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Nga ta 

EDItORIAL

Nisim…?!
ealisht nga ta nisim! Nga suksesi në Izrael 
i kombëtares A të futbollit, me “pak” kosto 

më pas, nga shpresa dhe besimi për të marrë një 
finale Superkupe të Europës këtu në kryeqytet, nga 
proçesi intensiv i një impianti fantastik si “Arena 
Kombëtare”, për të vijuar më pas me mekanizmin e 
gjatë të ekipeve kombëtare, tek kualifikimi i vajzave 
të Grimës e Sinanit, në një triumf brenda një eventi që 
sërish i dha FSHF bonuset e mjaftueshme në UEFA, 
tek sukseset e Bogdanit në turnetë e ndryshëm, apo 
edhe së fundmi, te vajzat e Dedes U-19 me trofeun 
e “Montenegro Cup”. Do ndalemi këtu? Unë sërish 
them jo, sepse shtrirja kombëtare e garave, rivaliteti, 
përplasja, problematikat dhe verdiktet i dhanë një 
tjetër kolor fundit të sezonit. Skuadra që ngjiten dhe 
zbresin, duke rikthyer garën nga Superiorja e deri te 
Kategoria e Tretë me mbi 2600 ndeshje sezonale. 

Mendimi ndryshe nuk ka munguar dhe nuk 
do të mungojë, madje kur ka bazën e shëndoshë, 
shpesh shërben. Dhe shumë madje. Por, përpos 
kësaj, Kategoria Superiore sërish mbajti mbërthyer 
deri në momentet e fundit garën dhe verdiktin. Po 
kështu, edhe në shumë nivele të tjera objektivash e 
kampionatesh. 

Për këto e shumë e shumë të tjera rikthejmë 
sërish dhe rivijmë në vëmendjen tuaj të dashur 
sportdashës, dhe miq të futbollit kudo që jeni 
me “Albania Football”, një aneks më vete, aty ku 
përfshihet gjithçka prodhohet, administrohet dhe 
lançohet në FSHF. Natyrisht që të tilla evente kanë 
qenë edhe në vëmendjen e kolegëve të shtypit të 
shkruar sportiv dhe mediave elektronike, sidoqoftë 
si një dritare më vete zyrtare, “Albania Football” do të 
kërkojë dhe do të sjellë gjithnjë te ju atë që realisht 
bëhet, dhe që, mendoj të gjithë bashkë mund ta 
bëjmë më mirë, por kurrsesi nuk e zhbëjmë dot…

Dhe në këtë botim të radhës, çdo koleg në 
Departamentet përkatëse sjell te ju atë që shpesh 
dhe në vijimësi ideohet e zbatohet, në projektet 
e ndryshme, nismat, iniciativat e eventet që janë 
realisht voluminoze! Që me sinqeritetin personal, 
mbase “të tepruar” pak, këto iniciativa nuk janë aspak 
pak, por kurrsesi mjaftueshëm…

Editor i “ALBANIA FOOTBALL”
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“ARENA KoMbëTARE”

KoMbëTARJA ME TRAJNER Të RI
PanuCCi: “Drejt eurO 2020! 
DO jetOj vetëm Për këtë Objektiv!”

NATA MAGJIKE E HAIFëS
kOmbëtarja, rikthehet 
skuaDra e sakrifiCës!

fushat Dhe imPiantet, fshf vazhDOn suPOrtin!

sezOni i rivalitetit emOCiOnit Dhe verDikteve

sezOni ngre siParin në Datë 6 shtatOr me suPerkuPën!

gati akaDemia e arbitrimit shqiPtar!

Dy fjalë Për Drejtësinë sPOrtive!

12-13 ERJoN boGDANI
“u-19, një gruP që PremtOn shumë!”

një kamPiOnat me Dritëhije, interesant Dhe me rivalitet

sfiDat e menaxhimit sPOrtiv në shqiPëri

seleksiOnimet e mOshave,  çDO fëmijë në “luPën” teknike!

një suPerkuPë me shije të veçantë, 
në një vitrinë eurOPiane!

një vit Pas eurO 2016, jehOna vazhDOn

një kamPiOnat Për kOrnizë

kOrça Dhe tirana, kamPiOnë Për u-13 Dhe u-15!

në kantierin e një  vePre maDhOre Për venDin!

ÇARÇANI
Gerti

BotiM ZyrtAr i FSHF-së

nga Kejdi Tomorri

2017-2018

nga Lysien Nurishmi/ Shef i Sektorit të Garave në FSHF

10 KoMbëTARJA u-21
Premisat e alban bushit
nga Erdis Çepele/ Specialist pranë zyrës së PR

nga Sokol Jareci

nga Aldi Topçiu/ Shef i Sektorit Ligjor dhe Liçensimeve në FSHF

nga Agron Kaja/ Gazetar Sportiv

nga Gazmend Malo

nga Dritan Babamusta/ Shef i Sektorit të Ekipeve Kombëtare

nga Denis Bastari/ Drejtor Administrativ i FSHF-së

nga Tritan Kokona

nga Ylli Aga
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Mesazhi
ArmAnd

DukA

ombëtarja jonë e futbollit tashmë e ka trajnerin e saj të ri, mister 
Panuçin. Një zgjedhje, për hir të së vërtetës aspak e lehtë, për 
të vijuar projektin mbi ekipin tonë kombëtar, pas një rrugëtimi 
historik të përshkruar së bashku me ish-trajnerin e kësaj skuadre 

Gianni De Biazi, për të cilin vlerësimi dhe mirënjohja janë dhe do 
të mbeten maksimale.

Sikundër e citova, ky vendim për të sjellë në krye të kombëtares mister 
Christian Panucci-n ishte një vendim shumë i vështirë. Që nga faza e parë e 
shumë trajnerëve që shfaqën dëshirën dhe angazhimin e tyre të punojnë me 
skuadrën tonë përfaqësuese, e deri në etapën e fundit, ku kishim përzgjedhur 
disa kandidatura të cilët duhet ti falenderoj e vlerësoj shumë. Duke nisur që 
nga Zenga, De Canio, Malesani e Sedorf.

tashmë nisim së bashku një rrugëtim të ri nën drejtimin e Panucit për të 
përsëritur, pse jo, një tjetër endërr e cila për të gjithë shqiptarët krijoi një emocion 
dhe një memorie të paharrueshme, atë të kualifikimit në një faze finale Europiani. 
Dhe nuk është thjesht një prioritet absolut i vazhdueshëm, por njëkohësisht edhe 
një sfidë më vete për trajnerin e ri, kualifikimi në Europianin 2020.

Sidoqoftë jemi të gjithë bashkë koshientë që një objektiv i tillë do të jetë 
shumë i vështirë, por të sigurtë që shanset dhe mundësitë i kemi për të 
demonstruar të gjithë bashkë atë që djemtë rikthyen në fushë në 11 qershor 
në revanshin në tokën e izraelit. Aty ku të gjithë bashkë pamë që u rikthye 
skuadra e sakrificës. Dhe në atë stad dhe larg vetëkënaqësisë që na dëmtoi dhe 
na përfshiu të gjithëve pas Europianit, kam bindjen që kemi të gjitha shanset. 
trashegojmë së bashku me mister Panucin një grup solid me pritshmëri edhe 
më të mëdha. Pavarësisht episodeve të ndryshme në shërbim të punës, skuadra 
ka potencialet e saj të mjaftueshme për të vazhduar për të demonstruar besim 
dhe forcë në fushë. Edhe me ndeshjet e mbetura në këto eleminatore Botërori.

Mirëse erdhe mister në familjen tonë të futbollit!
Mbështetja, inkurajimi, besimi dhe pritshmëritë do të jene gjithmonë një armë 

e fortë! Në një mision të përbashkët, atë të një tjetër përvoje Europiani!

K

MISTER!
Mirësevjen

president 
i FsHF-së
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PanuCCi: “Drejt eurO 
2020! DO jetOj vetëm 
Për këtë Objektiv!”

 ☼ kristian pason De biazin në krye 
të skuadrës përfaqësuese të futbollit. 
Presidenti pas një serie të gjatë 
konsultimesh, dhe në rakordim me komitetin 
ekzekutiv vendos ti besojë ish-ndihmësit të 
Fabio kapelos, përfaqësuesen kuqezi

imoni” sërish nuk ndryshon, 
një italian do të jetë në krye 
të kombëtares. Christian 
Panucci është trajneri i 

shtatë i huaj i Shqipërisë, 
pas largimit në Qershor të Giovanni de Biazit. 
Një ish-futbollist i njohur italian që ka luajtur 
me skuadra të mëdha në katër kampionate 

t

Është formuar si 
futbollist  të të rinjtë 
e Veloce Savonas dhe 
Genoas, ndërsa në Serinë 
A debutoi me skuadrën 
liguriane në mars të 
vitit 1992. Pas dy viteve 
te Genoa iu bashkua 
Milanit të Fabio Capellos 
në moshën 20-vjecare, 
duke spikatur  titullar 
në krahun e djathtë të 
mbrojtjes. Te “Djalli” 
luajti për tre sezone e 
gjysmë duke fituar 6 
trofe, ku përfshihen dy 
tituj të Serisë A dhe një 
Champions League.
Në janar të të vitit 1997 
u transferua te Reali i 
Madridit ku që në sezonin 
e parë fitoi titullin 
kampion nën drejtimin 
e Fabio Capellos ndërsa 
në vitin pasardhës 
Superkupën e Spanjës 
dhe Champions Leaguen. 
U largua nga Reali pasi 
ngriti lart për herë të 
dyrtë trofeun e kampionit 
të Spanjës. Gjatë dy 
viteve pasardhëse 
ndërroi tri skuadra, duke 
veshur fanellën e Interit, 
Chelseat dhe Monacos. 
Nga 2001 deri më 2009, 
pra për 8 sezone radhazi 
luajti me Romën, skuadër 
më të cilën fitoi dy 
Kupa të Italisë dhe një 
Superkupë. E mbylli 
karrierën si futbollist në 
vitin 2010 me Parmën.
Nga viti 1994 deri më 
1998-ën ka qenë pjesë e 
Kombëtares Italisë, ku 
është aktivizuar në 57 
ndeshje dhe ka shënuar 4 
gola. Karrierën si trajner 
44-vjeçari e ka nisur si 
ndihmës i Fabio Kapelos 
në kombëtaren e Rusisë, 
ndërsa në Itali ka drejtuar 
për periudha të ndryshme 
kohore  Livornon dhe së 
për pak javë Ternanën. 
Pas një viti pushim 
mori detyrën e trajnerit 
të Kombëtares së 
Shqipërisë, me objektiv 
kryesor kualifikimin në 
finalet e Euro 2020.

Cv-ja

panuccit
e ChRistiaN

Kombëtarja
me TRAJNeR Te RI

të rëndësishme në Europë, itali, Spanjë, 
Angli dhe Francë, ndërsa si trajner është në 
hapat e parë të karrierës. 44-vjeçari italian 
fitoi garën ndaj të gjitha kandidaturave që 
kishte përballë, emra me peshë si De Canio 
Zenga, Seedorf e Malezani falë energjisë, 
dëshirës dhe eksperiencës së madhe 
si lojtar. Një orientim i qartë nga ana e 
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am shumë i nderuar që jam trajneri i ekipit 
Kombëtar të futbollit. Falenderoj presidentin 
Duka për mundësinë që më dha, por mbi 

të gjitha kjo është një përgjegjesi shumë e madhe 
për mua. Desha të falenderoj federatën dhe të 
gjithë komunitetin për besimin që më dhane. Kemi 
një skuadër shumë të mirë. Kur të ketë mbaruar 
ekperienca ime shpresoj ti kemi dhënë dicka 
skuadrës. Kemi katër ndeshje të rëndësishme, 
kualifikimi në botëror është thuajse i pamundur, 
por të shohim. Mezi pres të filloj punën sa më 
shpejt në këtë vend që po rritet shumë shpejt 
në aspektin futbollistik. Ishte shumë e thjeshtë 
për mua ta pranoja rolin e trajerit të Shqipërisë. 
Kërkoja dicka serioze për të nisur karrierën time. 
objektivi i vetëm është Euro 2020. Shqipëria është 
një realitet i madh, jo vetëm sepse unë tashmë jam 
trajner i përfaqësueses. Shqipëria ka bërë mirë në 
këto vite dhe është mundësi e jashtëzakonshme dhe 
një prestigj për karrierën time si trajner. Prandaj, kam 
një pasion të madh përpara. Në të shkuarën kam 
pasur edhe një eksperiencë në rusi me Kapelon dhe 
kam qenë si tramexani me De Biazin.

Kërkoja diçka serioze dhe dua të them se 
presidenti, që foli pak me mua, u tregua shumë 
praktik dhe më dha menjëherë dëshirën për të më 
afruar, edhe pse nuk isha kandidati i vetëm. Kemi 
folur në përgjithësi kur u takuam bashkë, pastaj 
ndodhi që më mori te Shqipëria. De Biazi ka bërë 
një punë të jashtëzakonshme, e drejtë ta vlerësojmë, 
ai është një mik i imi. Ai ka shkruar historinë në 
Shqipëri, por tani fillojmë diçka të re dhe do të 
mundohem të bëj edhe unë diçka të rëndësishme 
këtu. Mendoj se grupi që ka ndërtuar De Biazi dhe 
gëzimet që kanë dhuruar, tani është ndryshe. Ai 
ishte në ndërtim në fillim, kurse tani Shqipëria 
është në një nivel shumë më të lartë. revolucionin 
e bëjnë lojtarët, nëse ka të rinj të aftë që të vijnë, do 
të vijnë. Siç e ka thënë presidenti, kombëtarja është 
e hapur ndaj të aftëve, nëse ka të tillë në qarkullim, 
ai është revolucioni, përndryshe grupin e njihni. Kam 
parë më shumë ndeshje të kombëtares këto 10 ditë 
sesa seriale televizive, i njoh shumë lojtarë. Por më 
parë duhet të njoh njeriun, i cili shumë më shpesh 
është më i rëndësishëm sesa lojtari. Nuk kam moto, 
dua që lojtarët të më tregojnë rëndësinë që ka për 
ta se janë shqiptarë, kjo është e rëndësishme për 
mua. E ritheksoj: objektivi im, të shkoj në EUro 
2020. Do jetoj vetëm për këtë objektiv”. 

Përgjegjësi e maDhe, 
nDer i maDh…!

MISTER pANuCCI:

J

 ▶ Në foto: 
Konferenca 

për shtyp 
e prezantimit 

të trajnerit 
të ri, Christian 

Panucci

FSHF dhe presidentit Armand Duka, i cili 
ia beson stolin e Ekipit Kombëtar një emri 
me peshë në futbollin italian dhe jo vetëm. 
ish-futbollisti i njohur i cili ka qenë pjesë e 
skuadrave me emër si Milan, Real Madrid, 
Inter apo Roma, do të zëvendësojë Xhani De 
Biazin në krye të Shqipërisë me objektivin 
për të mbyllur kualifikueset e “rusi 2018” në 

vendin e tretë në Grupin G dhe për të synuar 
më pas kualifikimin në finalet e Kampionatit 
Europian 2020. Për këtë zgjedhje, vetë 
presidenti Armand Duka përpara mediave 
theksoi: shte një proces i zgjatur në kohë, 
për faktin se nuk ka qënë një vendim i lehtë. 
Falendrojmë të gjithë kandidatën për stolin 
e kombëtares, duke filluar që nga Zenga, 

Sedorf, Malezani. Besoj se kemi marrë 
vendimin më të mirë. Një nga emrat më të 
rëndësishëm të futbollit italian dhe botëror. 
Jam shumë i bindur se kemi bërë zgjedhjen 
e duhur me të gjitha karakteristikat që ka 
trjaneri. Jam i bindur se bashke me stafin 
dhe ne të tjerët do të mundohemi te jëmi 
pjesë e Euro 2020”.
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nga gerti ÇARÇANI
Drejtor i PR dhe Media në FSHF

kOmbëtarja, rikthehet 
skuaDra e sakriFiCës!
 ☼ na mundën 0:3 në izrael, i kthejmë reston 

në fushën e tyre, në haifa po 0:3. kuqezinjtë 
rikthehen aty ku ishin duke frenuar një 

“epidemi” euforike. Pas një serie humbjesh, 
skuadra e De biazit rigjen suksesin. Por, 72 

orë më vonë, trajneri do të kërkonte mbylljen 
e bashkëpunimit: kaq ishte cikli im!

skush nuk e kishte menduar, 
madje as vetë trajneri De 
Biazi. Edhe pse zbardhi 
publikisht detajin që këtë 
fitore me këtë rezultat 0:3 ua 

kishte kërkuar lojtarëve të tij, 
pas humbjes me Italinë në Palermo në fund 
të marsit. Një fitore e shkëlqyer në izrael, një 
kthim resto, një skuadër që riktheu sërish 
ndienjën e sakrificës me të cilën mbërriti 
deri në Europian dhe gjatë tij. Një ekip që 
riktheu edhe një herë faktin e të qënurit 
ushtarë në fushë në shërbim të kauzës së 
fitores. Epidemia euforike u ndal, e mos 
ndoshta do të duhej të ishte ndalur më parë. 
Sfida e izraelit erdhi realisht pas një situatë 
aspak pozitive të skuadrës kombëtare e cila 
me humbjen e miqësores në Luksemburg 
arriti disfatën e radhës. Një klimë e cila e 
mbylli ekipin kombëtar brenda vetëvetes 
në një reflektim që prodhoi një sukses. 
Atë mbrëmje në “Sammy ofer” stadium 
të Haifës, ku vendasit marrin shuplakën 
më të fortë, humbjen e cila për vetë ata, 
për mediat hebreje, për trainerin Levi do 
të cilësohej si një turp historik. Edhe pse, 
përballë e mundi një skuadër që ishte finaliste 
Europiani. Sidoqoftë, kthejmë përgjigjen në 
momentin e duhur, në vendin e duhur, me 
kundërshtarin e duhur, me pot ë njëjtët lojtarë, 
dhe me trainerin që më pas do të shpallte 
“divorcin” e tij, pas 5.5 vitesh bashkëjetesë 
e bashkëpunim me FSHF dhe këtë skuadër. 
Një fitore që rindezi besimin dhe kënaqi 
pafund anembanë globit tifozët kuqezinj. të 
cilët përtej rezultatit shkatërrues panë një 
skuadër agresive në fushë, me dëshirën për 
të dhënë një përgjigje, aty, në mes të tokës 
izraelite për atë skuadër, e cila muaj më parë 
në takimin e parë në Shqipëri doli me 3 pikë, 
në një ndeshje e cila do të fiksonte shumë 
rrethana të kontestueshme në fushë. 

As më shumë e as më pak, Supersport do 
të etiketonte faktin që në Haifa u rikhye, ajo: 
Shqipëria e “vjetër” e De Biazit!

Trajneri Giovanni De Biasi, edhe nën një 
kurim të jashtëzakonshëm të stafit dhe FSHF, 
përgatiti prej ditësh këtë ndeshje, duke goditur 
në shenjë e duke mos gabuar asnjë detaj të 
saj. i njëjti rezultat në transfertë 0:3, njëlloj si 

a

Kombëtarja

MAGJIKE
NATA

E HAIFËS

në 11 tetor të 2015-ës kundër Armenisë. Dy 
fitore identike në transfertë, nga më të thellat 
në historinë e Kombëtares Shqiptare. 

Mbrëmja e jashtëzakonshme e skuadrës 
kombëtare në Haifa do të mbahet mend 
gjatë nga Sadiku me shokë, nga skuadra, 
nga traineri bomberi shqiptar, nga tifozët, nga 

të gjithë, si një 90 minutësh që demonstroi 
grintë, shpirt dhe sakrificë në fushë, e cila 
më pas u konvertua në sukses. Një fitore që 
faktoi se ajo skuadër, ai grup, ajo frymë, ajo 
harmoni e dëshirë për pikë është sërish aty, 
e plotë. Filozofia e injektuar prej kaq vitesh 
dha sërish efekt. 
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KombËTArjA 7

KLasifiKimi i gRUPit
Skuadra Nd F B H Sh P Diff Pikë
Spain 6 5 1 0 21 3 18 16
Italy 6 5 1 0 18 4 14 16
Albania 6 3 0 3 7 8 -1 9
Israel 6 3 0 3 9 12 -3 9
FYR Macedonia 6 1 0 5 8 13 -5 0
Liechtenstein 6 0 0 6 1 24 -23 0

kishte bluar, menduar dhe kishte arritur një lloj akordi 
paraprak, sidoqoftë, mbyllja e menjëherëshme e kontratës 

me FSHF sërish prodhoi lajm. të mërkurën e 14 qershorit 
në mesditë Gianni De Biasi largohet nga stoli i Kombëtares 
Shqiptare. Këtë e bëri të ditur në një konferencë shtypi përkrah 
kreut të FSHF, Armand Duka, duke theksuar se y është një vendim 
i vështirë por shtoi se dëshiron më të mirën për skuadrën, prandaj 
largohet nga detyra.

