.
Salihu fitoi të bronztën në kategorinë +91 kilogramë 
të peshave super të rënda. Atëbotë ai boksonte për 
ish-shtetin e Jugosllavisë.
Salihu ishte kualifikuar direkt në çerekfinale, ku 
kishte mposhtur gjermanin Peter Hussling, me ç’rast 
siguroi medaljen e bronztë.
Në gjysmëfinale ishte mposhtur nga amerikani Tyrell 
Biggs. 
Në kategorinë e tij kishin marrë pjesë 11 garues.

FAKTE
Aziz Salihu ishte pjesëmarrës i Lojërave Olimpike 
edhe në “Moskë 1980” dhe “Seul 1988”.

36 years since Aziz Salihu’s Olympic bronze 
medal

36 years ago, exactly in August 1984, Aziz Salihu 
won the bronze medal at the 1984 Los Angeles 
1984 Olympic Games. Salihu won the bronze in 
the +91 kg category of super heavy weights. Back 
then, he was boxing for the former Yugoslavia.

Aziz Salihu was a participant in the 1980 Moscow 
and 1988 Seoul Olympic Games in.
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Nga Olimpiada e “Sidnej 2000” tek ëndrra 
për ta dërguar hendbollin tonë në nivel tjetër
Intervistoi: Kushtrim Krasniqi

Taip Ramadani në vitin 2000 ishte pjesëmarrësi i 
vetëm nga Kosova që mori pjesë në Lojërat Olimpike 
“Sidnej 2000” (Sydney 2000). Atëbotë, Ramadani 
përfaqësonte Kombëtaren e Australisë në hendboll, 
e cila ishte mikpritëse e Olimpiadës.

Taipi që ka lindur në Australi, u bë pjesë e kësaj 
Kombëtare në vitin 1993, kurse pas karrierës si 
hendbollist arriti të bëhej edhe përzgjedhës (trajner) 
i Australisë.

Prej vitit 2016 ai përvojën e tij ndërkombëtare të 
fituar me klube dhe me Australinë, po e bart tek 
Kombëtarja e Kosovës, të cilën po e drejton prej vitit 
2016.

Në intervistën për revistën “Olimpi”, ai flet për 
karrierën e tij, pjesëmarrjen në Lojërat Olimpike 
Sidnej 2000,  takimin e veçantë me presidentin 
e KOK-ut, Besim Hasani gjatë zhvillimit të kësaj 
Olimpiade, kombëtaren e Kosovës, hendbollin 
kosovar, etj.

Ku është cilësia e hendbollit kosovar sot, a ka 
përparim të viteve të fundit?

Hendbolli kosovar është në ngritje të vazhdueshme, 
falë punës së palodhshme të shumë personaliteteve 
që e mbajnë këtë sport në zemër dhe japin një mund 
të madh, pavarësisht kushteve të rënda në shumë 
klube. Viteve të fundit kemi filluar me integruar 
lojtare dhe trajnerë nga diaspora, që kanë shtetësi 
të Kosovës. Ky bashkëpunim po i jep hendbollit 
kosovar një dimension të ri dhe të duhur.

Kombëtarja e Kosovës ka shënuar përparim në vitet 
e fundit. A e keni pritur këtë?

Prej fillimit të angazhimit tim në Kosovë, kam vërejtur 
një pasion të dalluar në hendbollin kosovar. Sidomos 
nga gjeneratat e vjetra që kujtojnë me mall sukseset 
e së kaluarës. Gjithashtu, ky pasion nuk mungon 
as te gjeneratat e reja.  Ky entuziazëm, bashkë 
me traditën dhe histroinë e lashtë të hendbollit në 
viset tona, krijojne rrethana të shkëlqyeshme për 
përparimin e hendbollit tonë. Pra, prej ditëve të para 
kam pasur optimizëm në këtë projekt dhe për atë 
arsye kam pasur dëshirë të madhe të jem pjesë e 
kësaj familje sportive.

Kur do ta shohim Kombëtaren e Kosovës të 

kualifikuar në ndonjë Evropian ose Botëror?

Siç e dini, vitin e kaluar, përfaqësuesja jonë e 
juniorëve bëri histori, kur u kualifikua në kampionatin 
botëror për junior në Spanjë.  I vetmi ekip sportiv nga 
Kosova që ka arritur të kualifikohet në kampionat 
botëror. Ne arritëm garën kulminante botërore për 
junior. Mirëpo, synimi ynë është ta replikojmë këtë 
sukses edhe te ekipet seniore. Së pari, në fokus i 
kemi kampionatet evropiane. Këtu është mundësia 
më e mirë e jona për kualifikim dhe me punuar të 
përkushtueshëm shpresoj se kjo do të arrihet shpejt.

Këtë vit, falë rezultateve të mira që patëm në 
kampanjën e kualifikimeve për evropianin 2020, 
Federata Evropiane na ka klasifikuar direkt në 
raundin e dytë të kualifikueseve për edicionin e 
2022. Ky është një hap i madh dhe i rëndsishëm për 
ne.

Ndërsa, udhëtimi për kampionat botëror është më i 
vështirë pasiqë numri i kualifikueseve në Evropian 
është  më i kufizuar. Në kualifikimet për Kampionatin 
Botëror të 2021, në janar në Itali, u renditëm para 
Italisë dhe Gjeorgjisë dhe vetem Rumania arriti të 
na sfidon. Kemi ngritje të dukshme viteve të fundit, 
por hapi tjeter deri në nivelin kulmor në Evropë është 
ende i madh për ne.

Sa është e vështirë të bindni lojtarët që luajnë jashtë 
vendit për ta veshur fanellën e Kosovës?

Bashkëpunimi me diasporën është një pjesë e 
rëndësishme e strategjisë së federatës tonë.   Kohët 
e fundit kam vërejtur se interesi nga lojtarët e rritur 
në diasporë është duke u ngritur. Mua, posaqërisht 
është duke më lënë mbrese të këndshme interesi i 
gjeneratave të reja që janë lindur e rritun në mërgim. 
Pikërisht dallohet entuziazmi i tyre, mirëmbajtja e 
gjuhës shqipe dhe dashuria që kanë për vendlindjen 
e prindërve.  

Pas suksesit të kohëve të fundit, ky interes ështe 
duke u ngritur gradualisht dhe jemi duke e vërejtur një 
gjeneratë të re nga diaspora, sidomos në kategorinë 
e vashave që vullnetarisht shprehin dëshirën për ta 
veshur fanellën tonë kombëtare.

Në muajin e kaluar Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, 
shënoi 20-vjetorin e Lojërave Olimpike Sidnej 2000. 
Në këto Lojëra Olimpike ishit edhe ju si hendbollist 
i Australisë. Çka do të thotë për ju pjesëmarrja në 
Lojërat Olimpike dhe a ishit shqiptari i vetëm që 
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morët pjesë?

Pjesëmarrja ime në përfaqësuesen e Australisë ne 
Lojërat Olimpike të Sidnej 2000 ishte kulminacion i 7 
vjet pune të pandërprerë, sakrificës dhe mbështetjes 
familjare.  Në vitin 1993, isha një nga 40 lojtarë të ri 
që Australia i zgjodhi në skuadrën bazë për përgatitje 
olimpike. Shpejt e kuptova se shumëçka duhet lënë  
 
anash. Federata (australiane) investoi shumë në këtë 
projekt. Ndërkohë nga luftrat ballkanike në Australi 
erdhën një grup hendbollistësh të ri, profesionistë 
që shpejt u natyralizuan dhe u inkuadruan në ekip, 
gjithashtu kishte edhe emigrantë nga Skandinavia 
dhe Rumania. Çdo ditë numri fillestar zvogëlohej. 
Une ika për Hungari për ta ngritur nivelin tim. Aty 
pata fatin të lidhem me ekipin më të mirë hungarez 
të asaj kohe. Punonim shumë, rrethanat ishin tepër 
garuese dhe presioni ishte i madh – a do të ishte 
tanë kjo punë, kot? Mirëpo, nga eksperienca në ligën 
hungareze, u ngrita në nivel tjetër dhe gati se sigurova 
vendin tim në ekip.  Nga ekipi 40-lojtarësh në 1993, 
isha një nga vetëm tre që shpetuan udhëtimin deri 
në fund.

Pra, kur u renditëm për himin kombëtar para lojës 
sonë të parë (LO Sidnej 2000) kundër Suedisë, pata 
një moment refleksioni. Në palester ishin 10 mijë 
shikues, zhurma dhe energjia dukej se i dridhte muret 
e palestrës. Aty ishin dhe prindërit dhe familjarët 
mijë, miqtë e ngushtë dhe shokë nga fëmijëria ime. 
Në këtë moment më ranë parasysh të gjitha “hjekat” 
dhe sakrificat e mija dhe të familjes time për të arritur 
deri në atë pikë. Dhe, aty më kapluan emocionet dhe 
krenaria që ndjeva për familjen time. Isha shqiptari i 
vetëm në ekipin Olimpik australian.

Çka kujtoni nga ajo kohë, ndonjë moment të mirë?

Në ditën kur hymë në fshatin Olimpik, vajta në sallën 
e ushqimit e cila ishte më e madhe se një palester 
sportive. Ishte plot atletë që hynin e dilnin. Zgjodha 
ushqimin tim dhe ndërsa e gjeta një vend të ulem, nje 
grup sportistësh me uniforma greke më rane në sy. 
Çuditshëm m’u duk se flisnin shqip dhe vendosa të 
kaloj edhe një herë përreth tavolinës së tyre. Këtë herë 
më ngadalë. Dhe, kur u sigurova që vërtet shqip flisnin 
u përshendeta pa hezitim! Tash kurreshtja ishte e tyre, 
sepse unë isha me veshje australiane.  U përshëndetëm 
dhe me ftuan të ulem me ta. Ndër të grupit ishin 
peshëngritësit Agim Xhelili dhe Luan Shabani dhe 
atletja Mirela Manjani që tani përfaqësonin Greqinë. 
Ndërkohë, na u bashkëngjitën ekipi peshëngritës nga 
Shqipëria dhe shpejt u bë një bujë e madhe aty. I mbaj 
mend shakat ndaj Xhelilit dhe Shabanit për emrat e 
tyre që ua kishte zgjedhur Greqia. Gjithëçka ishte në 
humor të mirë. U përshëndetëm dhe më nuk u pamë. 
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Në LO Sidnej 2020 keni takuar edhe presidentin e 
Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, i cili 
po lobonte për anëtarësimin e KOK-ut në Komitetin 
Olimpik Ndërkombëtar. Na përshkruani pak ato 
momente?

Takimi në Sidnej me presidentin Besim Hasani 
është kujtim i çmueshëm për mua. Me presidentin 
ishin edhe tre fëmijë nga Kosova që kishin fituar 
shpërblimin madhështor nga një kuiz Olimpik i 
KOK-ut. Rreth tij gjithmonë ndjeja një energji të 
papërshkrueshme.

E mbaj mend mirë ditën kur u takova me presidentin. 
Brenda 5 minutave nga biseda jonë e parë, më 
mbeti një mbresë e pashlyeshme për presidentin. 
Ishte bindja dhe optimizmi i tij se Kosova një ditë 
do të bëhet garues i barabartë Olimpik me të gjitha 
shtetet tjera. Më kujtohej se si presidenti arriti të 
takojë shumë udhëheqës të komiteteve Olimpike 
të shteteve tjera dhe zyrtarëve të larte të organit 
Olimpik. Arrita edhe të takoj dhe krioj marrëdhënie 
me presidentin e Komitetit Olimpik Australian, John 
Coates, në çastet kur ai ishte në vrullin e ngjarjeve 
më të mëdha të jetës së tij. Presidenti Hasani kishte 
një qëllim të përkushtuar dhe vërehej nga energjia 
dhe puna e palodhshme e tij.

Personalisht, ajo që na bëri miq të jetës ishte 
mbështetja e tij edhe për mua.  Më jepte kurajo dhe 
motivim për Lojërat e mia, ishte prezent në momente 
kyçe për mua. Në fund më ftoi në Kosovë si mysafir 
personal i tij dhe i KOK-ut, dhe kur erdha më bëri një 
ndër mikëpritjet më të mira që kam përjetuar deri 
sot – dhe gjithashtu me njohu me personalitetet e 
mëdhaja të hendbollit tonë.

Kur mund ta shohim Kombëtaren tonë të hendbollit 
në Lojërat Olimpike?

Në garat Olimpike kualifikohen vetëm tetë ekipe 
evropiane. Ekipet e nivelit më të mirë botëror. Ardhja 
deri në këtë pikë është një sfidë e madhërishme, por 
jo e pamundshme. Mirëpo na duhet një përkushtim i 
madh dhe një investim 10-15 vjeçar për të pasur një 
shancë të vogël. 

Së pari duhet ta shprehim këtë dëshirë dhe qëllim 
dhe ta krijojmë një projekt dhe rrethana të posaqme 
për sport elitar. Duhet t’i identifikojmë talentët nga 
mosha fëmijërore dhe të fillon puna për transferimin 
e tyre në lojtarë elitarë ndërkombëtarë. Posaqërisht 
duhet të investohet në infrastrukturë sportive, 
metoda trajnimi, gara të rregullta ndërkombëtare, 
investim në shkencë sportive, dietë sportive, 
mirëmbjatja fizike – çdokush që integrohet në 
këtë projekt duhet ta ketë mentalitetin të sportistit 
superior në çdo aspekt.  

Cili ekspert hendbolli në vitin 2006 kishte besuar 
se Holanda do të kualifikohej për garat Olimpike 
ndonjëherë? S’besoj se ka besuar ndokush. Por, 
posaqërisht kjo ndodhi në 2016 në Rio de Janeiro. 

Si? Ashtu siç e shpreha. Sot Holanda është kampion 
aktual botëror falë një projekti 10-vjeçarë. Triumf i 
madh për shtetet e vogla të Evropës.

LETËRNJOFTIMI

Datëlindja: 1 janar 1972

Vendlindja: Sidnej, Australi

Karriera si lojtar

1993 – 2009 Australia (140 ndeshje)
2006-2010 Canberra HC
2010-2011 Southern Stars

Karriera si trajner

2009-2013 Australia
2007 – 2016 ACT Men’s state team
2016 - Kosova

From the Sydney 2000 Olympics to the 
dream of taking Kosovo’s handball to the 
next level

Back in 2000, Taip Ramadani was the only 
Kosovar participating in the Sydney 2000 
Olympic Games. At the time, Ramadani 
played for the national handball team of 
Australian, which hosted the Olympics.

Born in Australia of Kosovar parents, Taipi 
joined Australia’s national team in 1993, 
and after his player career, he managed to 
become Australia’s coach.

In the lead of Kosovo’s national team since 
2016, he brings to Kosovo his international 
experience gained in clubs and the Australian 
national team.

In the interview for the “Olimpi” magazine, he 
talks about his career, his participation in the 
Sydney 2000 Olympic Games, the special 
meeting with NOC Kosovo President Besim 
Hasani during the Olympics, the Kosovo 
national team, Kosovar handball, etc.

He dreams of taking Kosovo’s handball in a 
European Championship.
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“Moment i veçantë ishte 
kur në sallën e ushqimit në 
Fshatin Olimpik në Sidnej 
2000, takova shqiptarët 
e Greqisë, peshëngritësit 
Agim Xhelili dhe Luan 
Shabani, si dhe atleten 
Mirela Manjani, të cilët 
u befasonin kur unë me 
veshje australiane u 
flisja shqip. Ndërkohë, 
na u bashkëngjitën ekipi 
peshëngritës nga Shqipëria 
dhe shpejt u bë një bujë e 
madhe aty. I mbaj mend 
shakat ndaj Xhelilit dhe 
Shabanit për emrat e tyre 
që ua kishte zgjedhur 
Greqia”

“Takimi në Sidnej me 
presidentin Besim Hasani 
është kujtim i çmueshëm 
për mua. Me presidentin 
ishin edhe tre fëmijë nga 
Kosova që kishin fituar 
shpërblimin madhështor 
nga një kuiz Olimpik i 
KOK-ut. Rreth tij gjithmonë 
ndjeja një energji të 
papërshkrueshme”.
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“OLIMPIZMI DHE KORONA” II 
Shkruan: Thomas Bach

Prej mesazhit të parë “Olimpizmi dhe Korona” në 
muajin prill, mesazhi ynë në lidhje me ndikimet 
pozitive shëndetësore, sociale dhe ekonomike të 
sportit në shoqërinë në përgjithësi, ka fituar një 
momentum të konsiderueshëm. Ajo që mund të 
shohim tani është se sporti pranohet gjerësisht si 
faktor esencial për luftimin e pandemisë, e cila ende 
vazhdon në shumë vende. Sporti është pranuar edhe 
si pjesë integrale e zgjidhjes për rimëkëmbjen nga 
kriza, e cila është duke u zhvilluar në vende të tjera.

Fatmirësisht, po shohim edhe që po zhvillohen 
përsëri evente të drejtpërdrejta sportive. Pritja 
shumë pozitive e këtyre eventeve tregon qartë se 
jo vetëm atletët dhe organizatat sportive, por edhe 
publiku në përgjithësi mezi e kanë pritur kthimin e 
sportit si pjesë integrale e jetës sonë. Shohim edhe 
që sporti mund të organizohet në mënyrë të sigurt, 
madje edhe nën kufizimet e vazhdueshme. Kjo duhet 
të na japë të gjithëve besim në përgatitjet tona për 
eventet e ardhshme, duke përfshirë Lojërat Olimpike 
Tokio 2020. Do të doja të falënderoja të gjithë 
personat që na kanë sjellë deri këtu duke punuar pa 
u lodhur për t’i mbajtur shoqëritë tona në lëvizje, dhe 
të gjithë ju në komunitetin sportiv që po punoni me 
shumë përgjegjësi dhe krijimtari për të organizuar 
evente sportive, duke ruajtur shëndetin e të gjithë të 
interesuarve.

Bazuar në këtë sukses të hershëm, presim me 
padurim kohën kur të mund të lehtësohen shumë 
kufizime, të cilat janë esenciale tani për tani. Por 
duhet të vazhdojmë të veprojmë në një mënyrë të 
përgjegjshme kur bëhet fjalë për planifikimin dhe 
kalendarin e eventeve tona sportive. Virusi nuk është 
mundur ende. Duhet të vazhdojmë të kontribuojmë 
në frenimin e tij dhe të jemi pjesë e zgjidhjes për 
rimëkëmbjen nga kriza.