“E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që nuk do të jem më 
trajner i Kombëtares. Në konferencën e mëparshme nuk kisha 
folur me presidentin. U takuam vetëm më pas, por ai e dinte prej 
kohësh synimin tim. Largohem sepse besoj se e kam mbyllur 
detyrën time këtu. Presidenti nuk është dakord, por e ndjej se 
nuk kam më çfarë të jap. Po të qëndroja do të ishte humbje 
kohe, sepse shkova edhe përtej asaj që janë funksionet normale. 
Mendoj që ky është momenti i duhur, sepse ka dy ndeshje ku 
skuadra mund ti mbyllë kualifikueset me 15 pikë, edhe pse asnjë 
ndeshje nuk është e thjeshtë. Ky është maksimumi në këtë grup 
kualifikues”,- theksoi ndër të tjera traineri që kishte vite që ishte 
pjesë e kësaj kombëtareje. 

trajneri që vendosi mesin e qershorit si finishin e tij me skuadrën 
që e lidhën shumë gjëra, këtë vendim të tijin e lidhi me faktin e 
projektit për të ardhmen e skuadrës pasi dëshironte që pasardhësi 
I tij të kishte kohën e mjaftueshme për tu njohur sa më shumë 
me skuadrën deri në fund të eliminatoreve të Botërorit 2018. Një 
diçka që bënte sens! Momente lotësh, prekjeje emotive, por me 
një mbyllje të parakohëshme. ishte thjesht dhe vetëm dëshirë e tij.

misteR De BiaZi

“DIVoRCI” I pApRITuR  
pAS NJë TRIuMFI!

e

 ▶ Në foto: 
Djemtë e Kombëtares në dhomat e 
zhveshjes pas fitores 0-3 me Izraelin

mister!
FaleminDerit

f SHF organizoi edhe ceremoninë vlerësuese 
për ish-trajnerin e kombëtares Gianni De 

Biasi. Për Presidentin e FSHF-së, Armand Duka, 
Mister De Biasi ka kontribuar për më shumë se 
pesë vite për kombëtaren kuqezi, një rrugetim 
jo i zakontë për të, për here të parë në një ekip 
kombetar, mbi te gjitha kontributi i misterit 
ka lënë shenja nëfutbollin shqiptar. “Skuadra 
kombëtare është gjëja më e shtrenjtë, gjeja 
më e bukur, më e mirë, për të gjithë shqiptarët 
dhe këtë skuadër ne ia besuam një italiani, sot 
pas pesë vitesh simpatia e të gjithëshqiptarëve 
tregon që ka qenë një vendim i drejtë, se misteri 
ishte i duhuri. Pesë vite më vonë shqiptari “Gani 
Abazi” e dergoi Shqiperinënë majat e historise 
se saj, me një kualifikim historik në Euro 2016” 
– u shpreh Presidenti i FSHF-së. Misteri ne 
fjalen e tij emocionuese u shpreh: “Falenderoj 
shumë të gjithë ata që më kanë përkrahur në 
momente të bukura dhe të vështira, të gjithë 
ata që më kanë qëndruar pranë sidomos në 
momente të vështira dhe uroj që rrugët tona 
në të ardhmen të ndërthuren sërish, pasi 
largohem nga Shqipëria pas një përvojë të 
jashtëzakonshme sportive por mbi të gjitha 
njerëzore”. Gjatë kësaj ceremonie pas pesë 
vitesh e gjysmë bashkëpunim, Gianni De Biasi 
mori dhe vlerësimin e presidentit Të Republikës 
Bujar Nishani, teksa u dekorua me titullin 
“Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut”, për arritjet 
e tij të jashtëzakonshme në krye të kombëtares 
shqiptare, si dhe kontributit për përmirësimin 
e imazhit të vendit tonë.
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nvestimet ka qenë, mbetet dhe 
do të jetë një mekanizëm shumë 
aktiv në suportin e FSHF-së 
në lidhje me përmirësimin e 
infrastrukturës së futbollit për 

klubet e ndryshme të futbollit në 
Shqipëri. Përveç ngritjes tashmë të 

veprave të mëdha, si stadiumet në Elbasan 
e Shkodër, apo impianti modern fantastik në 
konstruksion e sipër siç është “Arena Kombëtare”, 
produkte të kooperimit me Qeverinë shqiptare, 
investimet nga ana e FSHF-së vijojnë. Pas fushës 
së stadiumit “Luftëtari” në Gjirokastër, e cila ka 
marrë oK e FSHF-së së bashku me pajisjen e 
stadiumit me 3000 ulëse për sportdashësit, 
një vlerë që arrin në afro 55 mijë euro në toal, 
(45.000 euro vlera e investimit të fushës dhe 
10.400 euro për  stolat), vijojnë edhe iniciativat 
e tjera, për skuadra të ndryshme në Bashki 
të ndryshme. Në numërin e ardhshëm do të 
ndalemi gjatë edhe te mega-projekti i fundit që 
ka marrë edhe oK e Komitetit Ekzektuiv, atë 
të Godinës së re të institucionit, një investim 
me vlerë rreth 4 milionë euro për të krijuar një 
kompleks modern ku do të jenë zyrat, gjithashtu 
edhe fushat stërvitore, dhomat e zhveshjeve si 
dhe mjaft ambjente të tjera. Por, më konkretisht 
ndalemi te faza aktuale e investimeve dhe 
projekteve që janë në zbatim e sipër, dhe për 
të cilat pun aka nisur: 

nga kejdi tOmORRI
Shef i Sektorit të Marrëdhënieve Institucionale & Projekteve në FSHF

FshF vazhDOn suPOrtin!

bashkia mallakastër në 
bashkëpunim me FSHF 
dhe USAID për ndërtimin 
e një kompleksi sportiv në 
qytetin e Ballshit.  Bashkia 
Mallkaster dhe USAID së 
bashku marrin përsipër 
të financojnë 70% të 
projektit dhe kërkojnë nga 
FSHF financimin me 30% 
të projektit, i cili do të jetë 
furnizim dhe instalim i 
fushës me bar artificial, në 
siperfaqen 5100 m2. Kosto 
e FSHF për këtë projekt do 
të jetë rreth 121.000 euro. 

bashkia Libohovë ka 
sjellë një kërkesë për 
kontribut nga ana e 
FSHF-së në financimin 
me tapet bari artificial 
për të vetmen minifushë 
futbolli në territorin e kësaj 
Bashkie. Vetë Bashkia ka 
marrë përsipër gërmimet, 
sistemimet dhe punimet 
përgatitore të bazamentit, 
derisa kërkon nga FSHF 
financimin e tapetit me 
sipërfaqe afro 1034 m2 me 
vlere 24.558 euro.

Pista e “Loro boriçit”: 
Gati edhe përfundimi 
i projektit të pistës së 
Stadiumin “Loro Boriçi”, 
në Shkodër, një projekt 
bashkëpunimi mes Qeverisë 
së Republikës së Shqipërisë 
dhe FSHF. Vlera e këtij 
investimi arrin në shifrat 
rreth 65.000.000 mln lekë. 

PRoJeKte PëR të 
RRitUR NUmëRiN e 
fëmiJeve Dhe PJesës 
tJetëR të KomUNitetit që 
Do të LUaJNe fUtBoLL:

INAuGuRIMET Më Të FuNDIT

FuSHA TE KoMpLEKSI 
“JubAN DANJA”

FSHF realizoi inaugurimin e një fushe 
futbolli për të verbërit. Ky investim u bë 
fakt te Qendra Kombëtare e Rehabilitimit 
të të Verbërve në Fortuzaj, Vaqarr. Për 
këtë fushë të re FSHF nuk hezitoi në 
asnjë moment të miratonte investimin 
që tashmë është prezent për këta njerëz, 
pjesë e shoqërisë sonë. FSHF dhe vetë 
Presidenti Armand Duka u angazhuan për 
suport të mëtejshëm dhe të vazhdueshem 
për këtë shtresë të shoqërisë me aftësi të 
kufizuara, edhe për projekte të tjera. 

Përurimi i fushës sportive të klubit te 
futbollit për femra “Juban Danja” ishtë një 
tjetër investim dhe financim nga Federata 
Shqiptare e Futbollit.  Vetëm tapeti i kësaj 
fushe ka kushtuar mbi 20 mije EURO, ndaj 
Presidenti i “Juban Danja”, Ferdinand Jaku, 
themelues i këtij klubi, ku qe nga viti 2005 
janë aktivizuar mbi 200 futbolliste femra, 
u shfaq shumë entuziast për ketë investim. 
Një fushë e tillë ishte një souvenir më vete 
për zonën e cila tashmë ka një aneks të sajin 
tërësisht të ri për tu stërvitur e luajtur. 

Lushnja e Kamza me fushë të re: Me 
ngjitjen e ekipeve të Lushnjës dhe të Kamzës në 
Kategorinë Superiore, u pa mëse e nevojshme 
që të bashkëpunohet me bashkitë përkatëse 
për përmirësimin e insfrastrukturës, në mënyrë 
që këto stadiume të mund të liçensohen për t’u 
luajtur ndeshjet e kampionatit të ardhshëm. 
Pas takimeve mes një stafi të FSHF-së dhe 
vetë krerëve të Bashkive respektive Lushnje e 
Kamzë, pushteti lokal (në këtë rast Bashkitë) 
marrin përspër rregullimin e ambienteve të 
stadiumeve të tyre ekzistuese si:  Dhoma 
zhveshjeje, rrethimin e jashtëm, të brendshëm, 
zonave të medias, etj, ndërsa FSHF ka marrë 
përsipër furnizimin dhe instalimin me tapet 
bari natyral për fushat, vlere e të cilave shkon 
rreth 90.000 euro.

Investime në Klos e Rubik: Në kuadrin 
e projektit të bashkëpunimit midis FSHF-së 
dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është 
kërkuar nga ana e ministrisë që të ndërtohen 
dy fusha me bar artificial në rubik, Klos dhe 
në Fushë-Kuqe. Ambientet ku do të ndërtohen 
fushat kanë nevojë për bazamente të reja me 
përjashtim të njërës e cila ka nevojë për më 
pak punime. Do të kryhen nga ana e FSHF-se 
punimet e bazamentit, rrethimit si dhe të 
instalimit të tapetit të barit artificial. Në një 
fushë në Rubik do të behet me tartan. 

i

INVESTIMET

FuSHAT DHE IMPIANTET
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Uefa ZyRtaRiZoN:
PResiDeNti i 
fshf      DUKa-së

nënkryetar i kOmitetit 
të investimeve “hattriCk”

EFA i akordon presidentit të 
FSHF-së një impenjim serioz 
me një detyrë të re. Kështu, 
duke filluar nga data 1 Korrik 

2017, Presidenti i  FSHF-së 
Armand Duka do të jetë me një 

pozicion të ri, në Komisionet e organizmit të 
futbollit europian, me detyrën e nën/kryetarit 
të Komitetetit “Hattrick” në UEFA. Ky është një 
vlerësim i lartë në drejtim të kreut të futbollit 
për këtë përgjegjësi të re, duke marrë parasysh 
këtu edhe faktin që krytarët dhe nën/kryetarët e 
Komiteteve të UEFA-s janë përgjithësisht, edhe 
anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s. 

Ky vlerësim vjen pas jo pak vitesh 
eksperiencë në poste të tilla të vetë kreut të 
FSHF-së, si zv/Kryetar i Parë i Komiteteve 
ndër më të rendësishmit të UEFA-s, Komiteti 

 ▶ Në foto: 
Aleksander Ceferin President i UeFA-s dhe 

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka

i Federatave Kombëtare, por edhe te Komiteti 
i Kompeticioneve të Ekipeve Kombëtare, në të 
cilat Presidenti Armand Duka ka qenë pjesë e 
tyre, dhe ku ndër vendimet kryesore që janë 
marrë ndër vite, spikat edhe vendimmarrja 
për zgjerimin e formatit të  Europianit, me 24 
skuadra, apo edhe krijimi i eventit që nis shumë 
shpejt mes skuadrave përfaqësuese, siç është 
“Nations League”, apo Kupa e Kombeve.

Komiteti i “Hattrick”, është Komiteti me 
buxhetin më të lartë në UEFA, duke evidentuar 
këtu edhe faktin që ky organ merret me projektet 
më madhore që kanë federatat kombëtare të 
të gjitha vendeve në Europë, si dhe është një 
formë investimi i projekteve që UEFA ka krijuar 
që nga viti 2004 për të gjitha vendet anëtare. 
Jo rastësisht, kryetar i ketij Komiteti është zv/
Presidenti i parë i UEFA-s, z.Karl–Erik Nilsson.  

Ky Komitet ka për detyrë të kontrollojë 
dokumentacionet e projekteve të paraqitura, ti 
aprovojë ato, dhe njëkohësisht të monitorojë 
mbarëvajtjen e punimeve në vijimësi, si dhe gjatë 
zbatimit. Kryetari dhe nën/kryetari i këtij komiteti 
kanë për detyrë të raportojnë në Komitetin 
Ekzekutiv të UEFA-s, si dhe tek Presidenti UEFA-s 
mbi çdo detaj të projektit. Me fillimin e korrikut 
Presidenti i FSHF-së Armand Duka emërohet 
zyrtarisht pra nënkryetar, në këtë komision me 
shumë peshë dhe që lidhet drejtpërsëdrejti me 
pjesën e investimeve, derivat i projekteve të 
lançuara nga UEFA. 

U
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KOMBËTARJA U-21

nga Erdis ÇEpELE
Specialist pranë zyrës së PR

rajneri I skuadrës kombëtare 
U-21 për revistën “Albanian 
Football”: 

“…ekipi Kombëtar A i ka 
sytë te ekipet e moshave, 

sepse tashmë Shqipëria ka 
shumë lojtarë  si te ekipi përfaqësues U-21, 
ashtu edhe te U-19. Lojtarë që kanë kaluar 
etapat e moshave si para disa vjetësh si 
Kace, Sadiku, Hyka, Balaj, roshi, Lila. Këta janë 
lojtarë që kanë përfaqësuar moshat, pse mos 
të kemi sërish një grup lojtarësh të mirë që të 
përfaqësojnë Ekipin e parë A”.

Prej fillimit të vitit ka marrë në drejtim 
ekipin kombëtar të 21-vjeçarëve. Një skuadër 
e cila premton shumë dhe ka shikohet si 
një perspektivë për skuadrën kombëtare A. 
Bushi në këtë rrëfim për revistën zyrtare të 
institucionit ndalet pikërisht të mundësitë, 
pritshmëritë dhe situatën aktuale të skuadrës 
U-21, e cila nisi ndeshjet e saj zyrtare 
eleminatore me barazimin me Estoninë. 

Flasim për ekipin Shpresa. Jeni në krye 
të kësaj skuadre prej disa muajsh. Mund të 
themi që është një skuadër premtuese dhe 
prodhuese në shërbim edhe të ekipit të parë?

Megjithëse në një moshë të vogël unë mendoj 
se ka shumë lojtarë që do të përfaqësohen 

11, por duhet ti bësh edhe këta që janë në stol 
apo në tribunë të ndihen njësoj si këta. Jemi 
përpjekur ta bëjmë dicka të tiĺlë dhe e kemi krijuar 
grupin, megjithëse kemi pak kohë. Si nga unë dhe 
nga stafi ishte dhe është shumë i rëndësishëm 
komunikimi me lojtarët. Jemi munduar që edhe 
ata lojtarë që nuk luajnë te ndihen po aq të 
fortë dhe të mirë sa ata që luajnë. ia kam bërë 
të qartë fëmijëve që këtu jemi të gjithë njësoj, 
përfaqësojmë të gjithë Shqipërinë, si ju që jeni 
në fushë dhe ai tifozi që është në tribunë, të 
gjithë sëbashku duam që të fitojmë.  Nuk është 
e rëndësishme se kush luan, e rëndësishme 
është kush është gati për të luajtur. 

A duhet të ketë një bashkëpunim shumë 
më të fortë mes kombëtares U-21 dhe 
kombëtares A dhe kombëtares U-21 dhe 
kombëtareve poshtë?

Bashkëpunimi bën mirë, jo vetëm në futboll 
por kudo. Herë pas here mblidhemi me stafin 
teknik të ekipeve kombëtare, diskutojmë, për 

mbarëvajtjen e të gjitha ekipeve kombëtare. 
Shpresojmë dhe besoj që edhe të ardhmen 
e afërme të krijohen edhe kombëtaret e 
moshave: U-18 dhe U-20, siç u krijua U-15. 
Kjo është diçka e mirë që i shërben futbollit 
kombëtar shqipëtar. Mendoj se ekipi Kombëtar 
A i ka sytë te ekipet e moshave, sepse 
tashmë Shqipëria ka shumë lojtarë  si te ekipi 
përfaqësues U-21, ashtu edhe te U-19. Lojtarë 
që kanë kaluar etapat e moshave si para disa 
vjetësh si Kace, Sadiku, Hyka, Balaj, roshi, Lila. 
Këta janë lojtarë që kanë përfaqësuar moshat, 
pse mos të kemi sërish një grup lojtarësh të 
mirë që të përfaqësojnë Ekipin e parë A. 

NDeshJet e DeRitaNishme të aLBaN BUshit
25 mars 2017   Shqiperi U21   0-0  Moldavi U21   Miqesore

27 mars 2017   Shqiperi U21  2-0  Moldavi U21  Miqesore

5 qershor 2017  Shqiperi U21   0-3  France U21  Miqesore

12 qershor 2017  Shqiperi U21   0-0  Estoni  U21  Kualifikueset Euro U21

t

Alban BushitPrEmISAT E

denjësisht te Kombëtarja A.

Në ekipin kombëtar U-21 trajneri 
Bushi shikon më shumë lojtarë që 
luajnë jashtë, aty bazohet dhe ku ndjek 
më shumë?

Unë bazohem te lojtarët më të 
mirë të momentit dhe më në formë. 
Shqipëria ka shumë lojtarë, Shqiptarë 
ka pothuajse në të gjithë botën. Jemi 
munduar dhe përpiqemi të marrim informacion 
gjithandej me përfaqësuesit tanë të zonave 
përkatëse, itali, Zvicër, Danimarkë, Suedi, 
Gjermani, Belgjike etj. Përvec informacionit 
nga ata, hapi vijues i rëndësishëm është të 
vëzhguarit nga afër. 

Sa garanci ka Bushi nga kampionati 
kombëtar dhe ekipet këtu të moshave? 
Ka besim?

Ekipet e moshave unë i njoh shumë mirë, 
duke  qenë se kam ndjekur Ekipin e Akademisë. 
Ka lojtarë shumë të mirë dhe premtues. 
Mendoj se duhet të punohet shumë te ata, 
sidomos në rritjen e tyre, në anën teknike, dhe 
taktike, për t’u zhvilluar sa më shumë dhe sa 
më mirë. Kjo është në dorën tonë, të trajnerëve.  

A punohet shumë me këto mosha në 
Shqipëri dhe ku është problemi?

Mendoj që duhet t’i jepet shumë rëndësi 
akademive sepse ka lojtarë shqiptarë shumë 
të mirë të talentuar dhe nuk kemi nevojë për 
lojtarë të gatshëm. 

Cfarë përgjegjesie është drejtimi 
I kombëtares U-21?

Patjetër që është përgjegjësi, sepse 
drejton kombëtaren e një vendi. Unë 
jam shumë i lumtur për këtë. Mendoj 
të bëj gjithmonë më të mirën. Sikurse 
e thashë para ndeshjes me Estoninë, 
që ka lloj lloj humbjesh, por kur humb 
dhe ti prezantohesh denjësisht, krijon raste, 
luan me dëshirë, me grintë, edhe pse humb 
tifozi gjithmonë të duartroket. Ekipi U21 është 
ura lidhëse midis Kombëtares A. 

Konkurenca natyrisht është edhe në 
këtë skuadër. Realisht sa e vështirë është 
të ruash ekuilibrat sepse në fund të fundit 
11 do të luajnë?

Mendoj që kjo është pjesa më e vështirë për 
një trajner. Konkurenca i bën mirë ekipit, sepse ti 
mundohesh të marrësh gjithmonë më të mirën. 
Është një luks që ti të kesh në ekip shumë lojtarë 
të mirë 22-23 dhe ty do të duhet të fusësh vetëm 
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Më pranë Kombëtares
me kartën Kuqezi

Nga bashkëpunimi i FSHF dhe Union Bank tashmë kushdo 
mund të përfitojë kartën Mastercard të personalizuar me 
notat e kombëtares shoqëruar me plot surpriza të tjera.
• Biletë e garantuar për ndeshjet zyrtare Euro/Fifa qualifiers
• Skonto 5% - 10% zbritje në dyqanin e FSHF
• Çmim preferencial me 10-25% zbritje në ndeshjet miqësore 

Aplikoni online në www.fshf.org apo në www.unionbank.al
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INTERVISTA

boGDANI
erjOn

“u-19, një gruP që 
PremtOn shumë!”

 ☼ “ka jo pak te rinj shqiptarë që 
luajnë në kampionatin italian, atë 
grek, në kampionatin gjerman, me të 
cilët kam krijuar kontakte dhe i kam 
gjetur të gatshëm ti përgjigjen thirrjes 
së kombëtares shqiptare, për të 
veshur me dinjitet bluzën e saj”

Ka arritur që të fitojë një 
turne në Itali, në Romë, ka 
shkuar në finale e një tjetri. 
Bëhet fjalë për skuadrën 

përfaqësuese U-19, një 
skuadër e cila ka një progresim 

cilësor dhe me një përbërje lojtarësh që 
premtojnë shumë. Për trajnerin e kësaj 
moshe, Erion Bogdani kjo skuadër vazhdon 
të jetë në vëzhgim e sipër, duke punuar me 
të gjithë elementët, në një kohë që 
hapësira është edhe pë rata 

elementë që vijnë nga kampionati shqiptar. 

Tashmë  pas disa muajsh në drejtimin e 
ekipit kombëtar U-19 si e shikoni situatën 
e punës në këto mosha dhe sa premtues 
është ky grup?

Pas një periudhe disa-mujore nën 
dre j t imin dhe vëzhgimin e skuadrës 

mund të them se situata e 
punës dhe ecur isë  me 
këtë grup është pozitive.  

Megjithatë, kjo pyetje është 
disi delikate sepse në 
këto mosha gjithçka 
ndryshon me ritme të 

shpejta. I referohem 
këtu futbollistëve 
t ë  d a t ë l i n d j e v e 
1999 -2000, dhe 

s i d o m o s  a t o 
të datëlindjes 
2 0 0 0 ,  k u 
kemi djem që 

premtojnë për të 
ardhmen dhe që tek ta janë 

pritshmëritë për një progresim të 
madh. Po shikohen dhe po mbahen nën 

kontroll në tërë ecurinë e tyre për ti patur 
gjithmonë në kuadratimin e këtij grupi.

Keni fituar një turne jashtë dhe 
keni arritur në një finale të turneu I 
fundit. Një shenjë e mirë që skuadra 
ka një rritje, apo të tilla gara kanë 
shërbyer si hapësira për të formuar 
boshtin e skuadrës?

K ë t o  t u r n e  k a n ë  q e n ë 
të vlefshëm dhe unë vlerësoj 
predispozicionin e FSHF-së për 
të marrë pjesë, sepse na kanë 
shërbyer për të formuar boshtin 
e skuadrës, si dhe për të njohur 
më mirë futbollistët. Megjithatë, 
rezultatet pozitive që kemi marrë 
na ndihmojnë të ecim përpara, 
por gjithmonë duke vlerësuar 
situatën në çdo moment, duke 

përgatitur secilën sfidë.

Ku  b a z o h e n i  n ë  r e k r u t i m i n  e 
futbollistëve të kësaj moshe dhe sa 
premtojnë lojtarët që janë këtu dhe që 
luajnë në Shqipëri?

Une jam trajner i ekipit kombëtar U-19 
dhe në çdo grumbullim apo sfidë kam marrë 
dhe do të grumbulloj lojtarët më të mirë për 
momentin. Në të tilla situata unë do bazohem 
tek cilësitë e tyre më të mira fizike dhe tekniko-
taktike, pavarësisht nga kampionatet që ato 
vijnë. Ka lojtarë që kanë cilësi dhe luajnë në 
kampionatin shqiptar dhe që unë do ti stimuloj 
akoma më shumë në vijimësi që të zhvillojnë 
më tej këto cilësi, dhe tii rikonfirmojnë në 
aktivitetet ndërkombëtare të moshave.

A ka kontigjent të mjaftueshëm të 
këtyre moshave që luajnë në kampionate 
të ndryshme. Keni kontaktuar dhe kë keni 
mundur të afroni?

Natyrisht që kontaktet nuk mungojnë 
dhe do të vijojnë të jenë. Mendoj se ka lojtarë 
që janë cilësorë dhe që kanë gjendje të mirë 
fizike, teknike dhe aktivizimi. Ka jo pak te rinj 
shqiptarë që luajnë në kampionatin italian, atë 
grek, në kampionatin gjerman, me të cilët kam 
krijuar kontakte dhe i kam gjetur të gatshëm 
ti përgjigjen thirrjes së kombëtares shqiptare, 
për të veshur me dinjitet bluzën e saj.