Në planifikimin dhe kalendarët tonë, të gjithë kemi 
një përgjegjësi të madhe, jo vetëm për palët tona të 
interesit, por për të gjithë komunitetin e sporteve. 
Nga përvoja, e dimë që çdo fatkeqësi që prek njërin 
prej nesh na prek të gjithëve - dhe ka potencialin të 
zhbëjë përparimin e madh që kemi bërë së bashku 
në muajt e fundit.

Në këtë kontekst, po i monitorojmë metodat e 
mundshme inovative të testimit për organizimin e 
sigurt të eventeve. Përveç metodave ekzistuese të 
testimit, ekzistojnë një numër i të ashtuquajturve 
teste të shpejta që tashmë janë në treg ose në 
zhvillim e sipër. Kur përdoren në kombinim me 
kundërmasa të tjera ndaj virusit, teste të tilla të 
shpejta na japin një mjet shtesë të rëndësishëm për 
të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë personat 
të përfshirë.

Përveç këtij lajmi të mirë në lidhje me testimin, ka 
sinjale shumë inkurajuese nga komuniteti shkencor 
dhe mjekësor në lidhje me disponueshmërinë e 
vaksinave të aprovuara në muajt e ardhshëm, mbase 
edhe para fundit të këtij viti.

Të marra së bashku, zhvillimet në testime dhe në 
vaksina do ta lehtësojnë shumë organizimin e sigurt 
të eventeve sportive. Ne të gjithë duhet të marrim 
parasysh kohën e disponueshmërisë së këtyre 
mjeteve të reja kur bëhet fjalë për kalendarin e 
eventeve tona. Prandaj, skenarëve të ndryshëm për 
të cilët po planifikon IOC-ja, ne i kemi shtuar edhe një 
për ta shfrytëzuar plotësisht potencialin e testimit 
dhe vaksinave.

Nga njëra anë, këto javë të fundit kanë treguar se 
ne mund të organizojmë evente të mëdha sportive 
në mënyrë të sigurt edhe pa një vaksinë. Nga ana 
tjetër, duhet të kuptojmë se edhe metodat e testimit 
dhe vaksinat nuk janë “ilaçi” që do t’i zgjidhë të 
gjitha problemet tona. Ne thjesht nuk e dimë ende 
ndikimin e plotë të ndonjë vaksine të mundshme. 
Por, në tërësi, ka arsye të mira për optimizëm të 
kujdesshëm.

IOC-ja do të vazhdojë t’i studiojë nga afër këto 
zhvillime. Ne po vlerësojmë edhe pasojat e tyre të 
mundshme për organizimin e eventeve sportive, 
duke filluar nga nevoja për të ndryshuar rregulla të 
caktuara të organizatave tona përkatëse në aspektet 
mjekësore, ekonomike, sociale dhe logjistike. Për 
këtë qëllim, vazhdojmë të bashkëpunojmë nga afër 
me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, autoritetet 
publike, ekspertë mjekësorë dhe shkencorë, si dhe 
kompani farmaceutike. Ne po shfrytëzojmë edhe 
përvojën e atyre organizatave sportive që kanë 
organizuar evente të suksesshme kohëve të fundit. 
Sigurisht që ne do të ndajmë çdo njohuri me të gjithë 
ata që janë të interesuar mes jush, në mënyrë që të 
gjithë ne në Lëvizjen Olimpike të mund të përfitojmë.

Ne kemi treguar në muajt e fundit se jemi vërtet 
#Më të Fortë Së bashku. Në këtë frymë solidariteti, 
ne duhet të vazhdojmë të japim kontributin tonë 
për frenimin e virusit dhe rimëkëmbjen nga kriza. 
Paraprakisht, dua t’ju falënderoja shumë për 
bashkëpunimin tuaj të vazhdueshëm në përpjekjen 
tonë të përbashkët që përmes sportit t’i japim botës 
shpresë dhe besim.
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Bach: Ngjarjet sportive mund të mbahen 
edhe pa vaksina
Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, 
Thomas Bach, ka thënë se rikthimet e fundit të 
ngjarjeve sportive kanë dëshmuar se ato mund të 
organizohen në mënyrë të sigurt edhe pa vaksina 
kundër koronavirusit, raporton agjencia Reuters.

Bach këto komente i ka bërë në një konferencë për 
media.

Lojërat Olimpike në Tokio janë shtyrë për një vit. Do 
të organizohen në verën e vitit 2021. 

Pandemia po vazhdon të zgjerohet, duke ngritur 
dyshime nëse do të jetë i mundur organizimi i 
Lojërave Olimpike edhe vitin e ardhshëm, pa daljen 
e vaksinës. 

Por Bach thotë se po dëshmohet se mund të 
organizohet.

Los Angeles 28 OG Logo is unveiled
The digital logo of the LA28 Olympic Games has been unveiled. The logo contains a 
variable A.
The letter “A” highlights the “endless history” of the city of Los Angeles, which will be 
the organizer of the 2028 Olympic Games.

Zbulohet logoja e LO Los Angjelos 2028
Është zbuluar logoja digjitale e Lojërave Olimpike LA28. Logoja përmban një A të 
ndryshueshme.
“A-ja nxjerrë në pah “historinë e pafund” të qytetit Los Angjelos, që do të jetë 
organizator i Lojërave Olimpike 2028.
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ORARI I LOJËRAVE OLIMPIKE TOKIO 2020
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63 % e sporteve në LE 2023 do të jenë 
kualifikuese për LO Paris 2024
20/21 shtator - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të 
Kosovës, presidenti Besim Hasani dhe sekretari i 
përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, kanë marrë pjesë 
në takimin e Komiteteve Olimpike Kombëtare të 
Evropës Qendrore dhe Juglindore, që u mbajt në 
Ljubljanë të Sllovenisë.

Takimi filloi me mbledhjen koomemorative në nderim 
të presidentit të Komitetit Olimpik të Evropës (EOC), 
Janez Kocijançiq, i cili u nda nga jeta muaj më parë.

Në takim u diskutua edhe për gjendjen në sport, pas 
përhapjes së pandemisë Covid 19.

Rëndësi të madhe iu kushtua Lojërave të ardhshme 
Evropiane, të cilat mbahen në Krakov & Malopolska 

September 20/21 - NOC Kosovo heads, President 
Besim Hasani and Secretary General Shasivar 
Haxhijaj, participated in the meeting of the National 
Olympic Committees of Central and Southeast 
Europe, which was held in Ljubljana, Slovenia. 
At the meeting, great importance was attached 
to the upcoming European Games, which will be 
held in Krakow & Malopolska, Poland, in 2023, as 
well as to the European Youth Olympics Festival, 

të Polonisë në vitin 2023, si dhe Festivalit Olimpik 
Evropian për të Rinj, që mbahet në Banska Bistrica 
të Sllovakisë në vitin 2022.

Në “Krakov & Malopolska 2023”, u bë e ditur se për 
herë të parë 14 sporte nga 24 sosh ose 63 për qind e 
sporteve do të jenë kualifikuese për Lojërat Olimpike 
Paris 2024.

Po ashtu, gjashtë sporte do të shërbejnë edhe si 
Kampionat Evropian, ndërsa pjesëmarrës do të jenë 
4 mijë sportistë. Kjo tregon se Lojërat Evropiane po 
bëhen gjithnjë e më të rëndësishme.

Në u diskutuan edhe çështje tjera.

to be held in Banska Bistrica, Slovakia, in 2022. In 
“Krakow & Malopolska 2023”, it was announced 
that for the first time 14 disciplines out of 24, or 
63 percent of disciplines, will qualify for the Paris 
2024 Olympic Games. Also, six disciplines will 
serve as the European Championship, while 4 
thousand athletes will be participating. This shows 
that the European Games are becoming more and 
more important.
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Lista preliminare për Lojërat Evropiane 2023

Shtyhet EYOF Vuokatti 2021

Komiteti Olimpik i Evropës (EOC) dhe organizatorët 
e Lojërave Evropiane “Krakovia-Maloposka 2023”, 
janë pajtuar për listën preliminare të Lojërave të 
ardhshme evropiane, të cilat do të mbahen në Poloni, 
në vitin 2023.

Lista përfshin 24 sporte të ndryshme.

Lista e sporteve është: Shigjetari, not artistik, 

Festivali Olimpik Evropian Dimëror për të Rinj EYOF 
2021 Vuokatti, i paraparë për t’u mbajtur në muajin 
shkurt 2021 në Vuokatti të Finlandës, është shtyrë 
për në dhjetor të vitit 2021. 

Shkak për shtyrjen është bërë pandemia Covid 19.

Data e re është vendosur të jetë 11-18 dhjetor 2020.

badminton, basketboll 3X3, hendboll në rërë, 
‘brejkdensë’ (breaking), kanu (slalom; sprint), 
çiklizëm (malor; rrugor), skermë, gjimnastikë, xhudo, 
karate, pentatloni modern, vrapim malor, ragbi 7, 
shenjëtari, kërcime me ski (veror), ngjitje sportive, 
pingpong, triathlon, volejboll (volejboll; volejboll në 
rërë), peshëngritje dhe mundje.

The European Youth Olympics Winter Festival 
EYOF Vuokatti 2021, scheduled to be held in 
February 2021 in Vuokatti, Finland, has been 
postponed to December 2021. 

The cause for the delay is the Covid pandemic 19.

The new dates are set to be December 11-18, 
2021.
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“Forumi i Sportit” hapi Javën Evropiane 
të Sportit
23 shtator 2020 - Konferenca “Forumi i Sportit”, e 
organizuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës (KOK) në 
bashkëpunim me Ministrinë për Kulturë, Rini e Sport 
(MKRS), ka hapur Javën Evropiane të Sportit.

Konferenca e mbajtur në Hotel Emerald në Prishtinë, 
u zhvillua në formë të paneleve, derisa u diskutuan 
temat si: “Sporti dhe pandemia Covid 19”, si dhe 
“Strategjia Kombëtare për Sportin, Qeverisja e Mirë 
dhe Barazia Gjinore”.

Krahas personaliteteve të shumta nga sporti, të 
pranishëm ishin edhe ministrja për Kulturë, Rini e 
Sport, Vlora Dumoshi, si dhe ministri i Shëndetësisë 
(MSH), Armend Zemaj.

Në fjalën hyrëse, mikpritësi i konferencës, presidenti 
Besim Hasani, foli për rëndësinë që ka Java 
Evropiane e Sportit, hapjen e së cilës KOK e bënë 
prej tri vitesh.

“Qëllimi i Javës Evropiane është që sa më shumë 
njerëz të merren me sport, andaj marrë parasysh 
numrin e vogël të personave që merren me sport, 
ne duhet të fokusohemi që sa më shumë fëmijë t’i 
inkurajojmë të merren me sport. Prindërit, vëllezërit, 
motrat dhe gjyshërit duhet të marrin fëmijët ‘për 
dore’ për t’i regjistruar në ndonjërën prej klubeve të 
komunave të tyre në Kosovë, ashtu siç i marrin për 
t’i dërguar në shkollë”, tha ndër të tjera presidenti 
Hasani.

Hapjen e Javës Evropiane të Sportit e bëri ministrja 
Dumoshi, e cila foli edhe për pakon e rimëkëmbjes 
të ndarë nga Qeveria e Kosovës. “Përmes pakos 
së rimëkëmbjes do të mbështesim sportin, ndërsa 
mbështetja do të shkojë tek klubet, pasi jemi të 
vetëdijshëm që bizneset nuk kanë mundur të 
ndihmojnë klubet gjatë pandemisë. Do të bisedojmë 
bashkë me kryetarin e KOK, Besim Hasani dhe 
federatat sportive, për kriteret dhe mënyrën e ndarjes 
së tyre”, tha mes tjerash ministrja Dumoshi.

Pikërisht ministrja Dumoshi dhe presidenti Hasani 
ishin në panelin e parë, bashkë me ministrin e 
Shëndetësisë, Armend Zemaj, ushtruesin e detyrës 
së sekretarit të përgjithshëm në MKRS, Ibër Alaj dhe 
sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Hendbolli 
të Kosovës, diskutuan për temën: “Sporti dhe 
pandemia Covid 19”.

Interesimi dhe vëmendja e të pranishmëve ishin 
tek ministri Zemaj, në lidhje me zhbollikimin e 
aktiviteteve sportive, për çka i pari i shëndetësisë në 
vend paralajmëroi rikthimin e aktiviteteve sportive, 
por me masa strikte.

“Do të ecim me hapje të kontrolluar, masat dhe 

ndëshkimet do t’i marrim së bashku. Nuk do të 
dëshiroja që pas lehtësimit të masave, të mbyllet 
aktiviteti sportiv i ndonjë federate për shkak të 
mosrespektimit të protokollit. Ju lutem ta merrni 
këtë mesazh. Shumë shpejt do të bëhet një vlerësim 
dhe brenda ditëve do të njoftoheni për heqje të 
kufizimeve”, ka thënë ndër të tjera Zemaj.

Edhe trajneri kampion Olimpik, Driton Kuka, përmes 
një video-mesazhi të dërguar nga Sllovenia, ka 
kërkuar nga MSH dhe IKSHPK, që të rifillohet qysh 
nga kjo javë me aktivitete sportive, sepse mund të 
humbim diçka që është krijuar prej 20 vitesh.

Në panelin e dytë me temën “Strategjia Kombëtare 
për Sportin, Qeverisja e Mirë dhe Barazia Gjinore”, 
diskutuan sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar 
Haxhijaj, u.d. i drejtorit të DS në MKRS, Fitim Arifi, 
shefja e Divizionit për federatat dhe KOK në DS 
të MKRS, Aferdita Fazlija, kryetari i Federatës së 
Basketbollit të Kosovës, Arben Fetahu, kryetari i 
Federatës së Mundjes së Kosovës, Naim Muja dhe 
sekretari i përgjithshëm i Federatës së Volejbollit të 
Kosovës, Valon Nikqi.

Të gjithë shprehën nevojën që të krijohet sa më parë 
strategjia kombëtare për sportin, ndërsa u theksua 
edhe një herë se federatat sportive, KOK, por edhe 
klubet duhet të ngritin numrin e përfshirjes së 
femrave në sport, konkretisht në pozitat udhëheqëse. 
Po ashtu, federatat u inkurajuan të hartojnë planet 
strategjike për Ciklin Olimpik 2021-2024.

Java Evropiane vazhdoi deri më 30 shtator 2020.



OLIMPI21

The “Sports Forum” Conference, organized by the Kosovo 
Olympic Committee (KOC) in cooperation with the Ministry 
of Culture, Youth and Sports (MCYS), opened the European 
Sports Week.

The Conference held on Wednesday (23.09.2020), was 
organized in panels covering topics such as: “Sports and the 
Covid-19 pandemic”, as well as “National Strategy for Sport, 
Good Governance and Gender Equality”.

In his opening remarks, the host of the Conference, the 
president of KOC, Besim Hasani, spoke about the importance 
of the European Sports Week, calling for children to be involved 
in sports as much as possible.

Minister Dumoshi opened the European Sports Week stressing 
that the emergency package allocated by the Government of 
Kosovo for sports will be distributed to clubs.

Minister Dumoshi and President Hasani sat in the first panel, 
together with the Minister of Health, Armend Zemaj, the acting 
Secretary General of the MCYS, Iber Alaj and the Secretary 
General of the Kosovo Handball Federation, Izet Gjinovci, to 

discuss “Sports and the Covid-19 pandemic”.

Minister Zemaj caught all the interest and attention of those 
present regarding the permission to conduct sports activities, 
for which the Minister of Health announced the reinstatement 
of sports activities, but with strict measures.

The Olympic champion coach, Driton Kuka, through a video 
message sent from Slovenia, called for resumption of 
sports activities starting this week, otherwise we risk losing 
something we have created for 20 years.

The second panel on “National Strategy for Sports, Good 
Governance and Gender Equality” involved the Secretary 
General of KOC, Shasivar Haxhijaj; Acting Director of DS in 
MCYS, Fitim Arifi; Head of the Division for Federations and 
KOC in the DS of MCYS, Aferdita Fazlija; the president of the 
Kosovo Basketball Federation, Arben Fetahu; the president of 
the Kosovo Wrestling Federation, Naim Muja and the general 
secretary of the Kosovo Volleyball Federation, Valon Nikci.

European Week continued with various activities until 
September 30, 2020.
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Presidenti Hasani ishte panelist në samitin 
ndërkombëtar virtual “Major Events 2020”
Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës 
(KOK), Besim Hasani, ka marrë pjesë në samitin 
ndërkombëtar virtual “Major Events 2020”, i cili u 
mbajt online prej 7-9 korrik dhe në të cilin morën 
pjesë figura të larta sportive dhe udhëheqës të 
organizatave të ndryshme të sportit dhe industri 
tjera.

Presidenti Hasani mori pjesë në sesionin me temën 
“Cila është shtroja (tapeti) mendore, ku do të bazohet 
rikthimi ynë në sport pas përhapjes së pandemisë 
Covid 19?”.

Presidenti Hasani duke folur fillimisht për sfidat 
nëpër të cilat ka kaluar KOK-u deri në anëtarësimin 
në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar (IOC), si dhe 
medaljen Olimpike të fituar nga Majlinda Kelmendi, 
bëri një rezyme të seminarit ndërkombëtar për aftësi 
mentale, të mbajtur online me 40 sportistë elitarë 
dhe Shpresa Olimpike 2020. Seminari i drejtuar nga 
trajnerët e organizatës australiane Optimization 
HUB: Graziella Thake, Elda Gjoka, Mel Roche dhe 
Paul Hutch u zhvillua në katër trajnime.

Gjatë fjalës së tij, presidenti theksoi se KOK-u është 
duke mbështetur sportistët dhe njëkohësisht po 
iu mundëson atyre që të dëgjojnë seminare të 
ndryshme që kanë të bëjnë me shëndetin mental, 
sidomos pas përhapjes së pandemisë Covid 19.

Krahas presidentit Hasani, në panelin që udhëhiqej 
nga Graziella Thake (Optimization HUB), ishin edhe 
Florette Blackëood, zyrtare e lartë në Ministrinë e 
Sportit të Xhamajkës, Alan Beckford, administrator 
sportiv i Xhamajkës, Kirill Micallef Stafrace, zyrtar 
i lartë në Komitetin Olimpik të Maltës, Sana Mir, 
ish-kampione e botës në kriket me Pakistanin dhe 
Amelia Kuk, zyrtare e Ligës së Ragbit në Australi.

Samitin po e ndjekin mbi 1 mijë pjesëmarrës nga 
korporata të ndryshme të botës, ku pjesë e këtij 
Samiti janë rreth 200 organizata, institucione dhe 
biznese nga e tërë bota.

Samiti u ndjek edhe nga sportistë elitarë të Kosovës 
dhe zyrtarë të federatave sportive në Kosovë.