Çfarë peshe reale ka kjo skuadër, 
teksa në tetor do të keni edhe takimet 
eleminatore? 

Jemi në punë e sipër. Mendoj se është 
shpejt të flasim për peshën e kësaj skuadre. 
Por, në vlerësimin tim të deritanishëm 
ka shenja që mua si trajner më mbushin 
me shumë optimizëm, por unë ende pres 
përgjigje në fushë prej tyre, nga testet me 
ndeshjen kundër Gjeorgjisë dhe pastaj do 
vijojmë të japim maksimumin akoma më 
shumë për kualifikueset e tetorit.

Nisur edhe nga përvoja e huaj, sa 
punohet me moshat në skuadrat e 

K

... re
zultatet pozitiv

e 

që kemi marrë 

na ndihmojnë të 

ecim përpara, por 

gjithmonë duke 

vlerësuar situ
atën në 

çdo moment, duke 

përgatitur secilën 

sfidë...

 ▶ Në foto: 
ekipi kombëtar 

U-19 gjatë 
stërvitjes
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ombëtarja U19 e drejtuar nga trajneri 
Erjon Bogdani ka shkuar deri në finale 

e turneut “Lazio Cup”, pa mundur ta fitojë 
atë kundër skuadrës përfaqësuese italia 
B U19. Ndeshjen e ka humbur me penallti 
me rezultatin 3-4, ndërkohë që koha e 
rregullt dhe shtesa kanë përfunduar me 
rezultatin e bardhë  0-0. Fati nuk ka qënë 
me kuqezinjtë, në minutën e 26 të pjesës së 
parë, arbitri ka ndeshkuar me karton të kuq 
mbrojtësin Mikael Bytyci. Pavarësisht kësaj 
Shqipëria ka bërë një ndeshje të shkelqyer 
me plot raste, por nuk ka mundur të gjejë 
golin e fitores. Në këtë turne Shqipëria ka 
marre trofeun e vendit të dytë, dhe portieri i 
perfaqësueses sonë, Angelo tafa ka marrë 
trofeun e portierit më të mirë të turneut, i cili 
u zhvillua nga data 23-28 maj 2017.

FLASH 13

Trofeu “Roma 
Caput Mundi” për 
kombëtaren u-19

hqipëria e 19-vjeçareve shkëlqu 
në itali aty ku fitoi turneun 

“roma Caput Mundi”. Në finale me 
Rumaninë skuadra e drejtuar nga 
Erjon Bogdani arriti të triumfonte 
2-0 me nga një gol në çdo pjesë. 
Kombëtarja U19 në rrugëtimin e 
saj drejt fitore së këtij turneu, kishte 
mundur më parë Maltën 2-1 dhe 
Anglinë 2-0, ndërkohë që skuadrën 
amatore të italisë e eliminoi 4-2 me 
penallti, pas barazimit 0-0 në kohën 
e rregullt. Ky është trofeu i parë i 
fituar nga 19-vjeçarët kuqezi në 
turneun prestigjoz të romës, ç’ka 
konfirmon momentin pozitiv që po 
kalojnë grupmoshat e Kombëtares 
Shqiptare, si për femra, ashtu edhe 
për meshkuj.

s

K

ndryshme në Shqipëri? Duhet më shumë 
hapësirë aktivizimi për ta?

Eshtë një temë e cila mbetet gjithmonë 
prezente dhe nuk duhet të rreshtë të marrë 
diskurs në ambjentin sportive. Sipas meje, 
klubet shqiptare duhet vazhdimësisht dhe 
me shumë predispozicion që të vlerësojnë 
më shumë në ekipet e tyre punën e moshave, 
sepse janë ato që do të japin frutet në të 
ardhmen. Gjykoj se akoma jemi larg nga 
standartet me të cilat punojnë klubet e 
huaja. Sidoqoftë, unë do t’i qëndroj pranë 
kampionatit edhe në Shqipëri dhe do t’i 
ndjek vazhdimisht të gjithë elementët e 
kampionatit tone, që në muajin tetor të kemi 
krijuar skuadrën më të mirë, pra ata djem që 
i kam njohur gjatë kësaj periudhe.

Keni rakordim me trainerin e U-17 dhe 
me Albanin në lidhje me shinën e plotë të 

lojtarëve që iu duhen njeri-tjetrit?
G j a t ë  g j i t h ë  k o h ë s  e  m b a j m ë 

komunikimin. Kemi një bashkpunim intensiv 
dhe flasim shpesh për qëllimin e përbashkët, 
atë të afrimit të sa më shumë lojtarëve për 
ekipin e parë A.

Vazhdoni të jeni në kërkim e sipër të 
lojtarëve shqiptarë që janë jashtë? Më 
shumë keni garanci te ata?

Sigurisht që po. Ky është një proçes i 
pandërprerë. Unë nuk hyj në këtë proçes me 
paragjykim. Edhe unë në eksperiencën time 
isha një futbollist i kampionatit shqiptar, dhe 
në atë kohë, ata që më përzgjodhën mua 
dhe që më ingranuan në elitën e kampionatit 
italian nuk patën paragjykime. Pra, unë si 
trajner do të shikoj pashmangshmërisht 
vlerat dhe talentin e futbollistit, pavarësisht 
kampionatit që vjen. 

Turneu “Lazio Cup”, 
u-19 shkon deri në finale
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seZoNi i RivaLitetit 

nga Lysien NuRIshmI
Shef i Sektorit të Garave në FSHF

seZoNi 2016-2017
Ndeshje 

Në kategorinë  superiore 180

Në kategorinë e parë 254

Në kategorinë e dytë 264

Të rinj  U17 980

Të rinj  U19 710

Në kategorinë e tretë 272

ToTAl: 2660

jatë sezonit 2016-2017, një 
nga dukuritë pozitive mund 
të përmend rritjen e cilësisë 
së garës, pasi deri në javën e 
parafundit të Kampionatit të 

Kategorisë Superiore, nga vendi 
i katërt e deri në vendin e parafundit, nuk 
dihej se cili ekip do të zbriste nga kategoria, 
dhe kush prej tyre do të shkonte në Europë. 

g

faiR PLay
Klubet Ndeshjet pike Mesatare

KF Tirana Tiranë 36 263.606 7.322

KF Skenderbeu Korçe 36 252.000 7.000

KF Teuta Durrës 36 249.820 6.939

KS Luftëtari Gjirokastër 36 246.818 6.856

Flamurtari FC Vlorë 36 241.819 6.717

KF Vllaznia Shkodër 36 240.925 6.692

KF Partizani Tiranë 36 236.642 6.573

KF Laçi Laç  36 236.104 6.558

KS Korabi Peshkopi 36 234.569 6.516

FK Kukesi Kukes 36 231.140 6.421

 ▶ KategoRia e PaRë 
 ▶ ZbRITëN NgA KATegoRIA
 ▶ U NgJITëN

Kampion KF Kamza
KF Elbasani, KF Sopoti, KF Mamurrasi
Vllaznia B, KF Egnatia,Naftetari

 ▶ KategoRia e Dytë 
 ▶ ZbRITëN NgA KATegoRIA
 ▶ U NgJITëN

Kampion KF Egnatia
KF Skrapari,  FC Kevitan
Vllaznia B, KF Egnatia,Naftetari

 ▶ KategoRia sUPeRioRe U-19 
 ▶ ZbRITëN Në KATegoRINë e PARë 
 ▶ U NgJITëN Në SUPeRIoRe 

Kampion KF Vllaznia
KF Lushnja,KF Brians
Akademia Ajax School,  KF Luftetari

 ▶ KategoRia sUPeRioRe U-17
 ▶ ZbRITëN Në KATegoRINë e PARë
 ▶ U NgJITëN Në SUPeRIoRe 

Kampion KF Tirana
KF Olimpic,  KF Lushnja
Akademia Ajax School,  KF Luftetari

 ▶ KategoRia e PaRë U-19  
 ▶ KATegoRIA e PARë U-17
 ▶ KUPA e SHqIPëRISë U-17 
 ▶ KUPA e SHqIPëRISë U-19  

Kampion KF Luftetari
Kampion  KF Akademia  Ajax School 
KF Tirana

KF Partizani

veRDiKtet e seZoNit 2016-2017
 ▶ KategoRia sUPeRioRe
 ▶ U NgJITëN 
 ▶ ZbRITëN NgA KATegoRIA 

 ▶ KupA E SHqIpëRISë

Kampion KF Kukësi
KF Kamza dhe KF Lushnja
KF Korabi dhe KF Tirana

KF Tirana

    Boyom Edy Nicolas (KS Luftëtari),     Cicmil Stefan (KF Vllaznia)             Peposhi Ardit (KS Korabi)           Premci Elvis (KS Korabi)                 Shameti Ylli (FK Kukesi)

goLasheNUes sUPeRioRe

2 goLa

1aUtogoL

28 goLa

Pejic Pero
 (FK Kukesi)

17 goLa

Ekuban Caleb Ansah
 (KF Partizani)

15 goLa

Salihi Hamdi 
(KF Skenderbeu)

11 goLa

Latifi Liridon 
(KF Skenderbeu)

10 goLa

Busic Tomislav 
(Flamurtari FC)

Boyom Edy Nicolas (KS Luftëtari) Bardhi Jurgen (KF Partizani) Cinari Eraldo (KF Vllaznia) Cisse Moctar Mohamed (KF Tirana) Cmajcanin Tarik (KF Teuta) Da Luz Junior Sergio Antonio (KF Laçi) 
De Camargo Angnello Bruno (KF Laçi) Gripshi Nazmi (KF Skenderbeu)  Guri Sidrit (FK Kukesi) Gurishta Erdenis (KF Vllaznia) Hoxhallari Erion (KF Tirana) Jose Pereira De Andrade Elton (FK Kukesi) 
Kaja Ervis (KS Korabi) Krasniqi Gezim (KF Partizani) Lamçja Eri (KS Luftëtari) Lulaj Bruno (KF Laçi) Lushkja Regi (KF Laçi) Lushtaku Kushtrim (FK Kukesi) Nedzipi Nderim (KS Korabi) Nimaga Bakary (KF Skenderbeu) 
Progni Gerhard (KF Teuta) Qaqi Harallamb (KF Laçi) Rroca Eduart (KS Luftëtari) Shehaj Ardit (Flamurtari FC) Sukaj Xhevahir (KF Partizani) Trashi Lorenc (KF Partizani) Veliu Franc (Flamurtari FC)

9 goLa Bregu Dejvi 
(KS Luftëtari)

Shkodra Donjet
 (Flamurtari FC) 

Taku Afrim 
(KF Tirana)

Abdul Amide Ismael Bangal Faizal 
(KF Teuta)

Dvornekovic Matija
(FK Kukesi)4goLa

emocionit dhe verdikteve

GARAT E FSHF

Mbi të gjitha, kjo tregon se rivaliteti dhe 
gara ishte e hapur, dhe kjo skemë është e 
përshtatshme për këtë kampionat.

Një tjetër aspekt pozitiv i garës që 
u zhvil luar gjatë sezonit që u mbyll , 
ishte edhe rritja e numrit të tifozëve 
në stadiume. Në krahasim me vitin e 
kaluar, kemi 70 mijë tifozë më shumë, 
çka tregon mbi të gjitha edhe interesim 
më të madh për këtë kampionat. Parë në 
këtë këndvështrim, ky mund të cilësohet i 
krahasueshëm, dhe me nivel më të lartë 
se kampionatet e vendeve fqinje.

Për sa i  përket dhunës, mund tu 
them se, në këtë sezon kemi një ulje të 
konsiderueshme të rasteve të dhunës në 
fusha e stadiume. Gjithsesi, klubet dhe 
FSHF-ja duhet të punojmë së bashku për të 
sensibiluzar njerëzit që të vijnë në stadiume 
për tu argëtuar. Dhe në këtë aspekt, një 
rëndësi të veçantë ka prania e fermave në 
shkallët e stadiumit.

Ndryshimet në organizimin e garës 
gjatë sezonit 2016-2017 konsistojnë 
në: Brandimin e Kategorisë Superiore 
nëpërmjet vendosjes së logos në fanellat 
e lojtarëve, vendosja e banerit në çdo 

ndeshje të kësaj kategorie, pajisja e të 
gjithë klubeve me tabela elektronike të 
personalizuara për Kategorinë Superiore 
dhe Kategorinë e Parë. Në kuadër të 
ndryshimeve në rregulloren e Kategorisë 
së Dytë, u jepet mundësi aktivizimi lojtarëve 
shqiptarë duke mos lejuar aktivizimin e 
lojtarëve të huaj.

Transmetimi live i disa ndeshjeve të 
Kategorisë së Parë në televizion, nuk kishte 
ndodhur më parë, dhe efektet deri më tani 
kanë qenë pozitive, në shërbim të cilësisë së 

KategoRia sUPeRioRe

KategoRia e PaRë

fiNaLJa e sUPeRKUPës 
së shqiPëRisë

eDiCiOni 2017-2018

eDiCiOni 2017-2018

STARToN Në DATë 9 SHTAToR

STARToN Në DATë 16 SHTAToR

Do Të lUHeT Në DATë 6 SHTAToR
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    Boyom Edy Nicolas (KS Luftëtari),     Cicmil Stefan (KF Vllaznia)             Peposhi Ardit (KS Korabi)           Premci Elvis (KS Korabi)                 Shameti Ylli (FK Kukesi)

1 goLBoyom Edy Nicolas (KS Luftëtari) Bardhi Jurgen (KF Partizani) Cinari Eraldo (KF Vllaznia) Cisse Moctar Mohamed (KF Tirana) Cmajcanin Tarik (KF Teuta) Da Luz Junior Sergio Antonio (KF Laçi) 
De Camargo Angnello Bruno (KF Laçi) Gripshi Nazmi (KF Skenderbeu)  Guri Sidrit (FK Kukesi) Gurishta Erdenis (KF Vllaznia) Hoxhallari Erion (KF Tirana) Jose Pereira De Andrade Elton (FK Kukesi) 
Kaja Ervis (KS Korabi) Krasniqi Gezim (KF Partizani) Lamçja Eri (KS Luftëtari) Lulaj Bruno (KF Laçi) Lushkja Regi (KF Laçi) Lushtaku Kushtrim (FK Kukesi) Nedzipi Nderim (KS Korabi) Nimaga Bakary (KF Skenderbeu) 
Progni Gerhard (KF Teuta) Qaqi Harallamb (KF Laçi) Rroca Eduart (KS Luftëtari) Shehaj Ardit (Flamurtari FC) Sukaj Xhevahir (KF Partizani) Trashi Lorenc (KF Partizani) Veliu Franc (Flamurtari FC)

Taku Afrim 
(KF Tirana)

Dvornekovic Matija
(FK Kukesi)

Hebaj Rubin
(KF Vllaznia)

Ramadani Behar
(KS Luftëtari)

Ribaj Andi
 (KF Teuta)

 Mensah Emmanuel
 (KF Laçi)

Plaku Sebino
(KF Skenderbeu)

Abazaj Kristal
(KS Luftëtari)

Galic Ivan
(Flamurtari FC)

Jashanica Bajram
(KF Skenderbeu)

Jonuzi Fjoart
(KF Laçi)

Magani Artur
(KF Teuta)

Muzaka Gjergj
(KF Skenderbeu)

Tafili Arsid
(KF Vllaznia)

Torassa Agustin Gonzalo
 (KF Partizani)3 goLa

Bakaj Elis
 (KF Vllaznia)

Ede Ifeanyi Benjamin
(KF Tirana)

Shtubina Ndricim
(KF Vllaznia)6 goLa Ndockyt Merveil Valthy Streeker 

(KF Tirana)
Almeida Alves Danilo
 (Flamurtari FC)

Cyrbja Arber
 (KF Teuta)

Telushi Bruno
 (Flamurtari FC)5 goLa8 goLa Bregu Dejvi 

(KS Luftëtari)
Adeniyi Segun James
 (KF Skenderbeu)

Fait Reginaldo Artur
(KS Luftëtari)

Batha Idriz 
(KF Partizani)

Emini Izair
(FK Kukesi)

Cicmil Stefan (KF Vllaznia) Premci Elvis (KS Korabi) Shameti Ylli (FK Kukesi) Agostinho Da Silva Jean (FK Kukesi) Aleksi Albano (KS Luftëtari) Aquino Morais Bruno (KF Laçi) Atanda Sodiq Ololade (KF Partizani) 
Azubel Ben (KF Partizani) Bardulla Florind (KF Vllaznia) Bengui Pedro (KS Luftëtari) Beqiri Orjad (KS Luftëtari) Berisha Ilir (Flamurtari FC) Brahimaj Brixhild (KS Luftëtari) Celhaka Alked (KF Laçi) Cetkovic Marko (KF Partizani) 
Dita Bruno (KF Teuta) Fazliu Astrit (Flamurtari FC) Gavazaj Alush (KS Korabi) Gjoni Eglentin (KF Laçi) Gocaj Olsi (KF Vllaznia) Greca Bedri (FK Kukesi) Hila Ardit (KF Teuta) Ibrahimi Labinot (KF Partizani) Kalari Reinaldo (KF Partizani) 
Kaloshi Emrush (KS Korabi) Kotobelli Blerim (KF Teuta) Malota Renato (KF Partizani) Markovic Bojan (KF Teuta) Marku Antonio (KF Vllaznia) Mazrekaj Mentor (KF Partizani) Montero Cadenas Andre Eduardo (KS Luftëtari) 

Muca Gentian (KF Tirana) Musta Emiljano (KF Teuta) Mziu Sokol (KS Korabi) NAKAMUTA PAES DE ALBUQUERQUE Lynneeker (Flamurtari FC) Neziraj Haxhi (Flamurtari FC) Nika Ansi (KF Laçi) Nkounkou 
Justalain Moise (KF Tirana) Nunes Goncalves Lucas Rangel (FK Kukesi) Papa Enriko (KF Teuta) Pinto Catarina Pericles Junio (KF Laçi) Pjeshka Denis (KF Vllaznia) Radas Marko (KF Skenderbeu) Radovic Balsa (Flamurtari FC) 
Rapo Donald (KS Luftëtari) Teqja Olsi (KF Tirana) Toska Faton (KF Laçi) Turtulli Marvin (KF Tirana) Vila Emiljano (KF Partizani) Vrapi Endri (KF Vllaznia) Vucaj Erjon (KF Laçi)

garës në këtë kategori.
Gjatë sezonit që u mbyll, arbitrat krijuan 

një protagonizëm me gabimet që ata bënë 
në ndeshje të veçanta. Kemi patur shumë 
polemika, por e rëndësishme është që 
gabimet e arbitrave të jenë njerëzore, dhe 
të mos ndikojnë në thelbin dhe ecurinë e 
garës. Niveli i arbitrimit vjen duke u rritur 
në çdo sezon.

Sektori i Arbitrimit në FSHF, pas një pune 
parapërgatitore, do të ketë gati Akademinë e 
Arbitrimit brenda muajit shtator 2017. Do të 
jenë organizmat dhe komisionet përkatëse 
ato që do të analizojnë gabimet e arbitrave, 
për të mos lejuar që loja e futbollit të 
humbë bukurinë e saj.

Sa i përket sezonit të ri, mund të them 
që, do të punojmë dhe synojmë për rritjen 
e shikueshmërisë televizive të futbollit 
shqiptar; afrimi i tifozerisë në stadiumet 
tona; minimizimi i dhunës; dixhitalizimi në 
pajisjet mobile të rezultateve në kohë reale të 
të gjitha ndeshjeve në të gjitha kampionatet 
e futbollit në Shqipëri; afrimi i sa më shumë 
lojtarëve të ekipeve zinxhir në ekipet e para; 
përmirësimi i infrastrukturës ku stërviten 
ekipet e moshave që do të prodhojë më 
shumë talente; masivizimi i futbollit të 
femrave; përmirësimi i vazhdueshëm i 
rregulloreve sipas standarteve europiane; 

rritja e nivelit të futbollit dhe paraqitja pozitive 
e klubeve shqiptare në kompeticionet 
europiane, përbëjnë objektiva të projekteve 

afatshkurtra dhe afatgjatë të Departamentit 
të Garave, në kuadër të strategjisë së 
zhvillimit të futbollit shqiptar.

KategoRia e PaRe      -      klasiFikimi gruPi a

Renditja

Nr. skuadra P NL f B h gsh gp Dg PP

1 FK Kamza 47 18 15 2 1 25 7 18 0

2 Besëlidhja 39 18 11 6 1 26 11 15 0

3 KF Erzeni 37 18 12 1 5 32 14 18 0

4 KF Burreli 26 18 7 5 6 18 16 2 0

5 Shenkolli 23 18 7 2 9 16 23 -7 0

6 KS Kastrioti 22 18 5 7 6 18 14 4 0

7 FC Besa 18 18 5 3 10 10 18 -8 0

8 KF Adriatiku Mamurras 14 18 3 5 10 12 25 -13 0

9 Iliria 14 18 3 5 10 12 26 -14 0

10 FK Terbuni 10 18 2 4 12 6 21 -15 0

KategoRia e Dyte      -      klasiFikimi gruPi a

Renditja
Nr. skuadra P NL f B h gsh gp Dg PP

1 FK Egnatia 67 24 22 1 1 45 10 35 0

2 Vllaznia B 53 24 17 2 5 53 24 29 0

3 VORA 45 24 14 3 7 56 33 23 0

4 Partizani B 42 24 12 6 6 41 28 13 0

5 SHS Albpetrol 40 24 11 7 6 31 25 6 0

6 Kukesi B 33 24 9 6 9 41 36 5 0

7 KF Gramshi 31 24 9 4 11 35 36 -1 0

8 Tirana B 31 24 8 7 9 38 44 -6 0

9 Luzi 2008 26 24 6 8 10 22 25 -3 0

10 KSSH Veleçiku 23 24 7 2 15 23 34 -11 0

11 FC Internacional Tirana 20 24 5 5 14 18 40 -22 0

12 KF Ada 18 24 5 3 16 32 61 -29 0

13 FC Kevitan 6 24 1 6 17 16 55 -39 

KategoRia e Dyte      -      klasiFikimi gruPi B

Renditja
Nr. skuadra P NL f B h gsh gp Dg PP

1 KF Naftetari 64 24 20 4 0 58 14 44 0

2 Oriku 54 24 16 6 2 52 16 36 0

3 Maliqi 37 24 12 1 11 39 36 3 0

4 KF Domosdova 36 24 11 3 10 41 42 -1 0

5 KF Butrinti 35 24 10 5 9 35 30 5 0

6 KF Devolli 32 24 10 2 12 40 40 0 0

7 FK Memaliaj 30 24 8 6 10 32 40 -8 0

8 FK Tepelena 30 24 9 3 12 25 34 -9 0

9 FK Këlcyra 30 24 9 3 12 39 50 -11 0

10 SHS Permeti 27 24 8 3 13 28 34 -6 0

11 KF Delvina 25 24 7 4 13 30 39 -9 0

12 FC Gramozi 23 24 7 2 15 24 38 -14 0

13 FK Skrapari 23 24 7 2 15 29 59 -30 0

KategoRia e PaRe      -      klasiFikimi gruPi B

Renditja

Nr. skuadra P NL f B h gsh gp Dg PP

1 FC Lushnja 41 18 12 5 1 31 12 19 0

2 KF Bylis 38 18 11 5 2 23 10 13 0

3 KF Pogradeci 29 18 8 5 5 21 16 5 0

4 FK Tomori 23 18 6 5 7 11 12 -1 0

5 KF Shkumbini 22 18 7 1 10 10 18 -8 0

6 FK Apolonia 22 18 6 4 8 19 20 -1 0

7 KF Turbina 21 18 6 3 9 16 20 -4 0

8 FK Dinamo 18 18 4 6 8 12 13 -1 0

9 KF Sopoti 16 18 2 10 6 17 26 -9 0

10 FK Elbasani 16 18 4 4 10 15 28 -13 0
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jë vit më parë, shqiptarët kudo 
ndodheshin përjetonin ethshëm një 
ngjarje të madhe, e cila kishte dekada 
që ishte një ëndërr, ndërsa pikërisht 

në qershorin e paharruar të 2016 u bë 
një realitet i prekshëm. Shqipëria kishte 

kombëtaren e saj, në finalet e Kampionatit Europian 
“Francë 2016”. Ajo po shkruante faqen më të shkëlqyer 
në historinë e futbollit të saj, që nga fillimet e vitit 1905.