NOC-Kosovo President Besim Hasani 
participated in the virtual international “Major 
Events Summit 2020”, which was held online 
from July 7-9, and was attended by senior 
sports figures and leaders of various sports 
organizations and other industries.

President Hasani participated in the session on 
the topic “What is the mental tapestry that will 
underpin our return Sport?”.
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Certifikohen administratorë të rinj në 
kursin për administratorë sporti
28 shtator 2020 - Ka përfunduar me sukses kursi i 
radhës për administratorë sporti, i organizuar nga 
Komiteti Olimpik i Kosovës.

Kursi u vijua nga pjesëmarrës të ndryshëm të 
federatave sportive Olimpike.

Ligjërues të rregullt ishin: Besim Hasani Besim 
Hasani (MEMOS XVIII) drejtor i programit për kurse/
Solidaritet Olimpik-Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, 
Iber Alaj (MEMOS XIX) SO-KON/drejtor programi, 
Elda Gjoka (MEMOS IX) drejtoreshë e kursit 
kombëtar, licencuar gjithashtu nga Solidariteti 
Olimpik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, kurse për 
Hulumtimin Shkencor: “Lartësia e trupit në raport 
me parametrat tjerë Antropometrik për popullatën 
në Kosovë”, ligjëroi PHD Fitim Arifi.

Kursi i mbajtur për dy ditë radhazi në Hotel Sirius në 

Prishtinë, u zhvillua nën respektimin e masave për 
mbrojtjen nga pandemia Covid 19.

NOC-Kosovo hosts succeeding sports administrators 
course.

The course was attended by various participants 
from Olympic sports federations.

The regular lecturers were, Besim Hasani (MEMOS 
XVIII) Courses Program Director /Olympic Solidarity-

International Olympic Committee, Iber Alaj (MEMOS 
XIX) OS-IOC/Program Director, Elda Gjoka (MEMOS 
IX) National Course Director, also licensed by the 
Olympic Solidarity of the International Olympic 
Committee, while PhD Fitim Arifi lectured on the 
Scientific Survey “Body height in relation to other 
anthropometric parameters of Kosovo’s population”.
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KOK ishte pjesë e SIGA Javës Evropiane 
në Sport
Komiteti Olimpik i Kosovës ishte pjesë e Javës 
Evropiane në Sport, që gjatë muajit shtator u 
organizua nga Aleanca Globale për Integritetin në 
Sport (SIGA), anëtare e së cilës është edhe KOK-u.

Pjesë e paneleve të ndryshme ishin edhe presidenti 
i KOK-ut, Besim Hasani dhe këshilltarja strategjike e 
tij, Elda Gjoka.

Presidenti Hasani mori pjesë në panelin me 
temë “Të rinjtë, barazia dhe drejtësia gjinore”, ku 
diskutoi bashkë me presidentin e Komitetit Olimpik 
të Kroacisë, Zlatko Matesha dhe sekretarin e 
përgjithshëm të KO të Ugandës, Donald Rukare. 
Paneli u udhëhoq nga Elda Gjoka.

Java e Integritetit në Sport u mbyll më 11 shtator.
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Edon Zhegrova vizitoi KOK-un

Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim 
Hasani, ka pritur në zyren e tij futbollistin e 
Kombëtares së Kosovës, Edon Zhegrova, i cili 
shoqërohej nga babai i tij, Lulëzimi.

Zhegrova, 21-vjeçar, po bënë karrierë të suksesshme 
në arenën ndërkombëtare, ku së fundi shkëlqeu me 
kampionin e shumëfishtë të Zvicrës, Basel, derisa 
është pjesë e suksesit të Kombëtares së Kosovës.

Edoni, karrierën e kishte nisur tek Flamurtari i 
Prishtinës, më pas luajti tek Prishtina, për të vazhduar 
në Belgjikë tek skuadrat e Gentit dhe Genkut, kurse 
së fundi ishte i huazuar tek Baseli.

Presidenti Hasani, duke e falënderuar Edonin për 
vizitën dhe duke i uruar shëndet dhe suksese 
në karrierë, tha se për KOK-un kjo është një ditë e 
veçantë.

“Ju jeni frymëzim për shumë sportistë të rinj, të cilët 

duhet të merren me sport. Ju keni treguar se në sport, 
konkretisht futboll, se nuk mjafton vetëm talenti, por 
edhe puna, andaj ju uroj së pari shëndet e më pas 
suksese si me klubin, ashtu edhe me Kombëtaren, 
me të cilën po ia zbardhni fytyrën Kosovës”, tha ndër 
të tjera presidenti Hasani.

Zhegrova falënderoi presidentin Hasani për pritjen, 
derisa uroi që viti 2020 të jetë i Kosovës.

“Së pari iu uroj shëndet të gjithëve në këtë kohë 
pandemie dhe ta kalojnë sa më mirë. Shpresoj 
poashtu që ndeshjet e radhës që i kemi me Kosovën, 
bashkë me djemtë tjerë, do ta japim maksimumin 
dhe t’i bëjmë krenarë të gjithë shqiptarët, si dhe 
ta realizojmë ëndrrën tonë për t’u kualifikuar në 
Evropian”, u shpreh Zhegrova.

Në fund, Presidenti Hasani ndau disa dhurata 
simbolike për familjen Zhegrova.
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Presidenti Hasani dhe KosADA mbajtën video-
konferencë me WADA-n dhe EERADO-n
Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim 
Hasani, koordinatori i KOK-ut për anti-doping në 
Kosovë, Gëzim Murseli dhe anëtarja e Agjencisë së 
Kosovës për Anti-Doping (KosADA), kanë mbajtur 
një video konferencë me përfaqësuesit e Agjencisë 
Botërore të AntiDopingut (WADA), Ieva Lukosiute-
Stanikuniene, Raphael Rezende dhe përfaqësuesit e 
Organizatës Regjionale të Anti-Dopingut për Evropën 
Jug-Lindore (EERADO), Tamar Tanishwilli dhe Temur 
Ukleba.

Përfaqësuesit e WADA-s dhe EERADO-s u interesuan 
me punët që po bënë KosADA, me sfidat me të cilat 
po përballet, si dhe u interesuan nëse Qeveria e 
Kosovës ka marrë ndonjë hap në drejtim të formimit 
të formimit të agjencisë, etj.

Presidenti Hasani dhe koordinatori Murseli, duke 
falënderuar përfaqësuesit e WADA-s dhe EERADO-s 
për bashkëpunimin, i njoftuan me proceset dhe 
sfidat nëpër të cilat po kalon KosADA, si dhe me 
procesin e testimit të sportistëve elitarë të Kosovës, 
e që do të fillojë këtë vit.

KosADA është themeluar përkohësisht vitin e kaluar 
nga KOK-u, pas insistimit nga Organizata Botërore e 
Anti-Dopingut (WADA).

Kjo është bërë nga KOK me qëllim që sportistët e 
Kosovës të mund të marrin pjesë në aktivitetet 
ndërkombëtare të organizuara nga Komiteti Olimpik 
Ndërkombëtar.

Kosovo Anti-Doping Agency (KosADA) 
representatives and NOC-Kosovo President 
Besim Hasani held a video conference with World 
Anti-Doping Agency (WADA) representatives.
WADA and EERADO representatives expressed 
their interested in the work that KosADA is doing, 
the challenges it is facing, and inquired whether 
the Government of Kosovo has taken any steps 
towards the establishment of the agency, etc.
President Hasani and Coordinator Murseli, 
thanking the WADA and EERADO representatives 
for their cooperation, informed them about 
the processes KosADA is going through and 
challenges it is facing, as well as the process of 
testing Kosovo’s elite athletes, which will begin 
this year.
KosADA was set up temporarily last year by 
NOC-Kosovo, in the wake of persistent calls from 
the World Anti-Doping Organization (WADA).
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KOK i bashkohet 
kampanjës 
“IOC Green Deal 
and Sport”

Komiteti Olimpik i Kosovës i është bashkuar 
kampanjës së Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe 
Kompanisë Kemikale (DOË) për mbrojtjen e ambientit.

Me këtë rast, në garën “Road Race” të organizuar 
nga Federata e Çiklizmit të Kosovës, janë shpalosur 
“Roll Up”, të cilët bëjnë thirrje për “Më pak vetura, më 
shumë biçikleta”.

KOK prej muajsh në aktivitete të ndryshme është 
duke publikuar thirrje të ndryshme edhe të iniciativës 
së Bashkimit Evropian “Green Deal and Sport”, ku 
mesazhe të ndryshme janë zbuluar gjatë aktiviteteve 
për Ditën Botërore të Sportit dhe Ambientit dhe Ditës 
Olimpike.

NOC-Kosovo has joined the campaign of the International Olympic Committee and the Dow Chemical 
Company for the protection of the environment.
To this end, roll up banners bearing the message “Less cars, more bicycles” were displayed along the 
itinerary of the “Road Race” organized by the Cycling Federation of Kosovo.
For months now, at various activities, NOC-Kosovo has also been promoting the messages of the 
European Union’s “Green Deal and Sport” initiative, and various such messages were displayed during 
the activities hosted for the International Day of Sport, World Environment Day, and Olympic Day.
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Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës ishte aktiv edhe në tre mujorëshin e tretë të këtij viti. Ata 
mbledhjet i mbajtur në Hotel Sirius në Prishtinën, duke respektuar masat e dala nga institucionet përkatëse 
për mbrojtje ndaj pandemisë Covid 19. BE shqyrtoi dhe miratoi pika të ndryshme të Rendit të Ditës.