Sot, më shumë se një vit pas Europianit, shumë 
gjëra kanë ndryshuar. Koha ecën përpara dhe bashkë 
me të edhe lëvizjet, të cilat janë të pashmangshme. 
Fill pas Europianit, kombëtarja humbi kapitenin e saj 
të njohur Lorik Canën, i cili vendosi që më në fund të 
thoshte “mjaft”, pas një karriere brilante me kuqezinjtë 
dhe me shumë skuadra të rëndësishme në 
Europë. Pas tij është larguar për të 
vazhduar ngjitjen në karrierën 
profesionale edhe 
n d i h m ë s / t r a j n e r i 
Paolo Tramezzani , 
një prej interlokutorëve 
më të shkëlqyer midis 
stafit drejtues dhe grupit 
të futbollistëve. Nga stafi 
teknik janë larguar për arsye 
personale edhe mjeku Arben 
Çeliku dhe fizioterapisti Alban 
Merepeza. Është larguar për të 
vazhduar karrierën si trajner edhe 
ndihmësi tjetër, Erion Bogdani, që 
ka nisur punën tek ekipi U-19. M u n g o n  n ë 
listën e skuadrës edhe menaxheri i saj Alban Bushi 
i cili ka marrë në dorë drejtimin e skuadrës  U-21. 
Dhe në fund, këto ditë është larguar edhe timonieri 
i kësaj skuadre Giani De Biassi, i cili pas mbi pesë 
vjet pune dhe përpjekjesh për të ndërtuar një skuadër 
kompetitive, vendosi të tërhiqet për t’i hapur rrugën 
një trajneri të ri. Ndryshime të rëndësishme këto në 
familjen e kombëtares së futbollit, në harkun kohor 
të një viti.  

Por pavarësisht këtyre ndryshimeve, qershori i 

vitit 2016 do të mbetet gjithmonë i paharruar për të 
gjithë. Për djemtë kuqezinj që shkruan historinë në 
fushën e lojës. Për trajnerin De Biassi dhe stafin e tij 
teknik, që punuan në mënyrë të shkëlqyer që gjithçka 
të shkonte sa më mirë në të gjitha drejtimet. Për stafin 
e Federatës, që u angazhua në mënyrë profesionale 
dhe tepër korrekte për të bërë gjithçka sa më të lehtë 
dhe funksionale. Ai qershor, do të mbetet i paharruar 
për tifozerinë shqiptare. Për  ata mijra djem e vajza, 
të cilët me performancën e tyre nëpër stadiumet e 
Francës, dhanë mesazhe të jashtëzakonshme kulture 
dhe qytetarie, e cila u përmend gjatë edhe nga mediat 

ndërkombëtare. Europiani vazhdon të 
jetë në mendjen e miliona shqiptarëve 
kudo në botë të cilët për disa javë 
ndoqën me ankth përgatitjet dhe 
paraqitjen e skuadrës së tyre, në një 
kompeticion të madh si Europiani. 
thonë se emocionet e ngjarjeve 
të mëdha nuk ngjajnë me njera 
tjetrën. Dhe ne shpresojmë dhe 
urojmë shumë që ngjarje të tilla 
të përsëriten në të ardhmen. 
Madje, ky është qëllimi dhe 
objektivat e punës tonë, 
pavarësisht se jemi të 

ndërgjegjshëm për shkallën e 
lartë të vështirësisë. Por sido që të ndodhë, 

pjesëmarrja e parë në finalet e Europianit “Francë 
2016”, me historinë dhe emocionet e saj, nuk ka për 
t’u harruar kurrë. Ajo do të jetë gjithmonë, një faqe e 
shkëlqyer e historisë së futbollit shqiptar, e cila është 
bërë burim frymëzimi për të gjithë ata, që aspirojnë që 
të futen dhe të shkëlqejnë në botën e madhe të futbollit.

… Një vit më parë, ekipi kombëtar, trajneri De Biassi, 
stafi teknik, Presidenti Duka dhe FSHF, i bënë shqiptarët 
krenarë dhe të lumtur. Por mbi të gjitha, i dhanë brezit 
të ri një ëndërr, të cilën ata do ta kenë një pikë referimi 
në të ardhmen. 

Ne ishim në Europian. tashmë akulli është thyer. 
Nga ky çast, të gjithë, do të kërkojnë ti ngjajnë heronjve 
të Europianit “Francë 2016”. 

Një vit pas Euro 2016, 
jehona vazhdon

KoKona
Tritan
nga 

N

Oped

...ekipi kombëtar, 

trajneri De Biassi, 

stafi teknik, presidenti 

Duka dhe FshF, i bënë 

shqiptarët krenarë dhe 

të lumtur. por mbi të 

gjitha, i dhanë brezit të
 

ri një ëndërr...
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ë një treg global të drejtash televizive, 
ku paralelisht në sytë e opinionit tonë 
sportive, parakalojnë njëkohësisht 
edhe duelet më të mëdha europiane 

nga Premier Liga, Bundesliga, Serie A 
apo La Liga edhe ato të Kategorisë Superiore, 

vështirësia për dhënien e një opinioni realist është në 
shkallën më të lartë. Mbi të gjitha edhe për shkak të 
problematikave të pandshme të futbollit me përditshmërinë 
e shqiptarëve dhe si dhe një backgroundi jo shumë pozitiv 
në tranzicionin e stërgjatur në vendin tonë. 

Megjithatë, përkundër  ambientit tejet dyshues, 
Kampionati I &8-të do të mbetet në memorien e 
të gjithëve si më I mirë I luajtur pas viteve 90-të. 
Konfirmuar kjo tek një organizim më I mirë I shumicës 
së klubeve konkuruese në këtë edicion,  cilësisë 
së skuadrave, vecanërisht tre ekipeve të para, 
infrastrukturës më të mirë si asnjëherë më parë dhe 
minimizim të fenomeneve negative të futbollit tonë. 
Dhuna,  në asnjë rast nuk ishte kryefjalë e fundjavave 
tona sportive. Ndërsa, paracaktimi I rezultateve nuk 
mungoi as këtë edicion, por në shumë pak ndeshje dhe 
me kosto të madhe morale për skuadrat e dyshuara. 

Por përtej polemikave që nuk do të mbarojnë 
asnjëherë, e sigurtë është se shqiptarët u bënë 
dëshmitarë të një prej garave më emocionuese dhe 
më me rivalitet në historinë e kampionateve tonë. Tre 
skuadra Kukësi, Partizani dhe Skënderbeu luftuan nga 
fillimi dhe deri në fund për titullin kampion. Verilindorët 
arritën të parët në finish dhe iu gëzuan trofeut më 
të madh në historinë e tyre, duke lënë pas zhgënjim 
dhe polemika për rivalët. Por ky sukses nuk ishte 
I rastësishëm për kuksianët, që nuk pësuan asnjë 
humbje, derisa e siguruan titullin kampion, kryesuan 
25 nga 36 javët e kampionatit, ndërkohë që Skënderbeu 
kryesoi në 9 javë dhe Partizani në 1 javë. Një pikat më 
të forta për skuadrën e drejtuar nga Ernest Gjoka ishte 
në sfidat direkte, teksa në 8 takime fitoi 3 dhe barazoi 5. 
Gjithashtu sulmi më I mirë ishte për skuadrën kuksiane, 
ashtu sic edhe trofeu për golshënuesin më të mirë, me 
Pero Pejic. Por merita më e madhe e kuksianëve nuk 
mund të jenë statistikat, por fakti se fitoi në një duel me 

N
kundërshtarë shumë cilësorë sic realisht ishin Partizani 
dhe Skënderbeu, por edhe rivaliteti I jashtëzakonshëm 
me të gjitha skuadrat e tjera. Fakti se nuk pati një 
hapësirë mes grupit të skuadrave që luanin për trofe dhe 
pjesmarrje në Europë dhe atyre të rënies nga kategoria, 
e ktheu cdo ndeshje në një finale. Deri në fund ishim 
dëshmitarë të një gare te ethshme nga vendi I 4 deri 
tek I 9-ti, ku cdo skuadër me një fitore prekte biletën 
për garat kontinentale dhe me një humbje shtonte ethet 
e mbijetesës. Dueli I javës së fundit Vllaznia-Tirana 
mori trajta epike, me bardheblutë që u ndërshkuan me 
rëndë se kurrë më parë në historinë e tyre. Një statistikë 
e vecantë për 
k l u b i n  m ë  t ë 
titulluar në vendin 
tonë ishte se 36 
javë kampionat, 
vetëm në javën e 
fundit u renditën 
në vendin e 9-të 
dhe rrjedhimisht 
s o l l ë n  rë n i e n 
nga Kategoria. 
Ky kampionat do 
të mbahet mende 
gjithashtu edhe 
për rënien e mitit të fushës vendase, pasi në 180 
ndeshje të luajtura, vetëm në 83 prej tyre kanë fituar 
të zotët e shtëpisë, 59 ndeshje u mbyllënë në barazim 
dhe në 38 prej tyre triumfuan skuadrat udhëtuese. 
Rivaliteti I jashtëzakonshëm, sollë rrjedhimisht një 
interes të shtuar të tifozëve, ndoënse në këtë element 
drejtuesit e klubeve mund dhe duhej ta shfrytezonin 
më shumë për të rritur të ardhurat dhe imazhin e tyre.

 Kampionati shqiptar, nuk mund të jetë kurrsesi 
konkurues me ligat më të mëdha europiane, por prej 
tyre mund të marrë shumë nga vlerat dhe fryma e 
tyre e “fair play-it”, ashtu sic klubet konkuruese 
duhet të vazhdojnë betejën për t’iu përafruar 
statusit profesionist. Përtej të gjithave, kampionati I 
78-të ishte nga elementët e pakët, që e bën të duket 
Shqipërinë tonë, një vend normal. 

AGA
Ylli

nga 

Oped

Një kampionat 
për kornizë
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SEZONI 2016-2017 KATEGorIA E DYTË

Një Kampionat me dritëhije, 
interesant dhe me rivalitet

ReNDitJa PëRfUNDimtaRe

GRUPI  a
Nr. Skuadra p N F b H Gola

1. FK Egnatia 67 24 22 1 1 45:10

2. Vllaznia B 53 24 17 2 5 53:24

3. VORA 45 24 14 3 7 56:33

4. Partizani B 42 24 12 6 6 41:28

5. SHS Albpetr 40 24 11 7 6 31:25

6. Kukësi B 33 24 9 6 9 41:36

7. KF Gramshi 31 24 9 4 11 35:36

8. Tirana B 31 24 8 7 9 38:44

9. Luzi 2008 26 24 6 8 10 22:25

10. KS Veleçik 23 24 7 2 15 23:34

11. FC Internac 20 24 5 5 14 18:40

12. KF Ada 18 24 5 3 16 32:61

13. FC Kevitan 6 24 1 6 17 16:55

#Kevitani u penalizua nga KD në FSHF me -3 pikë

GRUPI  B
Nr. Skuadra p N F b H Gola

1. KF Naftëtari 64 24 20 4 0 58:14

2. Oriku 54 24 16 6 2 52:16

3. Maliqi 37 24 12 1 11 39:36

4. KF Domosd. 36 24 11 3 10 41:42

5. KF Butrinti 35 24 10 5 9 35:30

6. KF Devolli 32 24 10 2 12 40:40

7. FK Memaliaj 30 24 8 6 10 32:40

8. FK Tepelena 30 24 9 3 12 25:34
9. FK Këlcyra 30 24 9 3 12 39:50
10. SHS Përmet 27 24 8 3 13 28:34
11. KF Delvina 25 24 7 4 13 30:39

12. FC Gramoz 23 24 7 2 15 24:38

13. FK Skrapar 23 24 7 2 15 29:59

nga Agron kAjA
Gazetar Sportiv

a m p i o n a t i  Ko m b ë t a r  
Kategorisë së Dytë, nga 
FSHF-ja u organizua në bazë 
të rregullores që përcakton 

të drejtat, detyrimet dhe 
përgjegjësitë e të gjitha palëve 

që morrën pjesë, ose që ishin të përfshira në 
përgatitjen dhe organizimin e Kampionatit 
Kombëtar të Futbollit, sezoni 2016-2017, për 
Kategorinë e Dytë. Me një ndarje dy grupe, 
Grupi A dhe Grupi B, në këtë kampionat 
morrën pjesë 26 skuadra (13 në Grupin A 
dhe 13 në Grupin 😎, të cilat zhvilluan 24 ndeshje
seicila, me sistem vajtje-ardhje. Kjo skemë, i dha 
mundësinë e “pushimit” në mesin e garës çdo 
skuadre, një herë në çdo fazë, njëherësh edhe 
të reflektimit për ndeshjet e kaluar dhe ato që 
do të luanin në vazhdimësi. Ndarja e grupeve 
ju referua një gjeografie, e cila jo vetëm krijoi 
kushte lehtësuese për një garë sa më korrekte 
nga të gjitha skuadrat, por ndihmoi sadopak 
në uljen e shpenzimeve, që me këtë formulë, 
u minimizuan në mundësitë reale të seicilës 
prej tyre. të gjitha skuadrat pjesëmarrëse, 
pasi plotësuan kriteret e pranimit në garë, 
pranuan rregulloren e saj, hynë në këtë garë 
me pretendimet e tyre, të cilët nga ndeshja në 
ndeshje, dhe nga faza në fazë, pse jo, pësuan 
edhe ndryshime në të dy kahjet e renditjes. 
Nëse i referohemi zhvillimit të 312 ndeshjeve 
të luajtura në seicilin grup, brenda tyre gjetën 
vend të gjithë elementët e lojës, duke e bërë 
garën më rivale dhe interesante. Duke qenë 

K

veRDiKtet e seZoNit
Skuadra Kampione Egnatia e Rrogozhinës

Skuadra Nënkampione Naftëtari i Kuçovës

Zbritën në Kategorinë e Tretë Kevitani dhe Skrapari

pjesëmarrëse edhe në turet eliminatore të 
Kupës së Shqipërisë, skuadrat e Kategorisë 
së Dytë në edicionin futbollistik 2016-2017, 
treguan seriozitet në pjesëmarrje, njëherësh 
edhe një rritje të nivelit të lojës së tyre, 
krahasuar me një sezon më parë. Në Grupin 
A, ishte skuadra e Egnatias që e udhëhoqi 
garën, jo vetëm me bilancin pozitiv me 22 
fitore, 1 barazim dhe 1 humbje, por edhe me 
bollëkun e golave që shënoi, duke fiksuar një 
golavarazh +35 gola. Me performancën që 
tregoi deri në përfundimin e kampionatit, kjo 
skuadër fitoi edhe Kupën e këtij kompeticioni, 
duke mundur në ndeshjen direkt Naftëtarin e 
Kuçovës, i cili nga ana e tij, ishte kryesues në 
Grupin B. Kuçovarët e patëm më të vështirë 
kryesimin në grup, pasi rivaliteti me orikun 
ishte i pranishëm thuajse në 20 javë, dhe 
deri këtu kreu mbeti “enigma” që e zbukuroi 
këtë garë rivale dhe interesante në kreun e 
këtij grupi. Por, edhe te skuadrat që kërkonin 
mbijetesën, apo që të renditeshin në një vend 
sa më sipër në renditje, gara u luajt e fortë, aq 
sa në përfundim, vetëm në Grupin B u diskutuan 
të zbrisnin një kategori më poshtë 3-4 skuadra. 
Në këtë pjesë të tabelës së renditjes në Grupin 
A, rivaliteti pati edhe një zbehje, pasi skuadra e 
Kevitanit nuk u ngjit në lartësinë e skuadrave 
të tjera, ndoshta edhe nga penalizimi me -3 
pikë që ju dha nga Komisioni i Displinës në 
FSHF. Veç treguesve pozitivë të garës së 
Kampionatit të Kategorisë së Dytë për sezonin 
2016-2017, në ecurinë e saj gjetën vend 
edhe treguesit negativë, të cilët nga gara në 
garë bëhen evidentë vetëm kur rregulloret 
shpërfillen, në interes të arritjes së synimeve që 
skuadrat kanë. Në disa raste, tek disa skuadra, 
mungoi serioziteti i masave organizative në 
ndeshje të veçanta, që në ndonjë rast u bënë 
“preh” edhe e sjelljeve jo korrekte të lojtarëve, 
trajnerëve, drejtuesve të tyre, po në veçanti të 
tifozerive respektive. Masat disiplinore që u 
dhanë gjatë kësaj gare të edicionit që u mbyll 
(2016-2017),  e ndihmuan jo vetëm progresin 
në lojën e skuadrave, por edhe në mbarëvajtjen 
e elementëve të tjerë që rregullorja e futbollit 
i ka në optikën e saj. Në raport me sezonet e 
kaluara, edhe në këtë tregues, ndryshimet janë 
evidente, që i kanë shërbyer cilësisë së garës.
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nga sokol jARECI

Shqiptar!

GATI
AKADEMIA 
E ARBITRIMIT

FSHF-ës zoti Duka,ishte iniçiatori i krijimit 
të Akademisë së Arbitrimit, që çdo pyetje 
rreth arbitrimit, çdo interesim dhe aplikim në 
lidhje me të njëjtën temë të merrte një rrugë 
instituçionale. Lindja e kësaj ideje shumë 
shpejt mori përkrahjen e të gjithë komunitetit 
të arbitrave, në të gjitha rrethet ku ata 
bëjnë jetën e tyre të arbitrit.Na përkrahën 
me përhapjen e lajmit, duke qenë në çdo 
moment të punës tonë krahu i djathtë. Në 
çdo takim që ne ishim present, jo vetëm 
arbitrat aktivë por dhe ata të së shkuarës që 
kanë kontribut të konsiderueshëm në këtë 
profesion, ishin mbështetës së këtij projekti. 

Vetëm disa minuta nga publikimi i 
Akademisë së Arbitrimit në faqen e FSHF në 
internet dhe numri i aplikantëve ishte mjaft 
i madh. Ndoshta numri do të ishte akoma 
më i madh sepse dëshira nuk mungonte, 
edhe pse të gjithë i dinë vështirësitë e këtij 
profesioni por kriteret e vendosura nga 
sektori përkatës bëri që mjaft dashamirës 
të arbitrimit të tërhiqen nga aplikimi.

Universiteti i Sporteve tiranë ishte 
ndalesa e parë e promovimit të Akademisë 
së Arbitrimit dhe kjo e ka një domethënie. 
Aty janë edukuar dhe edukohen breza të tërë 
sportistësh dhe në vëçanti futbollistësh por 
në të njëjtën kohë edhe pjesa më e madhe e 
ish arbitrave apo dhe e arbitrave aktivë, është 
vendi ku të rinjtë marrin bazat e sportit ku 
dhe arbitrimi është pjesë e tij. 

Studentët dhe studentet që kishin 
mbushur aulën qëndrore të këtij universiteti 
përçollën me vëmendje eksperinçën e sjellë 
nga z.Plarent Kotherja dhe Bujar Pregjja 
të çilët theksuan faktin se fillimet e tyre si 
arbitra i kishin pikërisht në këtë universitet 
ku kursi i arbitrave të asaj kohe bëhëj në 
ambjentet e ish Institutit të Fiskulturës 
Vojo Kushi. Esmerina, një nga studentet 

pjesëmarrëse ne sallë, e çila kishte qenë 
pjesë e futbollit të femrave, që në atë 
moment vendosi të ishte pjesë e kësaj 
akademie gjë të çilën ajo kishte dashur ta 
fillonte me kohë.

Një fakt tjetër që kishte të bënte më 
prezantimin e akademisë në USt është se, 
mjaft studentë të këtij universiteti, pjesëtarë të 
ekipeve të ndryshme të futbollit por jo vetëm, 
mund të mos arrijnë performancat e tyre të 
pritshme në futboll, apo sporte të tjera gjë të 
çilën mund ta gjejnë në fushën e arbitrimit. 
Është mjaft e thjeshtë për një futbollist/
futbolliste ose sportist të sporteve të tjera të 
bëhen pjesë e arbitrimit në krahasim me një 
të ri/re që kerkon ë fillojë sportin nëpërmjet 
arbitrimit, sepse janë aftësitë e fituara me kohë 
në sporte e tyre që ja japing këtë lloj lehtësie.

Ndalesa e dytë ishte Universiteti 
Aleksandër Moisiu në Durrës i çili në një 
sallë mjaft komode na dha mundësinë 
të prezantonim projektin e akademisë. 
Interesant ishte fakti se në këtë universitet 
ato që çfaqën më shumë interes ishin 
vajzat, ku dy prej tyre që kishin qenë 

shtë shumë e lehtë të 
drejtosh gishtin dhe të 
thuash – arbitri ishte 
fajtori për humbjen e 
ndeshjes.Po a e di njëri 

se sa e vështirë është për 
përsonin me të zeza për të 

qenë i saktë në çdo moment të lojës ? A 
e di njeri se sa i madh është presioni dhe 
tensioni mbi personin me të zeza kur media 
për ditë me radhë merret me emrat e tyre, 
kur tifozët në shkallët e stadiumit në çdo 
moment kundërshtojë vendimet e tyre ? Por 
me gjithë këto vështirësi  të këtij profesioni 
shumë të rinj kërkonin të ishin pjesë e tij, 
kërkonin sfidën e rradhës. Si mund të bëhem 
arbitër ?- shpesh të rinjtë pyesnin në rrjetet 
soçiale, kur na takonin në rrugë, pyesnin 
një të njohur që ishte pjesë e komunitetit 
të arbitrimit.