Diskutime të frytshme, MKRS - KOK
15 shtator 2020 - Drejtuesit e Komitetit Olimpik të 
Kosovës, presidenti Besim Hasani dhe sekretari 
i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, kanë takuar 
ministren për Kulturë, Rini e Sport, Vlora Dumoshi, e 
cila shoqërohej nga bashkëpunëtorët e saj.

Qëllimi i takimit ishte bashkëpunimi dhe 
bashkërenditja e aktiviteteve, në interes të sportit.

Të dyja palët u dakorduan për domosdoshmërinë e 
fillimit të aktiviteteve sportive, sa më shpejt që është 
e mundur, duke zbatuar me përpikëri protokollet 
përkatëse të dala nga Ministria e Shëndetësisë 
dhe Instituti Kombëtar Shëndetësor, në lidhje me 
pandeminë Covid 19.

U diskutua edhe për pakon emergjente të ndarë 
nga Qeveria e Republikës së Kosovsës për sportin, 
për çka u dakorduan që të gjendet modeli më i 
përshtatshëm për ndarjen e ndihmës emergjente për 
organizatat sportive.

Një tjetër çështje që u diskutua dhe u arrit 
pajtueshmëri e plotë, ishte që si KOK, ashtu edhe 
MKRS, t’i bëjnë thirrje Qeverisë së Kosovës për 
mbështjetjen e funksionimit të Agjencisë Kombëtare 
për Anti-Doping “KosADA”.

Presidenti Hasani në një takim ndaras takoi edhe 
ushtruesin e detyrës së sekretarit të përgjithshëm 
në MKRS, Ibër Alaj, të cilin e uroi për emërimin në 
këtë pozitë.
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Rrugëtimi sfidues 257km. i Fikret Shatrit 
nga Prishtina në Tiranë
4 korrik 2020 - I stërlodhur dhe me lot gëzimi,  por 
tejet krenar në shpirt, atleti Fikret Shatri arriti 
tek sheshi Skënderbeu në Tiranë, duke realizuar 
rrugëtimin sfidues nga Prishtina për në Tiranë.

45-vjeçari nga Istogu vrapoi 257 km, derisa shkaku 
i një lëndimi të vogël, kilometrat e fundit i përfundoi 
duke ecur.

Shatri arriti rreth orës 15:30 tek sheshi Skënderbeu 
në Tiranë, pas 45 orësh rrugëtim. Ai ishte nisur më 
2 korrik në ora 18:00 nga sheshi Skënderbeu në 
Prishtinë.

Shatri u ndje i lumtur dhe tejet i emocionuar, derisa 
falënderoi të gjithë ata që e shoqëruan gjatë këtij 
rrugëtimi, por edhe sponsorët.

“Jam i lumtur për faktin se jo që nuk dështova unë, 
por nuk dështuan miqtë e mijë. I përshëndes të gjithë 
ata njerëz që i kam lënë pa gjumë. Këmbët u lënduan 
për shkak të asfaltit”, tha Shatri.

Në përkrahje të tij ishte edhe sekretari i përgjithshëm 

i Komitetit Olimpik të Kosovës, Shasivar Haxhijaj, 
i cili iu bashkua në dhjetëra kilometrat e fundit, 
pastaj presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar të 
Shqipërisë, Viron Bezhani, atletët e klubit Prishtina 
Trail Runner, Gërmia 555, të cilët ishin gjatë tërë 
kohës së bashku, klubi Maraton Albania nga 
Shqipëria, miq dhe familjarë të tij.

“Në emër të Komitetit Olimpik të Kosovës mora 
pjesë në vrapimin sfidues të Fikret Shatrit. Fikreti 
sot bëri kulmin e karrieres së tij duke bërë histori jo 
vetëm në sportin kosovar, por edhe atë ballkanik e 
më gjerë. Personalisht falënderoj Fikretin që na dha 
këtë kënaqësi që ta shijojmë edhe ne këtë sfidë. Sot 
u ndjeva vërtetë i lumtur, për dhjetëra kilometrat që i 
bëra me të, sepse mbi të gjitha bashkarisht evokuam 
kujtime të ecjeve në kohëra dhe rrethana shumë më 
të rënda për Kosovën”, u shpreh Haxhijaj.

Në nisje të rrugëtimit sfidues kishte vrapuar për 5 
kilometra edhe presidenti i KOK-ut, Besim Hasani.

KOK ishte sponsori kryesor i rrugëtimit të Shatrit.

July 4, 2020 - Fatigued, yet proudful and shedding tears of joy, long-distance runner Fikret Shatri made it to Skanderbeg Square in 
Tirana, finally finishing his challenging Prishtina to Tirana endurance race.
The 45-year-old from Istog ran 257 km, but due to a minor injury he was forced to walk over the last kilometers.
Shatri arrived at Skanderbeg Square in Tirana at around 15:30, after a 45-hour run. He departed from from Skanderbeg Square in 
Pristina on July 2 at 18:00.
NOC-Kosovo was the principal sponsor of Shatri’s endurance race.
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Medalistët e Ballkanit, e ardhmja e atletikës
12/13 shtator 2020 - Muhamet Ramadani ka 
konfirmuar sërish dominimin e tij në Kampionatin 
Ballkanik U-20 në atletikë, që u mbajt në Stamboll 
të Turqisë.

Atleti ynë fitoi medaljen e artë në hedhjen e gjylës 6 
kilogramë. Rezultati i tij ishte 18.85cm.

Ramadani kishte fituar të artën edhe në Ballkanikun 
e sallës U-20 të mbajtur në shkurt të këtij viti.

Ai është medalist i artë edhe në Festivalin Olimpik 

Evropian për të Rinj (EYOF) Baku 2019.

Një ditë më vonë, medalje të parën në Ballkanik e 
fitoi edhe Alaudin Suma.

Ai fitoi të bronztën në hedhjen e diskut. Rezultati i tij 
ishte 49.83 cm.

Muhameti dhe Alaudini vlerësohen e ardhmja e 
atletikës. Të dy janë edhe Shpresa Olimpike 2020 
të KOK-ut. Ramadani merr bursë nga Ministria për 
Kulturë, Rini e Sport, kurse Alaudini nga KOK-u.
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Presidenti Hasani priti SHGSK-në në shënimin 
e Ditës Botërore të Gazetarëve Sportivë
2 korrik - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës 
(KOK), Besim Hasani, ka pritur  Shoqatën e 
Gazetarëve Sportivë të Kosovës, në shënimin e 2 
korrikut – Ditës Botërore të Gazetarëve Sportivë.

SHGSK-së i printe kryetari Edmond Thaçi, sekretari 
i përgjithshëm, Artan Muhaxhiri, nënkryetarja Maki 
Bajrami dhe anëtari i Bordit, Arbnor Rahova.

Shoqata Botërore e Mediave të Sportit është formuar 
më 1924, pikërisht më 2 korrik dhe për këtë arsye kjo 
datë kujtohet si Dita Botërore e Gazetarëve Sportivë.

Presidenti Hasani, që shoqërohej nga zyrtari për 
media në KOK, Kushtrim Krasniqi, përgëzoi SHGSK-

KOK nënshkroi Memorandum 
Bashkëpunimi me Forumin për 
Udhëheqje dhe Diplomaci

Skitarja jonë, Era Shala, është emëruar 
njëra nga 25 ambasadoret e reja 
Olimpike (EYOA) të Komitetit Olimpik të 
Evropës për Festivalin Olimpik Evropian 
Dimëror për të Rinj EYOF 2021 Vuokatti

Presidenti i KOK-ut, Besim Hasani, 
ka pritur në takim ortopedin, Dr Bujar 
Shabani, MD PhD, i cili së fundi ka fituar 
të drejtën për të ndjekur programin 
dyvjeçarë në Mjekësi Sportive.

Programi do të zgjasë dy vjet dhe 
mbahet nën patronatin e Komitetit 
Olimpik Ndërkombëtar (IOC).

Dr. Bujari ka dhënë kontribut si panelist 
edhe në Konferencën për Mjekësinë 
Sportive, të organizuar vitin e kaluar 
nga KOK-u në Prishtinë.

në dhe gjithë komunitetin e gazetarëve në këtë ditë 
të veçantë. “Kam menduar prej muajsh që këtë ditë 
ta shënojmë në mënyrë më të veçantë, por shkaku i 
përhapjes së pandemisë Covid 19, ju kam ftuar për 
t’ju përgëzuar ju si SHGSK dhe gjithë komunitetin e 
gazetarëve sportivë. Bashkëpunimi me ju daton prej 
vitesh, andaj uroj që të vazhdojmë këtë bashkëpunim 
në formën më të mirë të mundshme”, tha presidenti 
Hasani.

I pari i Lëvizjes Olimpike në Kosovë ftoi organizatat 
sportive (OS) të krijojnë kushte të përshtatshme për 
gazetarët, të cilët janë lidhja midis OS dhe audiencës 
së gjerë.
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Ekipi olimpik i xhudos “mbushi bateritë” në 
Poreq e Erzurum, KOK mbuloi shpenzimet
Ekipi olimpik i xhudos vazhdoi me pjesëmarrje të 
ndryshme ndërkombëtare. Xhudistët të prirë nga 
përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Driton Kuka, 
u përgatitën fillimisht në Poreq të Kroacisë, bashkë 
me ekipin kombëtar të Kroacisë.

Më pas, morën pjesë edhe në kampin përgatitor në 

Erzurum të Turqisë, bashkë me ekipin kombëtar të 
këtij vendi. 

Komiteti Olimpik i Kosovës edhe këtë herë u doli në 
mbështetje, duke mbuluar shpenzimet.
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KOK iu bashkua Maratonës Virtuale 
“Prishtina Marathon 2020”
27 shtator 2020 - Komiteti Olimpik i Kosovës iu ka 
bashkuar Maratonës Virtuale Prishtina 2020, të 
organizuar nga Federata e Karatesë e Kosovës.

Presidenti Besim Hasani vrapoi 5 kilometra, duke 
përmirësuar rezultatin personal të tij për 28 sekonda.

Nënpresidenti Gazmend Maxhuni kreu 10 
kilometërshin me biçikletë, pjesë kjo e “Prishtina 
Virtual Maraton”.

Sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj, 
vrapoi gjysmëmaratonën 21 kilometra në një terren 

malor të vështirë në Maqedoninë e Veriut, bashkë 
me klubin “Albania Marathon”.

Grupi prej dhjetëra personash nga Kosova, Shqipëria, 
Maqedonia e Veriut dhe trojet tjera shqiptare,  
përshkruan në këmbë rrugën e Arbërit: Dibër – 
Gostivar – Tetovë - Shkup, të gjatë 161 km.

Pjesë e tyre ishin edhe atletë nga Kosova, e në mesin 
e tyre edhe Fikret Shatri, i cili në muajin korrik të këtij 
viti përshkroi 257 km nga Prishtina në Tiranë. Ata 
vrapuan edhe maratonën virtuale të Prishtinës.
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Sekretari i përgjithshëm i KOK-ut, Shasivar Haxhijaj, pranoi medaljen për pjesëmarrje në Maratonën Virtuale 
Prishtina Marathon 2020, nga sekretari i përgjithshëm i Federatës Atletike të Kosovës, Abdurrahman 
Shkodra.

Sekretari Haxhijaj vrapoi gjymëmaratonën 21 kilometërshe në rrugën e Arbërit në Maqedoninë e Veriut.
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Video-konferenca e TASK Forcës së IOC-ut 
për boksin
31 gusht - Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, 
Besim Hasani, dhe sekretari i përgjithshëm i 
Federatës së Boksit të Kosovës, Mehmet Bogujevci, 
kanë marrë pjesë në video-konferencën e organizuar 
nga Task Forca e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar 
(IOC) në lidhje me përditësimin e kualifikimit të 
boksierëve për në Lojërat Olimpike Tokio 2020, si 
dhe garave që pritet të zhvillohen, pas vështirësive 
të krijuara nga përhapja e pandemisë Covid 19.

Prej vitit të kaluar, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar 
ka krijuar Task Forcën, e cila do të merret me 
organizimet që kanë të bëjnë me garat e boksit, 
të vlefshme për kualifikim në LO Tokio 2020. Task 
Forca është krijuar nga Bordi Ekzekutiv i IOC-ut, pas 
suspendimit që ia bëri Federatës Ndërkombëtare të 
Boksit (AIBA).

Gjatë diskutimeve, udhëheqësit e Task Forcës, 
kanë njoftuar përfaqësuesit e të gjitha Komiteteve 
Olimpike të Evropës dhe Federatave Kombëtare të 
Boksit për ndryshimet e bëra në kalendarin e garave, 
të cilat pritet të përfundojnë më së largu deri në 
maj të vitit të ardhshëm, kur edhe do të mbahet 
kampionati botëror në Paris të Francës. Në këtë 
garë do të marrin pjesë edhe boksierët më të mirë 
të Kosovës.

Në mars të këtij viti, Task Forca anuloi turneun 
evropian kualifikues për LO Tokio 2020, që po 

mbahej në Londër, dhe i njëjti pritet të mbahet në 
muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Në këtë turne, 
në garë për kualifikim është Donjeta Sadiku, nga e 
cila pritshmëritë për të fituar normën Olimpike janë 
të larta.

Po ashtu, Task Forca iu përgjigj pyetjeve të ndryshme 
të përfaqësuesve, të cilat kryesisht kishin të bënin 
me procesin e kualifikimit, si dhe masat që duhet 
të marrin federatat për t’u mbrojtur nga përhapja e 
pandemisë Covid 19.

Një tjetër çështje që u diskutua ishte ajo se si 
boksierët mund të aplikojnë për fonde të programit të 
Solidaritetit Olimpik, të cilat duhet të bëhen përmes 
Komiteteve Olimpike Kombëtare.
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Arti Krasniqi jep 
shpresë se mund 
ta fitojë normën 
Olimpike Tokio 2020

Kosova në grup me Austrinë dhe Italinë

23 gusht 2020 - Notari ynë, Arti Krasniqi, zhvilloi 
garën e parë, që prej përhapjes së pandemisë Covid 
19.

Ai doli i pari në disiplinën 5 kilometra në ujëra të 
hapura, në garën e mbajtur sot në Gummersbach të 
Gjermanisë. Në garë morën pjesë rreth 40 garues, 
kryesisht nga Gjermanja, ndërsa në mesin e tyre 
kishte edhe notarë të Kombëtares së Gjermanisë. 
Krasniqi mbylli garën me kohë 00:59.06 minuta.

21-vjeçari, prej vitit të kaluar la Gjermaninë për të 
përfaqësuar Kosovën në garat ndërkombëtare, 
ndërsa debutimin e bëri në Lojërat Mesdhetare në 
Rërë “Patra 2019”, ku doli i katërti në 5 km.

Arti është kandidat për të fituar normën Olimpike 
Tokyo 2020 , disiplina 10 kilometra në ujëra të 
hapura.

Ai merr bursë nga Komiteti Olimpik i Kosovës.

Kombëtarja e Kosovës në hendboll (konkurrenca e 
femrave), do të luajë në grupin e katërt të fazës së 
parë të kualifikimeve për Botërorin 2021.

Kosova është në një grup me Austrinë dhe Italinë. 

Dy vendet e para në grup dërgojnë në fazën tjetër.

Ndeshjet do të luhen prej 27 deri më 29 nëntor apo 
prej 4 deri më 6 dhjetor të ktij viti. Ndeshjet e grupit 
tonë pritet të luhen në Austri.
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Patriot Behrami, i 27-ti në renditjen e AIBA-s
Federata Ndërkombëtare e Boksit AIBA, ka publikuar 
renditjen më të re të boksierëve për vitin 2020.

Boksieri ynë, Patriot Behrami, ndodhet në vendin 
e 27-të në botë në kategorinë -69 kilogramë, që 
vlerësohet sukses i madh për të.

Behrami ka tubuar 150 pikë, të cilat i ka fituar 
me vendin e pestë të zënë në Lojërat Evropiane 

Minsk2019.

AIBA në renditjen botërore, merr parasysh vetëm 
pikët e fituara në Kampionatet Botërore, Kampionatet 
Kontinentale dhe Lojërat Evropiane, në të cilat gara 
pikë të fituara si senior ka vetëm Behrami.

Patrioti merr bursë nga Komiteti Olimpik i Kosovës si 
“Shpresë Olimpike 2020”.

Ekipi i Kombëtares së Kosovës në boks (femrat): 
DonjetaSadiku, Alnera Brahimi, Anamaria Koni, Lirie Mazreku, 
Erinda Veliu dhe Suela Canolli, gjatë përgatitjeve në Durrës Kombëtarja e boksit për moshat 17-18 vjeçarë gjatë përgatitjeve në Brezovicë.

Kombëtarja A gjatë përgatitjeve në Durrës
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Ngritja e beach-volleyt
Muaji shtator u veçua për kampionatet evropiane 
në beach-volley, të mbajtura në Izmir të Turqisë, për 
grupmosha të ndryshme.

Ekipet tona arritën rezultate të kënaqshme, ndërsa 
befasinë më të këndshme e bënë vashat U18, të cilat 
zunë vendin e 14-të.

Vashat tona, Melirona Avdullahu dhe Yllka Jashari u 
mposhtën në 1/16 e finales nga Zvicra 2:0 në sete. 
Paraprakisht ato sot kishin mposhtur 2:0 Turqinë. 
Evropianin e mbyllën me dy fitore dhe dy humbje.

Përveç kësaj, Kombëtarja jonë ka arritur të ngrit 
kuotën shtetërore, që viteve të ardhshme në KE, 

Kosova nuk do t’i nënshtrohet kualifikimeve për 
pjesëmarrje, por do të merrë pjesë direkt në fazën e 
grupeve.

Në këtë grupmoshë, meshkujt zunë vendin e 23-të.

Ekipi i U-22, femrat, e mbylli evropianin në mesin e 24 
ekipeve më të mira.

Dyshja Dhuratë Sylejmani/Rinesa Hasani, mposhtën 
Poloninë, ndërsa u mundën nga Zvicra e Spanja.

Evropiani U-20 i femrave u mbajt në Brno të Çekisë, 
ku dyshja Hasani-Avdullahu, pësuan tri humbje në 
po aq ndeshje nga Polonia, Suedia e Andorra.

Kosova U-18 

Kosova U-20 Kosova U-22
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Nuk kishte rrugë tjetër!

Shkruan: Fazli Berisha

23 shtator - Pikërisht në këtë datë (13.09.1991) para 
29 viteve, nis rrokullisja e topit të futbollit të pavarur 
të Kosovës. Serbia kishte marrë ofensivë të paparë 
në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë, për të 
zhdukur e zhbë çdo gjë që frymonte shqip.