Kjo ishte pikë nisja që vetë presidenti i 

Anëtar i Komitetit të Caktimit të Arbitrave në FSHF

ë

fazat e EDuKImIT



21

gusht  2017  /  www.fshf.org

pjesë e futbollit të femrave vendosën të 
bëheshin pjesë e akademisë.

Universiteti Aleksandër Xhuvani ishte 
universiteti I rradhës ku studentët dhe 
studentet kishin përpra tyre vetë presidentin 
e FSHF-ës dhe inçiatorin e këtij projekti 
z.Armand Duka, i çili i bëri një ftesë të hapur 
të pranishmëve të shumtë të bëhen pjesë 

e gjeneratës së re të arbitrimit. Një ftesë 
të veçantë bëri për vajzat të çilat duhet të 
vlerësonin një mundësi të re si sport por edhe 
si një profesion me një të ardhme. Këtë ftesë 
për vajzat e përforçoi akoma më shumë, një 
histori suksesi, në qoftë se mund të themi, një 
nga ish studentet e këtij universiteti, Emanuela 
Rusta e çila është një nga arbitret e kolegjumit 
të Elbasanit por dhe një nga më të mirat në 
futbollin e femrave në Shqipëri.

Shkodra, ku të gjithë kërkojnë të luajnë 
futboll, ku mbas Tiranës numri më i madh 
i arbitrave i përket kolegjumit të këtij qyteti, 
ishte promocioni i radhës i Akademisë së 
Arbitrimit. Edhe në këtë prezantim i pranishëm 
ishte presidenti Duka i cili inkurajojë të gjithë 
studentët dhe studentet të përkrahin këtë 
nisëm si në aspektin sportiv por dhe në atë të 
një profesioni të ardhshëm. Mjaft domethënës 
në këtë event ishte dhe pjesëmarrja e të gjitha 
figurave të arbitrimit të këtij qyteti, gjë të çilën 
e përmenda edhe në sipër, u bënë përkrahës 
të këtij projekti.

Surpriza e këtij rrugëtimi të gjatë për 
prezantimin e Akademisë së Arbitrimit ishte 
Universiteti Fan Noli ne Korçe. Korça vetë 
ka qenë në fokusin e sektorit të arbitrimit 
tashmë jo si një qytet që kishte për gjashtë 
vjet rresht ekipin kampion të Shqipërisë por 
si një qytet ku kolegjumi o arbitrave ishte 
drejt mbylljes. interesimi  i veçantë i rektorit 
por në veçanti i profesor Gjergj  …… bëri që në 
ambjentin e prezantimit të projektit, studentët 
dhe studentet të ishin mjaft të shumtë në 
numër.interesimi i tyre mbas prezantimit i 
kaloi pritshmëitë tona gjë e çila vihet re edhe 
në numrin mjaft të madh të aplikimeve(50) ku 
një numër të konsiderueshëm e zënë vajzat. 
Për vetë distançën e largët të këtij qyteti me 
Tiranën, për ti ardhur në ndihmë aplikantëve 
nga qyteti i Korçës dhe qytetet e tjera rreth 

tij, KE vendosi që leksionet të zhvillohen në 
universitetin e Korçës.

Universiteti i Vlorës ishte ai i radhës ku 
presença dhe interesimi i një prej figurave 
të futbollit të këtij qyteti, z.vasi ruçi, bëri 
që interesi për projektin e Akademinë së 
Arbitrimit të ishte I konsiderueshëm ku mjaft 
domethënës është fakti që numri më i madh 
i aplikantëve është ai i vajzave.

Ndalesa e fundit e këtij promovimi ishte 
Universiteti Marin Barleti, ku biseda me 
studentët dhe studentet e degës së sporteve 
ishte mjaft frytdhënës gjë e çila u vërtetua 
me numrin e aplikantëve në adresën e 
Akademisë së Arbitrimit.

faZat e eDUKimt të 
aRBitaRve të RiNJ Në KUaDëR të 
aKaDemisë së aRBitRimit: 

Faza përgatitore, ku të gjithë aplikantët 
do ti nënshtrohen një testi  psikologjik.

Faza 1, është ajo e prezantimit, e çila 
do të jetë e shtrirë në kohë prej dy javësh, 
nga dita e Hënë deri të Shtunën, ku përpos 
mësimit të 17 rregullave të Lojës, aplikantët 
do të marrin leksione në lëndët e psikologjisë 
sportive,Komunikimit, Mjekësisë sportive, 
Pregatitjes fizike dhe Anglisht.

Me përfundimin e kësaj faze aplikantët 
do të aplikojnë dijet e tyre në ndeshjet e 
futbollit të bazes deri në moshën U15.

Faza 2, është ajo e konsolidimit, e çila do 
të jetë e shtrirë në kohë prej dhjetë ditësh, ku 
përpos pjesës teorike tashmë aplikantët do të 
jenë pjesë e ushtrimeve dhe lëvizjeve në fushë, 
të mësuarit e poziçionimit dhe sinjalizimit te 
arbitrit dhe asistenti, arbitrim të ndeshjeve në 
ambjentet e akademisë dhe filmimit të tyre, 
analizë e detajuar e këtyre ndeshjeve etj.

Në përfundim të kësaj faze të gjithë 
aplikantët do ti nënshtrohen testimit të 
rregullave të Lojës dhe testimit fizik ku 
me përfundimin me sukses të kalimit të 
këtyre testeve aplikanti do të marrë në dorë 
Dipllomën e Akademisë së Arbitrimit e çila 
tashmë do ti japi të drejtën aplikantit të jetë 
pjesë zyrtare e kolegjumit të arbitrave.

Por edukimi i arbitrave nuk përfundon 
këtu sepse moto e punës tonë është që ai 
të bëhet në çdo kohë të vitit, në të gjitha 
grupet e arbitrave, jo vetëm në drejtim 
të pregatitjes fizike por edhe drejtim të 
pregatitjes psikologjike, sepse vetëm një 
punë e vazhdueshme dhe profesionale 
do të bënte të mundur që ky profesion të 
përmendej më shumë si një pjesë positive 
e lojës më të vjetër në botë.

 ▶ Në foto: 
Presidenti i FSHF-së, 
Armand Duka dhe 
anëtarët e Komitetit 
të Caktimit të 
Arbitrave
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am i bindur që pyetja që parashtron 
titulli është e shpeshtë në rrethe të 
ndryshme dhe madje edhe në njerëz 
të thjeshtë dashamirës të futbollit apo 
të sportit në përgjithësi.

Cfarë është në të vërtetë një klub 
futbolli apo një event sportiv?

Në fakt, sot të dyja aspektet e këtij fenomeni, sporti 
dhe biznesi, janë të lidhura në mënyrë të pandashme me 
njëri-tjetrin. Në futboll, por nëse shohim edhe më gjerë, 
mund të themi se nuk ka asnjë aktivitet sportiv sot në botë 
që të mos jetë i shoqëruar me sponsorizime, reklama, 
produkt placement, etj. Përvec këtyre elementëve, gjejmë 
gjithashtu si pjesë integruese të veprimtarisë sportive 
edhe shitblerje lojtarësh, investime në kultivimin e 
talenteve, merchandising zyrtar, të drejta televizive, etj.

Pak a shume, të gjithë dimë nga ai që mund të quhet 
“star system” se për të marrë Cristiano ronaldon nga 
Machester United, real Madrid shpenzoi 94 milionë 
euro, përfitimet e merchandising nga skuadrat e Premier 
League tejkalojnë 170 milionë euro në vit, vlera e paketës 
televizive të Premier League tejkalon mesatarisht vleren 
1.4 miliardë euro në vit, e kështu me radhë.

Jëmi të gjithë pra dëshmitarë që të dyja aspektet 
e këtij fenomeni, sporti dhe biznesi, janë të lidhura në 
mënyrë të pandashme.

Kjo ndodh edhe në Shqipëri ku gjejme sot menyra 
te ndryshme te bashkepunimit te biznesit me sportin, 
por shpesh janë të klasifikuara në mënyrë jokorrekte 
si “sponsorizim”. Dukuria përfshin ato veprimtari 
filantropike, të klasifikueshme si “meçenatizem”, term 

ky i krijuar nga Mecenate, minister i Mbretit August ne 
romen e lashte. “Mecenate” krijoi që në atë kohë një rreth 
të “privilegjuarish” për të cilët ai dedikoi fonde të caktuara 
të përvitshmë në mënyrë që këta të privilegjuar të mos 
kishin nevojë të punonin. Këta të privilegjuar ishin artistët 
dhe sportistët.

Duke u kthyer në rastin tonë atëherë, ajo që këtu 
quhet sponsorizim, është në të vërtetë një kontribut, 
ose donacion kundrejt nje klubi apo eventi. Nga këtu 
është një rrugë e gjatë për të arritur ne bashkëpunime të 
mirëfillta sponsorizimi, me hapësira mediatike, vizibilitet 
të përcaktuar në marëveshje, bashkëpunime, në platforma 
komunikimi, në mediat sociale, joint-venture shitjesh, e 
shumë forma të tjera, të cilat fillojnë të ekzistojnë edhe 
në vendin tone. Por, a mjaftojnë të gjitha këto?

Natyrshëm pyetja e rradhës është: Si ngjiten shkallët 
drejt suksesit atëherë? 

Cila është receta e suksesit për një klub sportiv?
Çdo organizatë, shoqatë, apo Klub Futbolli, për të 

arritur në nivele profesionale të këtij bashkëveprimi, duhet 
të zbatojë “rregullat e biznesit” për të patur një bilanc të 
suksesshem, një imazh pozitiv dhe të vlefshëm duke e bërë 
në këtë formë edhe të “shitshëm” nga ana e imazhit ndaj 
ofertuesit më të mirë.

Në terma profesionalë, kjo do të thotë që çdo klub futbolli, 
për të patur një bilanc të suksesshëm duhet të 
punësojë ekspertë të mirëfilltë në shërbim 
dhe zbatim të një plani biznesi njëlloj 
si në çdo aktivitet tjetër ekonomik. 
Për të patur një imazh pozitiv, duhet 
një strategji dhe një plan konkret 
marketingu duke krijuar një brand 
futbolli, aktiviteti dhe territori. 
Bayerni i Mynihut, reali i Madridit, 
apo Manchester United, nuk janë 
klube të mëdha dhe të fuqishme 
sepse kanë lindur me fat, por sepse 
kanëë qënë të parët që kanë vënë në 
jetë këtë filozofi operimi. Dhe është 
pikërisht kjo arësyeja e suksesit.

Në mbyllje, idetë mund të jenë të 
shumta dhe mënyrat të pafundme, por 
thelbi mbetet një konkluzion shumë i thjeshtë: 
sot çdo sport, çdo event sportiv apo çdo lloj aktiviteti 
duhet t’i pergjigjet sfidave të kohës ku jeton për të qënë i 
suksesshëm dhe afatgjatë. Pa plotesuar këtë kusht, çdo fitore 
apo rezultat sportiv do të mbetet thjesht një rast interesant, fryt 
i një rastësie dhe në fund, edhe një kujtim i bukur.

Sport apo biznes?

nga gazmend  mALO
Shef i Sektorit Marketing në FSHF

170
vlera e paketës televizive 

të Premier League tejkalon 
mesatarisht vleren 1.4 miliardë 
euro në vit, e kështu me radhë

miLioNë eURo Në vit

J
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SHËRBIM, EKSPERIENCË, SHËNDET

Spitali Amerikan, Përqafoje jetën!
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FSHF LIcENSImI

nga Eduard gjINI
Sektori i licensimit dhe konunikimit me klubet

a pak kohë  që është mbyllur 
edhe faza e licensimeve të 
klubeve shqiptare e bazuar 
në Standartin e Cilësisë 

për Licensimin e Klubeve 
të UEFA-s, ku përcaktohet 

minimumi i  kërkesave të detyrueshme që 
një klub duhet të plotesojë. 

Natyrisht që ky proces është 
i shtrirë gjatë gjithë vitit duke 
respektuar afatet dhe objektivat 
vëna nga FSHF-ja dhe UEFA.

Prioriteti ynë ka qënë dhe  
është ngritja dhe funksionimi 
i  strukturës administrat ive 
e cila është përgjegjëse për 
funksionimin e s istemit  të 
licensimit.

Kjo strukturë e ngritur prej 
FSHF-së tashmë prej shumë 
vitesh (që nga Prilli i 2002) i ka 
kushtuar një rëndësi të veçantë ndërtimit të 
marëdhënieve aktive, funksionale dhe sa më 
efektive të Licensimit të klubeve.

Klubet Aplikante për një Licensë 
monitorohen dhe kontaktohen vazhdimisht 
nga ana e FSHF-së në mënyra të ndryshme  
për të gjithë elementët kryesorë të licensimit . 

Gjithashtu klubet janë asistuar dhe 
vazhdojnë të asistohen nga sektori i 
Licensimit gjatë të gjithë periudhës vjetore 
për të bërë të mundur përmbushjen sa më të 
saktë të të gjitha dokumentave që ju nevoiten 
gjatë procesit të licensimit. 

Në këtë aspekt ndihma e specialistëve 

të FSHF-së ka qënë e pakursyer  dhe klubet 
aplikantë janë thirrur në  seminare trajnuese, 
tryeza pune, etj.

FSHF dhe sektori i Licensimit ka pasur 
dhe vazhdon të ketë prioritet dhe një 
angazhim maksimal për të respektuar këtë 
proces kaq të rëndësishëm për mirëfunk-
sionimin dhe modernizimin e klubeve të 
futbollit. 

UEFA (Sektori përkatës i Licensimit) 
herë pas here ka dhënë dhe jep orientime 
dhe mbeshtetje të vazhdueshme për 
përmbushjen sa më të mirë të të gjitha 
detyrimeve të cilat kanë lidhje me procesin 
e Licensimit të klubeve.

Në mbështetje të këtyre orientimeve 
strukturat e licensimeve kryejnë herë pas 
here auditime për mbarëvajtjen e punës në 
klube dhe dokumentacionit përkatës, duke 
lënë edhe detyrat e duhura.

Nga ana e Sektorit tone të Licensimit 
është kërkuar që klubi aplikant për Licensë të 
plotësojë rrigorozisht të gjitha kriteret si nga 
ana e dokumentacionit të kërkuar ashtu edhe 

në afatet kohore të përcaktuara nga UEFA.

ReZULtatet Dhe KoNLUZioNet
Gjatë gjithë procesit të l icensimit 

Sektori ynë, duke operuar sipas rregullave 
proceduriale, të përcaktuara në rregulloren 
e Licensimit të Klubeve të FSHF-së si dhe 
në rregulloren e “Fair Play”-it Finaciar të 
UEFA-s, vëren se ecuria e klubeve shqiptare 
aplikantë për licensë ka pasur ulje-ngritjet 
dhe vështirësitë e veta.

Nga pesë kriteret e përcaktuara nga UEFA 
në (Assistance Checklist) të përmendura 
edhe më lart Klubet shqiptare, në katër prej 

tyre nuk kanë hasur shumë vështirësi si në 
plotësimin e një dokumentacioni të plotë, 
ashtu edhe në paraqitjen e dosjeve në afatin 
kohor të kërkuar nga UEFA.

Vështirësia më e madhe që hasin klubet 
aplikantë për licensë është në plotësimin 
e të gjithë dokumentacionit të kërkuar në 
Kriterin financiar.

Dokumentacioni ku klubet hasin më 
shumë vështirësi është në mospasjen në 
dosjen e tyre të dokumentave :

a-Auditimin e Bilancit Financiar të vitit. 
(Auditim që duhet bërë nga një firmë e 
autorizuar audituese).

b-Dokumentin nga Drejtoritë rajonale 
Tatimore të rretheve përkatëse (ku klubet 
kryejnë aktivitetin e tyre) në të cilin vërtetohet 
se klubi (i ka paguar ose është debitor) në 
përmbushjen e detyrimeve të taksave dhe 
siguracioneve të të gjithë personelit të tij.

Po ashtu mendoj se klubet duhet të 
organizohen më mirë në anën adminis-
trat ive duke tërhequr special istë të 
kualifikuar, të rrisin strukturën mbështetëse 
me anë të një teknologjie të përparuar të 
kohëve të fundit. Të gjitha këto në kuadër 
të licensimit dhe modernizimit të klubeve 
tona që duhet të jenë lider në rajonin tonë, 
por kanë akoma punë për të qënë afër 
atyre Europiane.

Mendoj se kujdesi dhe angazhimi 
maksimal (i klubeve dhe i sektorit tonë) 
për të respektuar procesin e Licensimit të 
klubeve do të jetë kyçi i suksesit dhe sfida 
që qëndron para nesh në këtë fushë.

ResPeKtimi i KRiteReve

Puna për licensimin e klubeve 
mbështetet ne 5 kollona që janë

1  Kriteri Sportiv

2 Kriterit të Infrastrukturës

3 Kriterit të Administratës & Personelit

4 Kriterit Ligjor  

5 Kriterit Financiar

Klubet shqiptare, strikte 
me kriteret e uEFA-s

K
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nga Aldi tOpÇIu
Shef i Sektorit Ligjor dhe Liçensimeve në FSHF

PëR statistiKë:

26

46 

29 
145 

80 

paralajmërime për 
përshkallëzim të masave 
disiplinore që përmban 
Kodi i Disiplinës Sportive. 

dënime me gjobë, 
për të gjitha klubet e 
kategorive të ndryshme, 
të cilat vardojnë nga 100 
000 -200 000 lekë. 

dënime për zhvillimin e 
ndeshjeve pa tifozë në të 
gjitha kategoritë

dënime individuale për 
lojtarë, për sjellje josportive 
dhe kundërshtime 
ndaj vendimeve të 
zyrtarëve të ndeshjes.

dënime individuale 
për trajner e zyrtarë 
klubesh për sjellje jo 
sportive e shkelje të 
parimeve të fair play.

Gjithashtu, nuk kanë 
munguar rastet kur ekipet 
nuk janë paraqitur për 
zhvillimin e ndeshjes ose 
kanë aktivizuar lojtarë 
të pafederuar. Për këto 
raste, ky komision, me të 
drejtë, bazuar në Kodin 
e Disiplinës Sportive, ka 
marrë vendim për humbjen 
e ndeshjes në tavolinë. 
Janë regjistruar 40 raste 
të tilla sidomos ne fazen 
përmbyllëse të garës. 

e përfundimin e sezonit futbollistik 
2016/2017 është ndoshta me vend 
te thuhen dy fjale për sistemin e 
drejtësisë sportive. Ndonëse qëllimi 

kryesor i aktivitetit të federatës është 
zhvillimi i lojës së futbollit, ky zhvillim 

do të ishte i pamundur pa rregullat që garantojnë 
funksionimin normal të garës dhe diktojnë të drejtat 
dhe detyrimet e palëve të përfshira. 

Aspekti më i prekshëm e drejtësisë sportive 
është padyshim aspekti disiplinor. Çdo javë, trupat 
gjykuese të Komisionit të Disiplinës mblidhen për 
të shqyrtuar shkeljet disiplinore të konstatuara nga 
zyrtarët e ndeshjeve si dhe kërkesat e ndryshme të 
klubeve anëtare apo vetë lojtarëve. 

Këto procedime kanë për qwllim jo vetëm 
ndëshkimin e veprimeve anti sportive e disiplinimin 
e garës, por edhe ndërgjegjësimin e subjekteve 
për të mos i përsëritur ato. Ajo ç’ka me kënaqësi 
vërehet, është se dënimet kanë qenë proporcionale 
me shkeljet, dhe tashmë është krijuar një praktikë 
e përshkallëzimit të aplikimit te tyre, fillimisht me 
paralajmërime, gjoba, e më tej me zhvillim tw 
ndeshjeve pa spektatorë e kështu me radhë. 

Klubet anëtare, duhet të emancipohen lidhur me 
respektimin e Kodit të Disiplinës Sportive si parakusht 
për mbarëvajtjen e garës duke shfrytëzuar të gjitha 

sportive!
Dy fjalë

për drejtësinë

të drejtat që ky kod i njeh, si dhe duke u distancuar 
nga shkelësit të cilët shpesh herë janë vetë tifozët 
mbështetës. Qëllimi i çdo skuadre, duhet të jetë veç 
të tjerash edukimin e spektatorëve për krijimin e një 
atmosferë të sigurte e festive në stadiume duke 
ndaluar futjen dhe përdorimin e mjeteve ndezëse 
të cilat përbëjnë rrezik për shëndetin por edhe duke 
shmangur fjalorin fyes e ofendues.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i drejtësisë sportive 
është ai i zgjidhjes së konflikteve mes klubeve dhe 
lojtarëve, apo trajnerëve. Problematikat e detyrimeve 
të prapambetura mbeten ende aktuale dhe si çdo 
fund sezoni, numri i çështjeve që shtrohen për zgjidhje 
përpara trupave gjykuese sa vjen e shtohet. Ashtu si 
në drejtësinë civile, këto vendime janë të detyrueshme 
dhe çdo palë duhet të ndërgjegjësohet se kontrata 
është “ligj” që duhet respektuar në gërmë e në frymë. 
Kjo do të thotë se marrëdhëniet kontraktore duhet 
të udhëhiqen nga parimi i mirëbesimit e barazisë së 
armëve mes lojtarëve dhe klubeve. Është me rëndësi 
që asnjë skuadër të mos marrë përsipër detyrime të 
cilat nuk i shlyen dot, por edhe asnjë lojtar, të mos e 
nënshkruajë kontratën sa për formalizëm pasi prej 
saj lindin të drejta dhe detyrime që duhen respektuar. 

Është e pamundur të flasësh për drejtësinë 
sportive pa prekur çështjet e integritetit dhe etikës. 
Trukimi dhe manipulimi i garave sportive është vërtet 
një e keqe që duhet luftuar dhe mbetet pa dyshim një 
sfidë për Komisionin e Etikës. Aspektet e kësaj sfide 
nuk janë vetëm dënimi disiplinor në vetvete, por edhe 
hetimi me themel i dukurive negative dhe gjykimi në 
një proces të drejtë dhe të paanshëm. 

Qëllimi i Komisionit te Etikes vazhdon të mbetet 
goditja e fenomeneve, metodave apo praktikave 
jo-etike, qe dëmtojnë imazhin e institucioneve te 
futbollit dhe te vete lojës, një detyre kjo që bëhet 
gjithnjë e më komplekse me evoluimin e interesave 
gjithmonë e më të mëdha të përfshira në këtë sport, 
por edhe e mjeteve të kufizuara të hetimit. 

Drejtësia sportive mbetet e vështirë për t`u 
kufizuar pasi është mjaft e gjërë dhe prek aspekte të 
ndryshme të garës. Ka patjetër një ndjeshmëri tejet 
të lartë për çdo vendim e çdo dënim a mos dënim, 
por si Drejtori i Departamentin Ligjor kam bindjen se 
të gjithë anëtarët e trupave gjykuese pa përjashtim 
janë persona me integritet të lartë profesional, 
të pavarur e të ndërgjegjshëm për detyrën e tyre. 
Prandaj të gjithë bashkë duhet t`i respektojmë si 
pionier të drejtësisë sportive në Shqipëri.   

m
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Bisedoi: jona DERVIshI
Zëdhënëse e FSHF

“ArENA KombËTArE”
në kantierin e një 
vePre maDhOre Për venDin!

 ☼ inxhinier arben Dervishaj: “bazuar në 
eksperiencën time jam i bindur që në përfundim të 
punimeve, ne do të kemi një impiant sportiv në të njëjtat 
standarte dhe cilësi që kanë stadiumet sot në europën 
Perëndimore. Përqindja e realizimit të projektit nuk 
duhet parë vetëm me çfarë shikojmë në objekt, por edhe 
me ato që realizohen jashtë kantierit”

Zoti Dervishaj, në çfarë momenti dhe etape 
janë aktualisht punimet në kantierin e “Arenës 
Kombëtare”?

Në këto momente që ne jemi duke bërë një 
situacion të tillë punimet në kantier po vazhdojnë 
me ritme të larta me gjithë temperaturat e larta. Po 
punohet aktualisht në të gjithë sektorët e stadiumit. 
Më konkretisht: kanë përfunduar punimet për 
hidroizolimin e placës së themelit në të gjithë 
sektoret. Janë drejt përfundimit të punimeve për 
betonimin e soletës së katit përdhe në pjesën veriore, 
e cila është realizuar me dy kate nëntokësore. Në 
zonën e tribunës lindore ka përfundur punimet e 
katit nëntokë dhe po vazhdohet me vemontimin 
e kollonave dhe trarëve kryesore për të bërë të 
mundur vendosjen e shkallareve prej betoni të 
armuar të unazëz së parë. Brenda këtij muaji do 
të përfundojnë betonimet e soletave të mbulimit 
të podiumit të sektorit të tribunës qëndrore (ana 
perëndimore) dhe pastaj do të kalohet me montimin e 
kollonave dhe trarëve metalikë që mbajnë shkallaret e 
spektatorëve. Në pjesën e objektit 
ku do të ndërtohet kulla janë 
vendosur kollonat metalike 
për tre kate dhe është 
betonuar soleta që mbulon katin 
e parë të saj. Natyrisht, këto janë punime që 
po bëhen në kantier, por të kemi parasysh që ka 
edhe punime që realizohen jashtë kantierit (në 
ndërmarjet dhe poligonet e kompanisë “Albstar”) si 
përgatitja e strukturave metalike dhe elementëve te 
parapërgatitur per b/a të shkallareve. Ka përfunduar 
gjithashtu në pjesën më të madhe hidroizolimi i 
mureve anësore të podrumit si dhe drenazhimi 
i objektit, si dhe janë realizuar rampat hyrëse të 
makinave në pjesën e lojës.

Nëse mund të mbetemi te shifrat, sa përqind 
e projektit është ezauruar deri tani?

Nëse do ti referohemi vlerës monetare të projektit 

stadiumi PuNImET
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mund të themi që është realizuar rreth 
15% e projektit (pa përfshirë punimet e 
prishjes së stadiumit). Ndërsa, nëse do 
ta shikojmë nga volumi i punimeve të 
realizuara  mund të themi që jemi ne 
shifrën e 23-% deri tani. Po iu jap një 
tregues: Nga rreth 60.000 m3 punime 
betoni që ka komplet projekti, janë 
realizuar deri në këtë moment rreth 
38.000 m3 struktura prej betoni të armuar, dhe 
janë vendosur afërsisht rreth 5500 ton çelik në 
formën e shufrave, apo zgarave.

Natyrisht që kompania kontraktuese 
po punon edhe në të gjitha drejtimet për 
të porositur, apo për të përgatitur ato pjesë 
të projektit që vetëm montohen në kantier. 
Ajo po merret me përgatitjen e strukturave 
metal ike të mbul imit ,  s istemeve të 
ndryshme të instalimeve, elementëve të 
fasadës etj. Pra, përqindja e realizimit të 
projektit nuk duhet parë vetëm me çfarë 
shikojmë në objekt, por edhe me ato që 
realizohen jashtë kantierit.

Në çfarë standarti po vijon puna, dhe 
sa inxhiniere e staf janë në kantier me 
këtë projekt madhor?

Përsa i përket cilësisë së punimeve mund 
të them se ajo është shumë e lartë dhe nuk ka 
ndryshim nga punimet e kryera në stadiumet 
që po ndërtohen sot në bote. Një risi që po 
zbatohet  në punimet që po kryen është edhe 

që, njëkohesisht me betonimet janë 
realizuar edhe inkasimi i kasetave , 
kanalinave dhe çdo gjë e nevojshme 
për instalimet e sistemeve që do të 
realizohen më vonë, në mënyrë që, 
që të gjitha të jenë të inkasuara në 
beton dhe të mos fillojmë të hapim 
kanale pasi të ketë përfunduar 
betonimi i  strukturave. Ka 
një bashkepunim shumë të 
mirë ndërmjet kompanisë 
ndërtuese, Shoqërisë Kuq e Zi, 
projektuesit dhe supervizionit 
për të realizuar një objekt me 
parametra sa më cilësorë. 
Bazuar në eksperiencën 
time jam i bindur që në 
përfundim të punimeve, ne 
do të kemi një impiant sportiv në të njëjtat 
standarte dhe cilesi që kanë stadiumet sot 
në Europen Perëndimore.

Në lidhje me personelin inxhinierik që 
është aktivizuar në ndërtimin e stadiumit 
mund të them që në kantier janë duke 
punuar 25 inxhinierë të specialiteteve të 
ndryshme, të cilët po drejtojnë punimet, 
dhe në total stafi i “Albstar” në kantier 
është 37 persona. Përsa i përket numrit 
total të punonjësve që punojnë çdo ditë në 
kantier mund të them që shkon deri në 300 
persona (punetorë + inxhinierë). Në këtë 
shifër nuk futen ajo pjesë e punonjësve 
që punojnë në ndërrmarjet e tjera të 
kompanisë që përgatisin material, apo 
pjesë të këtij projekti (nyjet e betonit, nyjet 
e prodhimit të strukturave metalike, etj.)

Në çfarë aneksesh kanë përfunduar 
puna, dhe ku po punohet aktualisht?

Po punohet në të gjitha pjesët e stadiumit, 
ashtu siç e kam shpjeguar edhe më sipër. Ajo 
që vë re është se ritmi i punimeve nuk është 
ulur asnjëherë dhe nga bisedat që kam bërë 
me inxhinieret pritet që rritmi të rritet më 
shumë. Ne jemi të bindur që afati i realizimit 
të projektit do të arrihet.

Fusha është pjesa që do të kërkojë 
më shumë kohë, apo ndonjë zonë tjetër 
e objektit?

Për fushën e futbollit ne kemi rënë 
dakort me projektuesin dhe firmën në 
lidhje me paketën e shtresave, si dhe 
impiantet që do të përdoren. Duke qënë 
se FSHF ka paraqitur kandidaturën për 
të pritur Superkupën e Europes për vitin 
2019, fusha duhet të jetë gati, maksimumi 
në Gusht te vitit 2018 (rregullorja e UEFA-s 
e kërkon minimumin, që të jetë një vit 
përpara eventit). Me kompaninë është 
rënë dakord që punimet për fushën do 
të fillojnë në muajin Prill të vitit 2018, 
pra kemi në dispozicion 4 muaj për të 
realizuar punimet. Bazuar në eksperiencat 
e mëparëshme, koha është plotësisht 
e mjaftueshme. Ndërsa, për sa i përket 
cilësisë mund t’ju them që do të jetë më e 
mirë se ajo që kemi realizuar në Shkodër, 
apo Elbasan, që për hir të së vërtetës 
edhe ato nuk kanë ndryshime nga fushat 
e stadiumeve në Europë. Nuk eshte fusha 
ajo që kërkon kohën më të madhe për 
realizim, por janë të tjerë elementë ata 
që duan një kohë më të madhe siç janë 
sistemet e ndriçimt, sistemet e kontrollit 
dhe survejimit, sistemi i kondicionimt, 
sistemi i mbrojtjes nga zjarri, apo fasada 
e objekti. Po ju jap nje shembull: Vetëm 
për t’u përgatitur elementet e fasadës 
së objektit duhet minimumi një vit (janë 
afërsisht 6000 elementë me peshë, 
afërsisht 900 kg secili)
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rej disa javësh është fakt: Dokumentacioni 
i plotë i FSHF-së për organizimin e finales 
së Supërkupës së vitit 2019 u nis në ditët e 
para të qershorit për në UEFA, si dhe u hodh 

elektronikisht në platformën e tyre, duke pritur 
tashmë edhe verdiktin e Komisionit të posaçëm 

në lidhje me vendimin që do të marrë, atë se kujt do t’ia 
besojë Superkupën e edicionit 2019. Pas një pune shumë 
voluminoze disa mujore FSHF ka plotesuar dosjen e aplikimit 
për “UEFA Super Cup 2019” në të gjitha seksionet përkatëse, të 
domosdoshme. Materialet voluminoze të aplikimit lidhen me 
angazhimet që Federata së bashku me ente të tjera shtetërore 
duhet të marrin përsipër për qëllime të eventit. Ftesës së 
FSHF për bashkëpunim i janë përgjigjur pozitivisht pjesa më e 
madhe e aktorëve të interesuar 
nga të cilët gjejmë rastin të 
falenderojmë veçanërisht 
Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, 
Bashkinë Tiranë, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Policisë së 
Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Doganave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Pronësisë 
Intelektuale, Inspektoratin 
e Kontrollit e Monitorimit të 
tregut, Agjencine Kombëtare të 
turizmit etj. Këto institucione 
kanë kontribuar menjëherë në 
plotësimin e kërkesave të UEFA-s 
për organizimin dhe mbarëvajtjen e Superkupes së Europes 
duke ofruar bashkëpunim maksimal me FSHF. Po kështu edhe 
Kryeministria ka luajtur rolin e saj shumë deciziv për gjithcka 
kërkohet për të plotësuar dosjen e cila u dërgua në UEFA. Kjo 
dosje e kandidaturës së Shqipërisë do të analizohet nga UEFA 
dhe në shtator do të merret vendimi për fituesin nga Komiteti 
Ekzekutiv i saj. Një moment që përfshin edhe Shqipërinë në këtë 
garë, e cila konkuron me një projekt, por që lidhet dhe përkon 
me “Arenën Kombëtare”, impiantin që po avancon me ritme të 
mëdha punimi dhe që do të jetë gati shumë shpejt, dhe që do të 
vijë si një vepër e madhe, për sportdashësit shqiptarë.

ershori 2017 do të mbesë në memorie si muaji kur trajneri 
i skuadrës përfaqësuese shqiptare De Biasi u largua nga 

drejtimi i ekipit kombëtar, muaji kur kombëtarja shqiptare arriti 
një ‘hakmarrje’ të vogël sportive në Haifa duke i kthyer “reston” 
ekipit të izraelit. Por, më së shumti ky muaj duhet të kujtohet edhe 
për faktin që Federata Shqiptare e Futbollit u pranua zyrtarisht si 
kandidaturë me stadiumin “Arena Kombëtare” për të organizuar 
finalen e Super Kupës së Europës të edicionit 2018-2019. 

Një event madhështor, një event i cili do të na katapultonte 
përfundimisht në arenën e të mëdhenjve, duke prodhuar 
pafundësisht imazh, pas gjurmës historike të prezencës në 
Europian. Ky proces kandidimi për të organizuar këtë finale 
është rezultat i një pune të palodhur, të përulur dhe largpamëse 
e viteve me radhë në institucion, duke mbetur si një fakt 
kokëfortë, por real. Dhe pikërisht, fakti që Federata Shqiptare 
e Futbollit është mes 7 kandidaturave zyrtare është unike për 
futbollin shqiptar, duke rregjistruar një tjetër nivel përfaqësimi, 
serioziteti dhe imazhi në Europë karshi FSHF. Janë dashur vite 
pune intensive që të realizohej projekti i stadiumit të ri kombëtar, 
nje projekt ambicioz e madhështor. 

Është e vërtetë që nuk nisemi të barabartë me të tjerët, 
pasi kemi kandiduar me një projekt dhe jo me një stadium 
të përfunduar, por ky fakt tregon dhe njëherë madhështinë 
e këtij projekti, dhe që së shpejti do të kemi një stadium të 
standarteve më te larta ndërkombëtare. 

Finalja e Super Kupës së Europës nuk është thjesht një ndeshje 
futbolli, është një event madhështor, një vitrinë ndërkombëtare jo 
vetëm per futbollin shqiptar, por për të gjithë vendin tonë. Ështe 
një sprovë ku ne mund dhe do të tregojmë kulturën, mikpritjen, dhe 
vetitë tona më të mira, që në fakt i kemi demonstruar shumë mirë 
edhe në ballafaqimet e tjera ndërkombëtare të futbollit. 

Një ndeshje e cila (në rastin e aprovimit të kandidaturës tonë) do 
të mbledhë në tiranë, dy ndër ekipet më të mira të Europës, fituesin 
e UEFA Champions League dhe UEFA Europa League, një vitrinë 
e vërtetë e futbollit europian. Një ndeshje e cila do të grumbullojë 
ne tiranë më shumë se 20.000 tifozë europianë, qe do të na japë 
mundësine që tirana jonë te jetë në vëmëndjen e çdo cepi të globit. 

Tashmë nuk janë thjesht iluzione, tashmë edhe ne kemi 
mundësine të jemi aty, mes kandidatëve, të shpresojmë 
se stadiumi ynë i ri, “Arena Kombëtare”, të mirëpresë këtë 
spektakël futbollistik, që të paktën për një natë te jetojme 
dhe ne një ëndërr europiane. 

Gjendet rasti gjithashtu që në këtë hap të parë te zyrtarizimit 
te kandidaturës, të falenderohen në mënyre të veçantë edhe 
institucionet shtetërore dhe Bashkia tiranë, të cilët janë 
treguar të gatshëm e bashkëpunues gjatë gjithë këtij proçesi 
të përgatitjes së dokumentacionit të kërkuar. 

Nuk mbetet gjë tjetër vecse të presim deri ne Shtator, 
ama tashmë dhe ne mund ta shijojmë këtë Super Kupe me 
një shije të veçantë.

EvENTI 29

Uefa ChamPioNs LeagUe: 
Azerbaijan Baku Olympic Stadium
Spain Madrid Estadio Metropolitano

Uefa eURoPa LeagUe: 
Azerbaijan Baku Olympic Stadium
Spain Sevilla Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

Uefa WomeN’s ChamPioNs LeagUe: 
Hungaru Budapest Ferencvaros Arena
Kazakhstan Astana Astana Arena

Uefa sUPeR CUP: 
Albania Tirana Qemal Stafa Stadium
France Toulouse Stadium de Toulouse
Israel Haifa Sammy Ofer Stadium
Kazakhstan Astana Astana Arena
Northenr Ireland Belfast National Football Stadium of Windsor Park
Poland Gdanck Arena Gdansk
Turkey Stanbul Besiktas Arena

KANDIDATuRAT pER 2019

UEFA SUPERCUP
FINAL 2019!
Gara për eventin e madh europian
7 stadiume për finale e madhe!

P

NJË SUPERKUPË 
ME SHIJE TË VEçANTË, NË
NJË VITRINË EUROPIANE!

nga Denis BAstARI
Drejtor Administrativ i FSHF-së

q
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cErEmoNIA 31

KUotat që Do të maRRiN KLUBet
10 klubet e Superiores                    40 topa

20 klubet e Kategorisë së Parë      40 topa

26 klubet e Kategorisë së Dytë      40 topa

20 klubet e U-19 Superiore            30 topa

20 klubet e U-19 Kategoria e Parë 30 topa

20 klubet e U-17 Superiore            30 topa

20 klubet e U-17 Kategoria e Parë 30 topa

10 Skuadrat e futbollit të femrave 30 topa

  6 skuadrat e U-15 rajonale                        20 topa

  6 skuadrat e U-17 rajonale                        20 topa

ZyRat RaJoNaLe – shPëRNDaRJa
40 skuadrat e U-7 10 topa

59 skuadrat e U-9 10 topa

125 skuadrat e U-11 10 topa

164 skuadrat e U-13 20 topa

136 skuadrat e U-15 20 topa

  68 skuadrat e U-17 20 topa

  34 skuadrat e U-19 20 topa

FshF shPërnDan mbi 
15 mijë tOPa Për klubet

“ToPI YT”
ederata Shqiptare e Futbollit ka finalizuar në 
stadiumin “Selman Stermasi”, projektin “topi 
Yt”. Të premten janë prezantuar llojet e rinj të 
topave që do të përdoren në të gjitha nivelet 
e futbollit në vend. Topat janë të gjithë me 

logot e kategorive përkatëse dhe kanë cilësi të 
standardit “FIFA Pro”.

Fjalën e hapjes në këtë ceremoni me një pjesëmarje masive 
të fëmijëve, e ka mbajtur Sekretari i Përgjithshem i FSHF-së, ilir 
Shulku, i cili vlerësoi këtë risi në të mirë të futbollit kombëtar, ku 
do të furnizohen të gjitha ekipet me topa falas:

“U finalizua një projekt i nisur disa muaj më parë. Me 
mbështetjen tonë, të gjithë klubet në çdo lloj kategorie do 
të pajisen me topa, me anë të një projekti 4-vjeçar. Një nga 
prioritetet tona kryesore janë fëmijët dhe sot do të shpërndahen 
mbi 15 mijë topa për 748 skuadra. topat janë me logo sipas 
kategorive çka do të bëjë që të mos luhet më me topa të 
ndryshëm”,- u shpreh sekretari i përgjithshëm i FSHF-së, ilir 
Shulku, gjatë fjalës së tij. Ky aktivitet pati në mesin e saj dy 
ish-futbollistë të kombëtares, Alban Bushin dhe Erjon Bogdanin, 
të cilët tashmë drejtojnë përfaqësueset e moshës U-21 dhe 
U-19. Ata iu përgjigjën kuriozitetit të fëmijëve në lidhje me 
futbollin. Më poshtë janë detajet mbi tërheqjen e topave, sasinë, 
shpërndarjen etj:

FSHF: JA LoGoT E REJA Të KAMpIoNATEVE
ederata  Shqiptare  e  Futbol l i t 
prezanton Brand-et e reja të Futbollit 

Shqiptar. Konkretisht, pajisen me nje brand 
të ri edhe Kategoria e Parë, Kategoria 
e Dytë dhe Kategoria e tretë. Ky hap 

ka qenë i planifikuar që në momentin e 
parë të rinovimit të imazhit të FSHF-së, 
me nje brand të ri i cili më tej i dha jetë 
edhe Kategorisë Superiore dhe Kupës së 
Shqipërisë. Strategjia e FSHF-së për të ofruar 

një imazh të koordinuar dhe të integruar, të 
kuruar në çdo detaj ishte ajo e një “Brand 
Umbrella” e cila garanton në këtë drejtim 
koherencë dhe ngjashmëri në të gjitha 
simbolet e futbollit shqiptar.

f
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KombËTArET rAjoNALE34

referuar sistemit të Federatës Gjermane, për 
zbulimin dhe ndjekjen e talenteve në të gjithë 
vendin e saj, ku në 300 rajone të Gjermanisë 
zhvilloheshin seleksionime nga specialistët 
më të mirë të saj, ku çdo ditë të hëne të 
çdo jave zhvilloheshin seancat stërvitore 
me programe të unifikuara nga Federata 
Gjermane e Futbollit. 

Në këtë prizëm u vlerësua që një model 
i tillë të përshtatej si një projekt më vete 
edhe nga FSHF-ja, për ta ndjekur me të 
gjitha zonat rajonale por edhe me moshat 
e ndryshme. FSHF-ja ngriti menjëherë 
komisionet me specialistët e saj më të mirë 
për kryerjen e seleksionimeve në mënyrën 
më të mirë të mundshme. 

Seleksionimet sipas një grafiku të 
përcaktuar nisën në Janar të këtij vitit, pra 
të 2017-tës  dhe u realizuan në të gjashtë 
rajonet e Shqipërisë, përkatësisht në: tiranë, 
Durrës, Fier, Korçë, Shkodër dhe Elbasan. 

Fillimisht u kryen seleksionime për moshen 
U-15 dhe më pas në Shkurt dhe në Mars për 
moshat U-13 dhe U-17. 

Grupet e selektorëve që morën pjesë 
në seleksionimet e ekipeve rajonale nëpër 
qytete ishin emra të njohur të trainingut 
shqiptar dhe jo vetëm, përkatësisht: trajneri i 
ekipit Kombetar U-17, Dzemal Mustedanagiç, 
Përgjegjësi i sektorit teknik pranë FSHF-së 
Astrit Maçi, .Besnik Çela, Trajneri i ekipit 
Kombetar U-19 Erjon Bogdani, trajneri i ekipit 
Kombetar U-21 Alban Bushi, apo edhe Millan 
Baci, Alban tafaj dhe Agim Mone. Gjithashtu 
u përfshinë trajneri i ekipit Kombetar U-15 
Eqerem Memushaj,  Ardi Bozhanaj, trajneri 
i ekipit Kombetar Femra “A” Armir Grima, 
Vioresin Sinani etj. Përbërja e çdo ekipi 
përfaqësues për secilën moshë është 18 
lojtarë + 2 portierë, si dhe përbërjen e stafeve 
me trajnerin e parë, trajnerin e portjerëve dhe 
stafin mjekësor.  

Pas seleksionimeve të kryera në të 6 
zonat e Shqipërisë FSHF-ja përcaktoi stafet 
e ekipeve përfaqësuese në çdo rajon për të 
tre moshat. Pjesë e stafeve u përzgjodhën 
trajnerët më të spikatur të Rajoneve për 
moshat dhe jo vetëm si p.sh: Viresin Sinani, 
ylli Cekici, Gentjan Begeja, Xhevahir Kapllani, 
Bujar Gogunja, Muharrem Dosti, Elvin Beqiri, 
Edi Martini, romeo Haxhiaj, Artan Mehmeti, 
Luan Pinari, Alfred osmani, Armand Damo, 
Agron Kërcova, Hektor Kapllani, etj. Me 

nga Dritan BABAmustA
Shef i Sektorit të Ekipeve Kombëtare

 ☼ rikthimi në funksionim i ekipeve rajonale Perfaqësuese 
të moshave në të gjithë shqipërinë. Prej janarit një operacion i 
plotë evidentimi dhe sekelsionimi për moshat:  u-13 u-15; u-17;

 ☼ ndërkohë, aktivitetet e zyrave rajonale nën kujdesin e 
FshF-së nisin që nga mosha u-7, u-9, u-11 e me radhë. 