Kështu që pas shpalljes së Kosovës Republikë, 
sportistët e më këtë edhe futbolli gjatë muajt 
korrik dhe gusht të vitit 1991, nisën përgatitjet për 
një Federatë të pavarur të futbollit dhe për gara 
në futboll duke i thënë JO, më me okupatorin duke 
marrë rrugëtimin krejt ë pavarur dhe duke u bërë 
bashkë me Arsimin e Shëndetësinë si një nga shtyllat 
kryesore të pavarura në Republikën e Kosovës. Pra, 
nuk kishte rrugë tjetër. 

Pas themelimit të Federatës së Futbollit më 20 
gusht dhe organeve tjera u mor Vendimi që garat 
kampionale për edicionin 1991/1992 të nisin më 
14 shtator, por që për shkaqe taktike ato fillojnë 
më 13 shtator 1991 me ndeshjen e të mëdhënjve 
Flamurtari- Prishtina. Është një ditë historike. Garat 
nisin më 20 ekipe.

Kështu, nis rrugëtimi i pavarur i futbollit të Kosovës, 
nëpër fusha të improvizuara, njerëzit lëshuan arat e 
livadhet duke i shndërruar ato në fusha futbolli(sa 
për rikujtesë disa na to si Dumnica, Llukari, Raushiqi, 
Gjergjica, Malisheva e Gjilanit e shumë të tjera). 

Futbolli i Kosovës synonte të bëhej pjesë e 
mekanizmave ndërkombëtar e institucioneve UEFA 
dhe FFA, madje në periudhën 1991-1993 pati disa 
letërkëmbime ndërmjet FFK dhe UEFA, por ishte një 
JO e fortë nga ana e UEFA.

Nga kjo Jo duket se dekurajojë organet e mëvonshme 
të FFK-së. Nuk mungoi dëshira, por kjo dëshirë 
duhej të shoqërohej me punë, përkushtim dhe 
këmbëngulje, gjë që këto munguan, derisa në krye 
të futbollit të Kosovës erdhi legjenda Fadil Vokrri, të 
cilit nuk i mungoi, as vullneti as përkushtimi e mbi 

të gjitha këmbëngulja dhe falë punës së tij futbolli i 
Kosovës u bë pjesë e familjes së Evropës dhe 

Botës dhe sot futbolli dhe futbollistët janë krenaria 
e kombit. 

Për të mos e zgjatur shumë këtë shkrim që i 
kushtohet 29 vjetorit, falënderimi i përjetshëm u 
takon të gjithë atyre që dhanë gjithçka deri në flijim 
për futbollin e Kosovës dhe një falënderim i veçantë 
i takon legjendës Fadil Vokrri i cili na bëri pjesë të 
Evropës e Botës, por i cili nuk arriti të shijojë frytet e 
punës së tij sepse iku në përjetësi.

Urime ky përvjetor e faleminderit të gjithëve!

Shkrimi është bërë në kuadër të përvjetorit të 29-të 
të pavarësimit të futbollit kosovar.

(Autori është ish-zëdhënës i FFK-së dhe gazetar 
shumëvjeçar) 
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Vajzat vazhduan me suksese, por 
jo edhe djemtë
Shtator - Kombëtarja e Kosovës në futboll, konkurrenca e 
femrave, vazhdoi me suksese edhe në muajin shtator.

Vashat tona mposhtën 2:0 Estoninë, në takimin e luajtur 
në stadiumin Fadil Vokrri, në kuadër të kualifikimeve për 
evropianin 2021.

Përkundër mungesave të shumta, për shkak të mosardhjes 
së lojtareve nga diaspora, si pasojë e përhapjes së 
pandemisë Covid 19, Dardanet u treguan dominuese, duke 

shënuar dy herë përmes Kaltrina Biqkajt.

Kjo kombëtare, në shkurt të këtij viti u vlerësua me çmimin 
“Kombëtarja e Vitit 2019” nga KOK-u

Ndërkohë, kombëtarja e meshkujve zhvilloi dy ndeshjet 
e para në kuadër të Ligës C në Ligën e Kombeve. Djemtë 
tanë barazuan 1:1 me Moldavinë në udhëtim, kurse në 
Prishtinë u mundën 2:1 nga Greqia.
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Takim konstruktiv mes drejtuesve të KOK-
ut dhe FBK-së
15 shtator 2020 - Me ftesë të Federatës së 
Basketbollit të Kosovës (FBK), drejtuesit e Komitetit 
Olimpik të Kosovës, presidenti Besim Hasani dhe 
sekretari i përgjithshëm, Shasivar Haxhijaj, janë 
pritur nga krerët e FBK-së, kryetari Arben Fetahu dhe 
sekretarja e përgjithshme, Elvira Dushku.

Presidenti Hasani dhe sekretari i përgjithshëm, 
Haxhijaj, përgëzuan FBK-në, për nënshkrimin e 
marrëveshjes historike me Federatën e Basketbollit 
të Shqipërisë, për krijimin e një Lige unike, duke e 
cilësuar si lajm pozitiv, i cili erdhi në kohën dhe 
momentin e duhur.

I pari i basketbollit në vend, Fetahu, duke falënderuar 
drejtuesit e KOK-un për takimin, shpalosi detaje të 
organizimit të kësaj Lige, për të cilën shprehu besimin 
se do të ketë efektin pozitiv dhe se shembullin e tyre 

mund ta ndjekin edhe federata tjera.

Presidenti Hasani e përgëzoi FBK-në për nismën 
e hartimit të Planit Strategjik për periudhën 2021-
2025, sipas standardeve ndërkombëtare dhe me 
përfshirjen e të gjithë akterëve/hisedarë të sportit të 
basketbollit.

Të dyja palët diskutuan për projektet më të reja, si 
dhe format më të mira të bashkëpunimit mes dy 
institucioneve, bashkëpunim ky i cili nuk ka munguar 
as në të kaluarën.

Dëmet e shkaktuara në sportin kosovar, me theks 
të veçantë basketbollin, ishte njëra nga temat e 
diskutuara, për çka të dyja palët u pajtuan se dëmet 
janë të pariparueshme.

Të dyja palët shkëmbyen edhe dhurata modeste.
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Vashat ia bëjnë “sefte”
Kombëtarja e Kosovës në basketboll, konkurrenca e 
femrave, për herë të parë do të marrë pjesë në garat 
zyrtare të organizuara nga Federata Ndërkombëtare e 
Basketbollit (FIBA), që prej anëtarësimit të Federatës 
së Basketbollit të Kosovës në FIBA, në vitin 2015.

Vashat tona do të përfaqësohen në FIBA kampionatin 
evropian të shteteve të vogla, që do të organizohet në 
Nikozia të Qipros, prej 15 deri më 20 qershor 2021.

Logo zyrtare e Ligës Unike. Federata e Basketbollit të Kosovës dhe ajo e Shqipërisë nënshkruan marrëveshjen 
për krijimin e një Lige të Përbashkët të basketbollit mes dy shteteve. Liga do të përbëhet nga tetë klube.
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Shkëlqimi i Vesës
Vesa Gjinaj është tenistja që po shkëlqen në turne të 
ndryshëm kombëtar dhe ndërkombëtar.

Vesa ka fituar turneun ndërkombëtar të tenisit U-16 
“Peja Open 2020”, që u mbajt në Brestovik të Pejës.

Vesa në finale mposhti Tea Nikçeviq, 2:0 (6:1, 6:1), 
në sete. Në përgjithësi realizoi katër fitore, një pa 
lojë. Në këtë turne, sukses arriti edhe Fresk Sylhasi, i 
cili u mund në finale nga Simon Knezeviq 2:0 në sete 
(6:2, 6:3), duke u renditur i dyti.

Turneu ishte në kalendarin e garave të Tennis 
Europe.

Pak ditë më vonë, Vesa arrit të zë vendin e dytë në 

turneun ndërkombëtar U-18 “National Sport Park 
Open 2020”, të mbajtur prej 14-18 shtator në Tiranë.

Në një konkurrencë tejet të fortë, Gjinaj, mposhti katër 
kundërshtare: Polina Marakhtanova (ShBA) Sofiya 
Lebedeva (Rusi), Sofia Vdovychenko (Ukrainë) dhe 
Luca Udvardy (Hungari), ndërsa në finalen e sotme u 
mposht nga Leyla Elmas (Turqi).

Turneu u mbajt nën patronatin e Federatës 
Ndërkombëtare të Tenisit (ITF).

Gjinaj është bursiste e Komitetit Olimpik të Kosovës 
si “Shpresë Olimpike 2020”.

Federata e Mundjes e Kosovës organizoi kamp përgatitor veror me grupmoshat e reja. 
Kampi disaditorë u mbajt  në Durrës të Shqipërisë.
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Malet e bukura të Deçanit, Kosovë

Beautiful Deçan mountains, Kosovo

KOSOVAPRESS

W W W . K O S O V A P R E S S . C O M

AG J E N C I  E  L A J M E V E  /  N E W S  AG E N C Y

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

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

EMISIONET

Reklamimi në LIVE



OLIMPI51

KOSOVAPRESS

W W W . K O S O V A P R E S S . C O M

AG J E N C I  E  L A J M E V E  /  N E W S  AG E N C Y

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

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

EMISIONET

Reklamimi në LIVE