“LupëN” TEKNIKE!

as një ndërprerjeje prej afro 
tre vitesh, dhe nisur nga 
eksperinca pozitive me ekipet 
Përfaqësuese rajonale 
lindi përsëri nevoja për të 

nisur punen për evidentimin e 
talenteve në moshë të hershme, duke iu 

P

SELEKSIONIMET 
E MOSHAVE

çDo FËmIjË NË
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përcaktimin e stafeve u organizua një 
seminar nga sektori teknik me trajnerët e 
ekipeve rajonale për t’i shpjeguar mënyrën se 
si do të punohej nëpër rajone me këto ekipe 
Përfaqësuese rajonale, si dhe programin e 
unifikuar për secilën moshe. 

Seancat  s të r v i to re  s ta r tuan  në 
periudhën Shkurt-Mars 2017, ku çdo ditë 
të hëne të çdo jave duke ju referuar përsëri 
sistemit Gjerman për evidentimin dhe 
përmirësimin e aftësive individuale të 
lojtarëve të talentuar të përzgjedhur u 
zhvilluan seancat stërvitore në çdo rajon 
me të tre moshat në orare të ndryshme, 
sipas një grafiku të mirëpërcaktuar nga 
Departamenti përkatës. objektivi dhe qëllimi 
kryesor i krijimit të Ekipeve Përfaqësuese 

Rajonale mbetet  evidentimi dhe ndjekja e 
talenteve sipas zonave përkatëse në moshë 
të hershme. Për të vijuar më pas me ruajtjen 
në  database të të dhënave të çdo lojtari 
të zgjedhur. Programet stërvitore 
janë të unifikuara për çdo staf 
teknik dhe skuadrës moshe, 
sipas materialeve që vijnë 
nga sektori teknik. Po kështu, 
në të gjithë shtrirjen e fazave 
të trainingut me këto mosha, 
në të gjitha zyrat kombëtare 
rajonale zbatohet rreptësisht 
një kontroll periodik i seancave. 

Me kombëtaret rajonale në 
këtë mënyrë ka nisur të marrë 
jetë një tjetër mekanizëm që 

fikson elementin e ri të moshave të vogla 
në të gjithë Shqipërinë, dhe padiskutim 
nën kurimin e plotë të FSHF-së. Mbetet një 

prioritet absolut masivizimi, por edhe 
kontrolli I punës në këto mosha, për 

të bërë të mundur që çdo fëmijë të 
stërvitet brenda kontureve dhe 

programeve teknike që dalin 
nga Federata e Futbollit, duke 
krijuar kështu një kornizë të 
plotë të rritjes së cilësisë, por 

edhe mbarëvajtjes së stërvit-
shmërisë për fëmijët. Rivënia 
sërish në efikasitet i programit 
të tillë me ekipet kombëtare 
rajonale të moshave ka bërë 
që të vijë në rritje të dukshme 
interesi dhe angazhimi për këdo 

fëmijë. Së fundmi nisi dhe kampionati i 
kombëtareve rajonale, ku pas përzgjedhjes 
që pas seleksionimeve të para, tashmë 
kombëtaret e moshave të secilës zonës u 
ftuan të jenë në garë mes tyre. Por, ajo që 
mbetet e rëndësishme dhe ku kujdesi do të 
vijë gjithnjë e në rritje është kontrolli nëpërmjet 
mekanizmave teknikë e juridikë tek çdo 
skuadër, shoqatë apo akademi, në mënyrë 
që puna me këta fëmijë të jetë e kontrolluar 
dhe e orientuar nga programet përkatëse që 
prodhohen nga Sektori përkatës në FSHF 
që përgatit deri në detaje të gjitha etapat e 
trainingut me këto mosha. 

“LupëN” TEKNIKE!
Zonat e Shqipërisë 
FSHF-ja përcaktoi 
stafet e ekipeve 

përfaqësuese 
në çdo Rajon për 

të tre moshat

6

NUmRi eKiPeve,LoJtaReve Dhe NDeshJeve 
PeR 6 ZyRat RaJoNaLe  2016-2017

Nr. mosha 2016-2017 2016-2017
eKiPe LoJtaRe eKiPe NDeshJe

1 U 7 17 204 17 141
2 U 9 50 600 50 419
3 U11 108 1512 108 964
4 U13 142 1988 142 1415
5 U15 114 1824 114 1057
6 U17 58 1044 58 574
7 U19 18 360 18 142
8 5 X 5 22 264 22 90

10 TOTAL 529 7796 529 4802

 ▶ Në foto: 
lojtarët e 
Kombëtares 
Rajonale gjatë 
stërvitjes
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sezOni, në ePilOgun e tij me meDian
mbyllja e sezonit përkoi me një risi në aspektin e 
komunikimit me median, teksa vetë Presidenti i 
FshF-së, armand Duka së bashku me zv.presidentin 
libohova, sekretarin e Përgjithshëm ilir shulku dhe 
Drejtorin e garave lysien murishmi ftuan gazetarët 
në një ballafaqim nën logon: “epilogu i një sezoni”! 
një format që do të jetë një traditë në aspektin e 
mbylljes së sezonit për një sër problematikash. Pjesa 
kryesore e interesimit të gazetarëve tek Presidenti 
u fokusua te arbitrimi dhe kritikat e kohëve të fundit 
mbi gjyqtarët. Dhe në këtë pikë vetë Presidenti 
theksoi disa herë: “unë nuk besoj se ky edicion apo 

ai më parë ka pasur gabime më shumë, apo më pak. 
gabimet kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë edhe 
në të ardhmen. mendoj se në radhë të parë duhet të 
mësohemi ta pranojmë fituesin. jo për të fshehur 
gabimet tona, apo tentativën e pakufijtë për të 
marrë diçka nga gara. Duke e bërë pis atë, presim 
degën ku jemi ulur vetë. kjo është loja, gabimet kanë 
ekzistuar dhe ekzistojnë. jam i sigurt që gjyqtarët nuk 
kanë qenë vendimtarë në ecurinë e garës”,- theksoi 
Presidenti Duka. një epilog me median në këtë mbyllje 
sezoni, teksa komunikimi do të vazhdojë të jetë në 
prezent edhe për evente të tjera.

SHKurT 37

shpërndahen edhe liçensat e radhës 
të kursit ueFa a. të gjithë teknikët 
prezentë në këtë kurs, për gjashtë 
javë me radhë, nga data 10 prill deri 
në datë 20 maj në qendrën e ekipeve 
kombëtare në kamëz iu nënshtruan 
edhe kursit intensiv në aspektin 
teorik dhe atë praktik. në këtë kurs 
të radhës morën pjesë emra të njohur 
të futbollit, ish-lojtarë si: lorik Cana, 
bledi shkëmbi, suad lici, tiko, gjoni, të 
cilët tashmë do të vijojnë me rrugën e 
trainingut në futboll. nën koordinimin 
e astrit maçit dhe alban tafajit, edhe 
ky kurs mbylli siparin e tij me diplomat 
përkatëse. lektorët e huaj që morën 
pjesë këtë radhë ishin: Profesor 
Ferretto Ferretti, si dhe profesor renzo 
ulivieri. Fereto është përgjegjës katedre 
i teorisë së metodologjisë sportive, 
ndërsa ulivieri, Drejtor i shkollës 
në koverçiano.

liçensimet 
e trajnerëve, 
mbyllet ueFa a

gara e skuadrave të shkollave 9-vjeçare nën siglën e FshF dhe kompanisë “Coca-
Cola” ka ulur siparin. kampionati i katërt i shkollave nëntëvjeçare, ose sic quhet 
tashmë kupa “Coca-Cola”, ka nxjerrë fitues shkollën “ismail qemali” të shkodrës. 
ajo, ka luajtur finalen me ekipin e shkolles “emin Duraku” të tiranes, ku shkodranët 
fituan me rezultatin 3-1. ky kampionat midis shkollash ka filluar në vitin 2014 dhe 
pritet që të vazhdojë traditën  më tej, me qëllimin, promovimin e futbollit të fëmijët. 
kupa dhe medaljet për ekipin fitues u dha nga ambasadori i këtij turneu, ish-kapiteni 
i kombëtares së shqipërisë,  sulejman Demollari.

turneu “COCa-COla”, trOFeu në shkODër!

“Futbolli dhe sfidat e kohës”. një iniciativë e 
universitetit “aleksandër Xhuvani” në elbasan, 
në bashkëpunim të ngushtë me Federatën 
e Futbollit u konkretizua këtë të premte 
në elbasan. një seminar njëditor me temë 
futbollin dhe pritshmëritë e momentit. në 

këtë workshop, zyrtarë të FshF-së, pedagogë 
të universitetit “aleksandër Xhuvani”, të 
universitetit të sporteve “tirana”, dhe të 
universitetit “luigj gurakuqi” në shkodër 
përcollën nëpërmjet materialeve të tyre edhe 
sfidat aktuale që rrethojnë edhe evoluimin 

e futbollit në vendin tonë. Prezent në këtë 
aktivitet edhe Presidenti i FshF-së armand 
Duka, i cili theksoi faktin që nisma të tilla do 
të vijojnë edhe më tej në rang universitar, për 
një kontribut të vazhdueshëm në afrimin e 
gjithkujt me futbollin.

SEMINARI, FuTboLLI DHE SFIDAT E KoHëS

FshF zbret në shkollen “Protagonistët” në tiranë, ku zhvilloi një mini-turne midis 
klasave 9-vjecare dhe atyre të mesme. ekipeve fituese ju dorëzuan kupat dhe 
suvenire të Federatës së Futbollit. në mesazhin e tij, drejtuar nxënësve të kësaj 
shkolle sekretari i përgjithshëm i FshF ilir shulku theksoi: “Do doja të ftoja më 
shumë,  pjesën tjetër joaktive që të merret me futboll e të kuptoj se ky sport 
është shumë i dobishëm kryesisht për moshën tuaj. gjithashtu do doja qe të 
ingranonim akoma më shumë futbollin te femrat , të cilat siç e dini, ose nëse nuk 
jeni ne dijeni, gara e tyre ka rreth 5 vite që ka marrë formë në Federaten shqiptare të 
Futbollit. Futbolli i femrave tashmë ka arritur shkallët e suksesit dhe sa më shumë qe 
ju e përkrahni këtë sport, aq më shumë talente arrijmë të evidentojmë”.

PrOmOCiOni në shkOlla, 
Fëmijët aFër FutbOllit

Futbolli do të mbetet një pasion i pashmangshëm për fëmijët, të cilët 
rrëmbejnë kohën e tyre të përditshme në dispozicion, për të luajtur 
dhe të qenë pjesë e një skuadre futbolli. Pas shkollës “emin Duraku”, 
FshF vijoi këtë javë me promocionin e lojës në ambjentet e shkollës 
“Fan noli” në kryeqytet. me ambjentet e shkëlqyera të kësaj shkolle, 
miq të skuadrës së “Fan nolit” ishin këtë radhë fëmijët e shkollës 

“Osman myderizi”.Përpara fëmijëve këtë radhë përcollën mesazhet 
e tyre ish-futbollistët e skuadrës kombëtare të futbollit, alban bushi 
dhe ervin bulku, që të dy respektivisht në stafet e ekipit kombëtar a 
dhe bushi, trajner i skuadrës përfaqësuese u-21. ata kërkuan te fëmijët 
më shumë angazhim e dashuri për futbollin, teksa i bënë me dije edhe 

kontrollin, strategjinë dhe kujdesin e FshF-së në lidhje me futbollin 
e moshave në shqipëri. FshF nisi këtë promocion me një aktivitet në 
shkollën 9-vjeçare në kryeqytet, “emin Duraku”, teksa kishte ftuar edhe 
një skuadër nga shkolla “Dora D’istria”. me sezonin e ri, FshF do të jetë 
shumë më afër këtyre moshave me projekte të tjera. 

FSHF pRoMoVoN LoJëN Në 
SHKoLLAT E TIRANëS
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nga Denis LILO
Specialist te sektori i ekipeve kombëtare

ReZULtatet Dhe KLasifiKimet 
Në fUND të tURNeUt U-13

Java e PaRë 
Tirana U13 3-2 Elbasani U13 

Durrësi U13 2-2 Shkodra U13
Fieri U13 1-2 Korca U13

Java e Dytë 
Shkodra U13 0-2  Fieri U13  
Elbasani U13 1-0 Durrësi U13s

Korca U13 1-1 Tirana U13
Java e tRetë 

Durrësi U13 0-6  Tirana U13
Fieri U13 0-2 Elbasani U13 

Shkodra U13 0-5  Korca U13  
Java e KatëRt 

Korca U13 3-0  Durrësi U13  
Tirana U13 1-1  Fieri U13  

Elbasani U13 2-2 Shkodra U13
Java e Pestë 

Tirana U13  2-1  Shkodra U13  
Korca U13  3-1  Elbasani U13

Durresi U13  2-3  Fieri U13
KLasifiKimi:

Korca 13 pikë
Tirana 11 pikë

Fieri 7 pikë
Elbasani 7 pikë
Shkodra 2 pikë
Durresi 1 pikë

ReZULtatet Dhe KLasifiKimet 
Në fUND të tURNeUt U-15

Java e PaRë 
Tirana U15 2-0 Elbasani U15 

Durrësi U15 3-5 Shkodra U15
Fieri U15 2-1 Korca U15 

Java e Dytë 
Shkodra U15 3-3  Fieri U15  
Elbasani U15 1-2 Durrësi U15

Korca U15 0-2 Tirana U15
Java e tRetë 

Durrësi U15 2-2  Tirana U15 
Fieri U15 1-2 Elbasani U15 

Shkodra U15 2-2 Korca U15  
Java e KatëRt 

Korca U15 2-2  Durrësi U15  
Tirana U15 4-1  Fieri U15 

Elbasani U15 1-0 Shkodra U15
Java e Pestë 

Tirana U15  4-0   Shkodra U15 
Korca U15  3-2  Elbasani U15

Durresi U15  5-4  Fieri U15
KLasifiKimi:

Tirana 13 pikë
Durresi 8 pikë

Elbasani 6 pikë
Shkodra 5 pikë

Korca 5 pikë
Fieri 4 pikë

ReZULtatet Dhe KLasifiKimet 
Në fUND të tURNeUt U-17

Java e PaRë 
Tirana U17 2-2  Elbasani U17  

Durrësi U17 2-0 Shkodra U17
Fieri U17 2-1 Korca U17

Java e Dytë 
Shkodra U17 5-1  Fieri U17  
Elbasani U17 2-2 Durrësi U17

Korca U17 0-1 Tirana U17
Java e tRetë 

Durrësi U17 2-1  Tirana U17  
Fieri U17 5-1  Elbasani U17  

Shkodra U17 4-1 Korca U17  
Java e KatëRt 

Korca U17 2-1  Durrësi U17  
Tirana U17 5-4  Fieri U17 

Elbasani U17 2-6 Shkodra U17
Java e Pestë 

Tirana U17  6-1  Shkodra U17
Korca U17  0-1 Elbasani U17

Durresi U17  3-2  Fieri U17
KLasifiKimi PëRfUNDimtaR:

Durrësi 10 pikë
Tirana 10 pikë

Shkodra 9 pikë
Fieri 6 pikë

Elbasani 5 pikë
Korca 3 pikë

Dy skuadrat e kreut me pike te barabarta 
zhvilluan nje finale diten e marte ne 4 korrik 
ku fitues u shpall perfaqesuesja rajonale e 
Tiranes, e cila fitoi 4:1

KoRÇA DHE TIRANA, 
KAMpIoNë pëR u-13 DHE u-15!

irana, Korça ishin edhe 
përfaqësueset zonale të 
cilat pas një gare dy-javore u 
shpallën kampione rajonale 
me ekipet e tyre. Nga data  

15 qershor e deri në fund të 
muajit, 18 skuadra kombëtare rajonale 
të tre moshave respektive u përballën 
mes tyre në një garë të përbashkët nën 
siglën: “Kampionati i Ekipeve Perfaqesuese 
Rajonale”! 

FSHF dhe Sektori i Ekipeve Kombëtare 
në bashkëpunim me zyrat rajonale ngriti 
siparin në mesin e qershorit të një gare të 
bukur dhe që risolli sërish në fushë moshat 

U-13, U-15, si edhe U-17. Ndeshje sipas një 
kalendari konkret dhe që u luajtën në disa 
qytete të Shqipërisë. Për afro 2 javë, skuadrat 
e përfaqësueseve rajonale të të tre moshave 
ishin ato të: tiranës, Durrësit, Fierit, Shkodrës, 
Elbasanit dhe Korçës. Një kampionat, një 
turne, një garë që do të shndërrohet në një 
traditë të përçdovitshme me të gjithë ekipet 
kombëtare të moshave rajonale, të cilët 
gjatë gjithë gjithë sezonit vjetor ezaurojnë 
një volum pune të jashtëzakonshëm dhe 
që kalojnë në disa faza selektimi, deri në 
konfigurimin e plotë të ekipeve kombëtare. 
iniciatori për këtë kampionat, Shefi i Zyrës 
së Ekipeve Kombëtare, Dritan Babamusta, 
për një event të tillë theksoi për faqen 
zyrtare të FSHF-së: “ishtë një ide e cila po 
përpunohej në fakt prej disa kohësh, nisur 
edhe nga fakti i një përfaqësimi dhe shtrirje 
masive të futbollistëve të këtyre zonave në 
të gjithë Shqipërinë. Duke qenë se, gjatë 
gjithë vitit janë kryer fazat e seleksionimit, 
dhe më pas çdo ditë të hëne stërvitjet për 
çdo zonë, menduam dhe ideuam edhe 
startin e një kampionati të tillë që siç edhe 
e u pa ktheu emocionet e këtyre moshave 
për 15 ditë në të gjithë Shqipërinë. Një pjesë 
e ndeshjeve gjetën hapësirë, në një kohë që 
FSHF kuroi gjatë gjithë kohës këto ndeshje 
me organizimin e tyre.

t

 ▶ Në foto: 
Skuadra Kampione e Përfaqesueses Rajonale U-15

KOMBËtAreVe rAJOnALe
KAMpiOnAti i
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JAVA 1

JAVA 2

JAVA 3

JAVA 4

JAVA 5

JAVA 6

JAVA 7

JAVA 9

JAVA 10

JAVA 11

JAVA 12

JAVA 13

JAVA 14

JAVA 15

JAVA 16

JAVA 17

JAVA 18

JAVA 19

JAVA 20

JAVA 21

JAVA 22

JAVA 23

JAVA 24

JAVA 25

JAVA 26

JAVA 27

JAVA 28

JAVA 29

JAVA 30

JAVA 31

JAVA 32

JAVA 33

JAVA 34

JAVA 35

JAVA 36

JAVA 8

KF Partizani - KF Laçi
FK Kukesi - FK Kamza
KF Skenderbeu - Flamurtari FC
FC Lushnja - KF Vllaznia
KF Teuta - KS Luftëtari

KF Partizani - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Teuta
Flamurtari FC - FC Lushnja
FK Kamza - KF Skenderbeu
KF Laçi - KS Luftëtari

FK Kukesi - KF Laçi
KF Skenderbeu - KF Partizani
FC Lushnja - FK Kamza
KF Teuta - Flamurtari FC
KS Luftëtari - KF Vllaznia

KF Partizani - FC Lushnja
FK Kukesi - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - KS Luftëtari
FK Kamza - KF Teuta
KF Laçi - KF Vllaznia

KF Skenderbeu - KF Laçi
FC Lushnja - FK Kukesi
KF Teuta - KF Partizani
KS Luftëtari - FK Kamza
KF Vllaznia - Flamurtari FC

KF Partizani - KS Luftëtari
FK Kukesi - KF Teuta
KF Skenderbeu - FC Lushnja
FK Kamza - KF Vllaznia
KF Laçi - Flamurtari FC

FC Lushnja - KF Laçi
KF Teuta - KF Skenderbeu
KS Luftëtari - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Partizani
Flamurtari FC - FK Kamza

KF Partizani - Flamurtari FC
FK Kukesi - KF Vllaznia
KF Skenderbeu - KS Luftëtari
FC Lushnja - KF Teuta
KF Laçi - FK Kamza

KF Teuta - KF Laçi
KS Luftëtari - FC Lushnja
KF Vllaznia - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - FK Kukesi
FK Kamza - KF Partizani

KF Laçi - KF Partizani
FK Kamza - FK Kukesi
Flamurtari FC - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FC Lushnja
KS Luftëtari - KF Teuta

FK Kukesi - KF Partizani
KF Teuta - KF Vllaznia
FC Lushnja - Flamurtari FC
KF Skenderbeu - FK Kamza
KS Luftëtari - KF Laçi

KF Laçi - FK Kukesi
KF Partizani - KF Skenderbeu
FK Kamza - FC Lushnja
Flamurtari FC - KF Teuta
KF Vllaznia - KS Luftëtari

FC Lushnja - KF Partizani
KF Skenderbeu - FK Kukesi
KS Luftëtari - Flamurtari FC
KF Teuta - FK Kamza
KF Vllaznia - KF Laçi

KF Laçi - KF Skenderbeu
FK Kukesi - FC Lushnja
KF Partizani - KF Teuta
FK Kamza - KS Luftëtari
Flamurtari FC - KF Vllaznia

KS Luftëtari - KF Partizani
KF Teuta - FK Kukesi
FC Lushnja - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FK Kamza
Flamurtari FC - KF Laçi

KF Laçi - FC Lushnja
KF Skenderbeu - KF Teuta
FK Kukesi - KS Luftëtari
KF Partizani - KF Vllaznia
FK Kamza - Flamurtari FC

Flamurtari FC - KF Partizani
KF Vllaznia - FK Kukesi
KS Luftëtari - KF Skenderbeu
KF Teuta - FC Lushnja
FK Kamza - KF Laçi

KF Laçi - KF Teuta
FC Lushnja - KS Luftëtari
KF Skenderbeu - KF Vllaznia
FK Kukesi - Flamurtari FC
KF Partizani - FK Kamza

KF Partizani - KF Laçi
FK Kukesi - FK Kamza
KF Skenderbeu - Flamurtari FC
FC Lushnja - KF Vllaznia
KF Teuta - KS Luftëtari

KF Partizani - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Teuta
Flamurtari FC - FC Lushnja
FK Kamza - KF Skenderbeu
KF Laçi - KS Luftëtari

FK Kukesi - KF Laçi
KF Skenderbeu - KF Partizani
FC Lushnja - FK Kamza
KF Teuta - Flamurtari FC
KS Luftëtari - KF Vllaznia

KF Partizani - FC Lushnja
FK Kukesi - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - KS Luftëtari
FK Kamza - KF Teuta
KF Laçi - KF Vllaznia

KF Skenderbeu - KF Laçi
FC Lushnja - FK Kukesi
KF Teuta - KF Partizani
KS Luftëtari - FK Kamza
KF Vllaznia - Flamurtari FC

KF Partizani - KS Luftëtari
FK Kukesi - KF Teuta
KF Skenderbeu - FC Lushnja
FK Kamza - KF Vllaznia
KF Laçi - Flamurtari FC

FC Lushnja - KF Laçi
KF Teuta - KF Skenderbeu
KS Luftëtari - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Partizani
Flamurtari FC - FK Kamza

KF Partizani - Flamurtari FC
FK Kukesi - KF Vllaznia
KF Skenderbeu - KS Luftëtari
FC Lushnja - KF Teuta
KF Laçi - FK Kamza

KF Teuta - KF Laçi
KS Luftëtari - FC Lushnja
KF Vllaznia - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - FK Kukesi
FK Kamza - KF Partizani

KF Laçi - KF Partizani
FK Kamza - FK Kukesi
Flamurtari FC - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FC Lushnja
KS Luftëtari - KF Teuta

FK Kukesi - KF Partizani
KF Teuta - KF Vllaznia
FC Lushnja - Flamurtari FC
KF Skenderbeu - FK Kamza
KS Luftëtari - KF Laçi

KF Laçi - FK Kukesi
KF Partizani - KF Skenderbeu
FK Kamza - FC Lushnja
Flamurtari FC - KF Teuta
KF Vllaznia - KS Luftëtari

FC Lushnja - KF Partizani
KF Skenderbeu - FK Kukesi
KS Luftëtari - Flamurtari FC
KF Teuta - FK Kamza
KF Vllaznia - KF Laçi

KF Laçi - KF Skenderbeu
FK Kukesi - FC Lushnja
KF Partizani - KF Teuta
FK Kamza - KS Luftëtari
Flamurtari FC - KF Vllaznia

KS Luftëtari - KF Partizani
KF Teuta - FK Kukesi
FC Lushnja - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FK Kamza
Flamurtari FC - KF Laçi

KF Laçi - FC Lushnja
KF Skenderbeu - KF Teuta
FK Kukesi - KS Luftëtari
KF Partizani - KF Vllaznia
FK Kamza - Flamurtari FC

Flamurtari FC - KF Partizani
KF Vllaznia - FK Kukesi
KS Luftëtari - KF Skenderbeu
KF Teuta - FC Lushnja
FK Kamza - KF Laçi

KF Laçi - KF Teuta
FC Lushnja - KS Luftëtari
KF Skenderbeu - KF Vllaznia
FK Kukesi - Flamurtari FC
KF Partizani - FK Kamza

09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00

17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00

20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00

24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00

01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00

11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00

15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00

22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00

28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00

05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00

15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00

19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00

25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00

02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00

06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00

10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00

16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00

23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00

20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00

27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00

04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00

09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00

18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00

24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00

03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00

10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00

17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00

28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00

01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00

08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00

14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00

22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00

28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00

05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00

12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00

19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Durrës

Tiranë
Shkoder
Vlorë
Kamez
Lac

Kukes
Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster

Tiranë
Kukes
Vlorë
Kamez
Lac

Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder

Tiranë
Kukes
Korce
Kamez
Lac

Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Lac

Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë
Kamez

Lac
Kamez
Vlorë
Shkoder
Gjirokaster

Kukes
Durrës
Lushnje
Korce
Gjirokaster

Lac
Tiranë
Kamez
Vlorë
Shkoder

Lushnje
Korce
Gjirokaster
Durrës
Shkoder

Lac
Kukes
Tiranë
Kamez
Vlorë

Gjirokaster
Durrës
Lushnje
Shkoder
Vlorë

Lac
Korce
Kukes
Tiranë
Kamez

Vlorë
Shkoder
Gjirokaster
Durrës
Kamez

Lac
Lushnje
Korce
Kukes
Tiranë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Durrës

Tiranë
Shkoder
Vlorë
Kamez
Lac

Kukes
Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster

Tiranë
Kukes
Vlorë
Kamez
Lac

Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder

Tiranë
Kukes
Korce
Kamez
Lac

Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Lac

Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë
Kamez

Lac
Kamez
Vlorë
Shkoder
Gjirokaster

Kukes
Durrës
Lushnje
Korce
Gjirokaster

Lac
Tiranë
Kamez
Vlorë
Shkoder

Lushnje
Korce
Gjirokaster
Durrës
Shkoder

Lac
Kukes
Tiranë
Kamez
Vlorë

Gjirokaster
Durrës
Lushnje
Shkoder
Vlorë

Lac
Korce
Kukes
Tiranë
Kamez

Vlorë
Shkoder
Gjirokaster
Durrës
Kamez

Lac
Lushnje
Korce
Kukes
Tiranë
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KF Partizani - KF Laçi
FK Kukesi - FK Kamza
KF Skenderbeu - Flamurtari FC
FC Lushnja - KF Vllaznia
KF Teuta - KS Luftëtari

KF Partizani - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Teuta
Flamurtari FC - FC Lushnja
FK Kamza - KF Skenderbeu
KF Laçi - KS Luftëtari

FK Kukesi - KF Laçi
KF Skenderbeu - KF Partizani
FC Lushnja - FK Kamza
KF Teuta - Flamurtari FC
KS Luftëtari - KF Vllaznia

KF Partizani - FC Lushnja
FK Kukesi - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - KS Luftëtari
FK Kamza - KF Teuta
KF Laçi - KF Vllaznia

KF Skenderbeu - KF Laçi
FC Lushnja - FK Kukesi
KF Teuta - KF Partizani
KS Luftëtari - FK Kamza
KF Vllaznia - Flamurtari FC

KF Partizani - KS Luftëtari
FK Kukesi - KF Teuta
KF Skenderbeu - FC Lushnja
FK Kamza - KF Vllaznia
KF Laçi - Flamurtari FC

FC Lushnja - KF Laçi
KF Teuta - KF Skenderbeu
KS Luftëtari - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Partizani
Flamurtari FC - FK Kamza

KF Partizani - Flamurtari FC
FK Kukesi - KF Vllaznia
KF Skenderbeu - KS Luftëtari
FC Lushnja - KF Teuta
KF Laçi - FK Kamza

KF Teuta - KF Laçi
KS Luftëtari - FC Lushnja
KF Vllaznia - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - FK Kukesi
FK Kamza - KF Partizani

KF Laçi - KF Partizani
FK Kamza - FK Kukesi
Flamurtari FC - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FC Lushnja
KS Luftëtari - KF Teuta

FK Kukesi - KF Partizani
KF Teuta - KF Vllaznia
FC Lushnja - Flamurtari FC
KF Skenderbeu - FK Kamza
KS Luftëtari - KF Laçi

KF Laçi - FK Kukesi
KF Partizani - KF Skenderbeu
FK Kamza - FC Lushnja
Flamurtari FC - KF Teuta
KF Vllaznia - KS Luftëtari

FC Lushnja - KF Partizani
KF Skenderbeu - FK Kukesi
KS Luftëtari - Flamurtari FC
KF Teuta - FK Kamza
KF Vllaznia - KF Laçi

KF Laçi - KF Skenderbeu
FK Kukesi - FC Lushnja
KF Partizani - KF Teuta
FK Kamza - KS Luftëtari
Flamurtari FC - KF Vllaznia

KS Luftëtari - KF Partizani
KF Teuta - FK Kukesi
FC Lushnja - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FK Kamza
Flamurtari FC - KF Laçi

KF Laçi - FC Lushnja
KF Skenderbeu - KF Teuta
FK Kukesi - KS Luftëtari
KF Partizani - KF Vllaznia
FK Kamza - Flamurtari FC

Flamurtari FC - KF Partizani
KF Vllaznia - FK Kukesi
KS Luftëtari - KF Skenderbeu
KF Teuta - FC Lushnja
FK Kamza - KF Laçi

KF Laçi - KF Teuta
FC Lushnja - KS Luftëtari
KF Skenderbeu - KF Vllaznia
FK Kukesi - Flamurtari FC
KF Partizani - FK Kamza

KF Partizani - KF Laçi
FK Kukesi - FK Kamza
KF Skenderbeu - Flamurtari FC
FC Lushnja - KF Vllaznia
KF Teuta - KS Luftëtari

KF Partizani - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Teuta
Flamurtari FC - FC Lushnja
FK Kamza - KF Skenderbeu
KF Laçi - KS Luftëtari

FK Kukesi - KF Laçi
KF Skenderbeu - KF Partizani
FC Lushnja - FK Kamza
KF Teuta - Flamurtari FC
KS Luftëtari - KF Vllaznia

KF Partizani - FC Lushnja
FK Kukesi - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - KS Luftëtari
FK Kamza - KF Teuta
KF Laçi - KF Vllaznia

KF Skenderbeu - KF Laçi
FC Lushnja - FK Kukesi
KF Teuta - KF Partizani
KS Luftëtari - FK Kamza
KF Vllaznia - Flamurtari FC

KF Partizani - KS Luftëtari
FK Kukesi - KF Teuta
KF Skenderbeu - FC Lushnja
FK Kamza - KF Vllaznia
KF Laçi - Flamurtari FC

FC Lushnja - KF Laçi
KF Teuta - KF Skenderbeu
KS Luftëtari - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Partizani
Flamurtari FC - FK Kamza

KF Partizani - Flamurtari FC
FK Kukesi - KF Vllaznia
KF Skenderbeu - KS Luftëtari
FC Lushnja - KF Teuta
KF Laçi - FK Kamza

KF Teuta - KF Laçi
KS Luftëtari - FC Lushnja
KF Vllaznia - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - FK Kukesi
FK Kamza - KF Partizani

KF Laçi - KF Partizani
FK Kamza - FK Kukesi
Flamurtari FC - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FC Lushnja
KS Luftëtari - KF Teuta

FK Kukesi - KF Partizani
KF Teuta - KF Vllaznia
FC Lushnja - Flamurtari FC
KF Skenderbeu - FK Kamza
KS Luftëtari - KF Laçi

KF Laçi - FK Kukesi
KF Partizani - KF Skenderbeu
FK Kamza - FC Lushnja
Flamurtari FC - KF Teuta
KF Vllaznia - KS Luftëtari

FC Lushnja - KF Partizani
KF Skenderbeu - FK Kukesi
KS Luftëtari - Flamurtari FC
KF Teuta - FK Kamza
KF Vllaznia - KF Laçi

KF Laçi - KF Skenderbeu
FK Kukesi - FC Lushnja
KF Partizani - KF Teuta
FK Kamza - KS Luftëtari
Flamurtari FC - KF Vllaznia

KS Luftëtari - KF Partizani
KF Teuta - FK Kukesi
FC Lushnja - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FK Kamza
Flamurtari FC - KF Laçi

KF Laçi - FC Lushnja
KF Skenderbeu - KF Teuta
FK Kukesi - KS Luftëtari
KF Partizani - KF Vllaznia
FK Kamza - Flamurtari FC

Flamurtari FC - KF Partizani
KF Vllaznia - FK Kukesi
KS Luftëtari - KF Skenderbeu
KF Teuta - FC Lushnja
FK Kamza - KF Laçi

KF Laçi - KF Teuta
FC Lushnja - KS Luftëtari
KF Skenderbeu - KF Vllaznia
FK Kukesi - Flamurtari FC
KF Partizani - FK Kamza

09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00

17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00

20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00

24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00

01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00

11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00

15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00

22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00

28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00

05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00

15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00

19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00

25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00

02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00

06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00

10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00

16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00

23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00

20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00

27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00

04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00

09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00

18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00

24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00

03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00

10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00

17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00

28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00

01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00

08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00

14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00

22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00

28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00

05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00

12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00

19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Durrës

Tiranë
Shkoder
Vlorë
Kamez
Lac

Kukes
Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster

Tiranë
Kukes
Vlorë
Kamez
Lac

Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder

Tiranë
Kukes
Korce
Kamez
Lac

Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Lac

Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë
Kamez

Lac
Kamez
Vlorë
Shkoder
Gjirokaster

Kukes
Durrës
Lushnje
Korce
Gjirokaster

Lac
Tiranë
Kamez
Vlorë
Shkoder

Lushnje
Korce
Gjirokaster
Durrës
Shkoder

Lac
Kukes
Tiranë
Kamez
Vlorë

Gjirokaster
Durrës
Lushnje
Shkoder
Vlorë

Lac
Korce
Kukes
Tiranë
Kamez

Vlorë
Shkoder
Gjirokaster
Durrës
Kamez

Lac
Lushnje
Korce
Kukes
Tiranë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Durrës

Tiranë
Shkoder
Vlorë
Kamez
Lac

Kukes
Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster

Tiranë
Kukes
Vlorë
Kamez
Lac

Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder

Tiranë
Kukes
Korce
Kamez
Lac

Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Lac

Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë
Kamez

Lac
Kamez
Vlorë
Shkoder
Gjirokaster

Kukes
Durrës
Lushnje
Korce
Gjirokaster

Lac
Tiranë
Kamez
Vlorë
Shkoder

Lushnje
Korce
Gjirokaster
Durrës
Shkoder

Lac
Kukes
Tiranë
Kamez
Vlorë

Gjirokaster
Durrës
Lushnje
Shkoder
Vlorë

Lac
Korce
Kukes
Tiranë
Kamez

Vlorë
Shkoder
Gjirokaster
Durrës
Kamez

Lac
Lushnje
Korce
Kukes
Tiranë
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KF Partizani - KF Laçi
FK Kukesi - FK Kamza
KF Skenderbeu - Flamurtari FC
FC Lushnja - KF Vllaznia
KF Teuta - KS Luftëtari

KF Partizani - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Teuta
Flamurtari FC - FC Lushnja
FK Kamza - KF Skenderbeu
KF Laçi - KS Luftëtari

FK Kukesi - KF Laçi
KF Skenderbeu - KF Partizani
FC Lushnja - FK Kamza
KF Teuta - Flamurtari FC
KS Luftëtari - KF Vllaznia

KF Partizani - FC Lushnja
FK Kukesi - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - KS Luftëtari
FK Kamza - KF Teuta
KF Laçi - KF Vllaznia

KF Skenderbeu - KF Laçi
FC Lushnja - FK Kukesi
KF Teuta - KF Partizani
KS Luftëtari - FK Kamza
KF Vllaznia - Flamurtari FC

KF Partizani - KS Luftëtari
FK Kukesi - KF Teuta
KF Skenderbeu - FC Lushnja
FK Kamza - KF Vllaznia
KF Laçi - Flamurtari FC

FC Lushnja - KF Laçi
KF Teuta - KF Skenderbeu
KS Luftëtari - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Partizani
Flamurtari FC - FK Kamza

KF Partizani - Flamurtari FC
FK Kukesi - KF Vllaznia
KF Skenderbeu - KS Luftëtari
FC Lushnja - KF Teuta
KF Laçi - FK Kamza

KF Teuta - KF Laçi
KS Luftëtari - FC Lushnja
KF Vllaznia - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - FK Kukesi
FK Kamza - KF Partizani

KF Laçi - KF Partizani
FK Kamza - FK Kukesi
Flamurtari FC - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FC Lushnja
KS Luftëtari - KF Teuta

FK Kukesi - KF Partizani
KF Teuta - KF Vllaznia
FC Lushnja - Flamurtari FC
KF Skenderbeu - FK Kamza
KS Luftëtari - KF Laçi

KF Laçi - FK Kukesi
KF Partizani - KF Skenderbeu
FK Kamza - FC Lushnja
Flamurtari FC - KF Teuta
KF Vllaznia - KS Luftëtari

FC Lushnja - KF Partizani
KF Skenderbeu - FK Kukesi
KS Luftëtari - Flamurtari FC
KF Teuta - FK Kamza
KF Vllaznia - KF Laçi

KF Laçi - KF Skenderbeu
FK Kukesi - FC Lushnja
KF Partizani - KF Teuta
FK Kamza - KS Luftëtari
Flamurtari FC - KF Vllaznia

KS Luftëtari - KF Partizani
KF Teuta - FK Kukesi
FC Lushnja - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FK Kamza
Flamurtari FC - KF Laçi

KF Laçi - FC Lushnja
KF Skenderbeu - KF Teuta
FK Kukesi - KS Luftëtari
KF Partizani - KF Vllaznia
FK Kamza - Flamurtari FC

Flamurtari FC - KF Partizani
KF Vllaznia - FK Kukesi
KS Luftëtari - KF Skenderbeu
KF Teuta - FC Lushnja
FK Kamza - KF Laçi

KF Laçi - KF Teuta
FC Lushnja - KS Luftëtari
KF Skenderbeu - KF Vllaznia
FK Kukesi - Flamurtari FC
KF Partizani - FK Kamza

KF Partizani - KF Laçi
FK Kukesi - FK Kamza
KF Skenderbeu - Flamurtari FC
FC Lushnja - KF Vllaznia
KF Teuta - KS Luftëtari

KF Partizani - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Teuta
Flamurtari FC - FC Lushnja
FK Kamza - KF Skenderbeu
KF Laçi - KS Luftëtari

FK Kukesi - KF Laçi
KF Skenderbeu - KF Partizani
FC Lushnja - FK Kamza
KF Teuta - Flamurtari FC
KS Luftëtari - KF Vllaznia

KF Partizani - FC Lushnja
FK Kukesi - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - KS Luftëtari
FK Kamza - KF Teuta
KF Laçi - KF Vllaznia

KF Skenderbeu - KF Laçi
FC Lushnja - FK Kukesi
KF Teuta - KF Partizani
KS Luftëtari - FK Kamza
KF Vllaznia - Flamurtari FC

KF Partizani - KS Luftëtari
FK Kukesi - KF Teuta
KF Skenderbeu - FC Lushnja
FK Kamza - KF Vllaznia
KF Laçi - Flamurtari FC

FC Lushnja - KF Laçi
KF Teuta - KF Skenderbeu
KS Luftëtari - FK Kukesi
KF Vllaznia - KF Partizani
Flamurtari FC - FK Kamza

KF Partizani - Flamurtari FC
FK Kukesi - KF Vllaznia
KF Skenderbeu - KS Luftëtari
FC Lushnja - KF Teuta
KF Laçi - FK Kamza

KF Teuta - KF Laçi
KS Luftëtari - FC Lushnja
KF Vllaznia - KF Skenderbeu
Flamurtari FC - FK Kukesi
FK Kamza - KF Partizani

KF Laçi - KF Partizani
FK Kamza - FK Kukesi
Flamurtari FC - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FC Lushnja
KS Luftëtari - KF Teuta

FK Kukesi - KF Partizani
KF Teuta - KF Vllaznia
FC Lushnja - Flamurtari FC
KF Skenderbeu - FK Kamza
KS Luftëtari - KF Laçi

KF Laçi - FK Kukesi
KF Partizani - KF Skenderbeu
FK Kamza - FC Lushnja
Flamurtari FC - KF Teuta
KF Vllaznia - KS Luftëtari

FC Lushnja - KF Partizani
KF Skenderbeu - FK Kukesi
KS Luftëtari - Flamurtari FC
KF Teuta - FK Kamza
KF Vllaznia - KF Laçi

KF Laçi - KF Skenderbeu
FK Kukesi - FC Lushnja
KF Partizani - KF Teuta
FK Kamza - KS Luftëtari
Flamurtari FC - KF Vllaznia

KS Luftëtari - KF Partizani
KF Teuta - FK Kukesi
FC Lushnja - KF Skenderbeu
KF Vllaznia - FK Kamza
Flamurtari FC - KF Laçi

KF Laçi - FC Lushnja
KF Skenderbeu - KF Teuta
FK Kukesi - KS Luftëtari
KF Partizani - KF Vllaznia
FK Kamza - Flamurtari FC

Flamurtari FC - KF Partizani
KF Vllaznia - FK Kukesi
KS Luftëtari - KF Skenderbeu
KF Teuta - FC Lushnja
FK Kamza - KF Laçi

KF Laçi - KF Teuta
FC Lushnja - KS Luftëtari
KF Skenderbeu - KF Vllaznia
FK Kukesi - Flamurtari FC
KF Partizani - FK Kamza

09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00
09.09.2017 00:00

17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00
17.09.2017 00:00

20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00
20.09.2017 00:00

24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00
24.09.2017 00:00

01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00
01.10.2017 00:00

11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00
11.10.2017 00:00

15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00
15.10.2017 00:00

22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00
22.10.2017 00:00

28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00
28.10.2017 00:00

05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00
05.11.2017 00:00

15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00
15.11.2017 00:00

19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00
19.11.2017 00:00

25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00
25.11.2017 00:00

02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00
02.12.2017 00:00

06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00
06.12.2017 00:00

10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00
10.12.2017 00:00

16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00
16.12.2017 00:00

23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00
23.12.2017 00:00

20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00
20.01.2018 00:00

27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00
27.01.2018 00:00

04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00
04.02.2018 00:00

09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00
09.02.2018 00:00

18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00
18.02.2018 00:00

24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00
24.02.2018 00:00

03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00
03.03.2018 00:00

10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00
10.03.2018 00:00

17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00
17.03.2018 00:00

28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00
28.03.2018 00:00

01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00
01.04.2018 00:00

08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00
08.04.2018 00:00

14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00
14.04.2018 00:00

22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00
22.04.2018 00:00

28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00
28.04.2018 00:00

05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00
05.05.2018 00:00

12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00
12.05.2018 00:00

19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00
19.05.2018 00:00

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Durrës

Tiranë
Shkoder
Vlorë
Kamez
Lac

Kukes
Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster

Tiranë
Kukes
Vlorë
Kamez
Lac

Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder

Tiranë
Kukes
Korce
Kamez
Lac

Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Lac

Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë
Kamez

Lac
Kamez
Vlorë
Shkoder
Gjirokaster

Kukes
Durrës
Lushnje
Korce
Gjirokaster

Lac
Tiranë
Kamez
Vlorë
Shkoder

Lushnje
Korce
Gjirokaster
Durrës
Shkoder

Lac
Kukes
Tiranë
Kamez
Vlorë

Gjirokaster
Durrës
Lushnje
Shkoder
Vlorë

Lac
Korce
Kukes
Tiranë
Kamez

Vlorë
Shkoder
Gjirokaster
Durrës
Kamez

Lac
Lushnje
Korce
Kukes
Tiranë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Durrës

Tiranë
Shkoder
Vlorë
Kamez
Lac

Kukes
Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster

Tiranë
Kukes
Vlorë
Kamez
Lac

Korce
Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder

Tiranë
Kukes
Korce
Kamez
Lac

Lushnje
Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë

Tiranë
Kukes
Korce
Lushnje
Lac

Durrës
Gjirokaster
Shkoder
Vlorë
Kamez

Lac
Kamez
Vlorë
Shkoder
Gjirokaster

Kukes
Durrës
Lushnje
Korce
Gjirokaster

Lac
Tiranë
Kamez
Vlorë
Shkoder

Lushnje
Korce
Gjirokaster
Durrës
Shkoder

Lac
Kukes
Tiranë
Kamez
Vlorë

Gjirokaster
Durrës
Lushnje
Shkoder
Vlorë

Lac
Korce
Kukes
Tiranë
Kamez

Vlorë
Shkoder
Gjirokaster
Durrës
Kamez

Lac
Lushnje
Korce
Kukes
Tiranë

Kalendari i SuperioreS
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