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EDITORIAL
Koha për të
ridëshmuar
progres!
oha e angazhimeve përfundoi
që me vullnetin e shprehur të
familjes së futbollit në 7 shkurt!
Tashmë është koha për t’iu përmbajtur të
gjitha premtimeve dhe prioriteve. Eshtë
momenti ti japim më shumë zë progresit
të futbollit, pasi ka nisur një rrugëtim me
shumë sfida e problematika. Një vazhdim
të projekteve të ndara në strategji përkatëse
që nga: Masivizimi, infrastruktura, investimet,
përfaqësimi ndërkombëtar, edukimi, cilësia,
por edhe transparenca e shumë të tjera. Dhe
nëse bën një parakalim të shpejtë telegrafik
janë jo të pakta edhe stacionet e projekteve të
FSHF-së: Projekti “Groë” i futbollit të fëmijëve
në vitin e tij të parë të zbatimit, investimet
madhore me kantierin e “Arenës Kombëtare”,
apo me shtëpinë e re të futbollit, vepra këto
në proces e sipër; në përfaqësimin tonë
ndërkombëtar me skuadrën përfaqësuese
A, me sfidat në Uefa Nations League, apo
më pas edhe me eleminatoret e Euro 2020.
Për të vazhduar me ekipet kombëtare
dhe pritshmëritë masive për një kualifikim
te U-21, U-19, apo U-17, por edhe për të
konsoliduar ekipet e tjera kombëtare edhe
te moshat e tjera më të vogla U-16, U-18,
apo U-20, si edhe te përfaqësueset rajonale.
Rritja e cilësisë së garës në vend, apo
edhe edukimi e licensimi i trajnerëve janë
një tjetër domosdoshmëri prioritare. Pa
harruar kurrsesi edhe futbollin e femrave,
që shpejt do të ketë edhe kombëtaren e
tij U-17. Ka edhe të tjera, në një katalog të
plotë projektesh në proces, drejt zhvillimit
të futbollit shqiptar.
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Konstruktivitet
e bashkëpunim për
të mirën e lojës!
rej sot e në vijim kemi përpara një sfidë të
vështirë, por jo të pamundur. Rizgjedhja dhe
besimi i dhënë nga komuniteti i futbollit duhet
të konsiderohet si një obligim shumë i madh
përpara të gjithë anëtarëve që na besuan, por edhe asaj
pjese anëtarësh që shprehu vullnetin e saj me votën kundër.
Përpara do të kemi një mision jo pak të vështirë, ku
problematikat dhe sfidat me të cilat do të hasemi nuk do
të mungojnë.
Angazhimi ynë si skuadër do të jetë maksimal për ti
bërë premtimet tona një realitet të prekshëm. Sepse ne
kemi treguar e provuar që dimë të mbajmë fjalën dhe të
krijojmë histori suksesi.
Ju ftoj të gjithëve të jepni maksimumin tuaj dhe të
vlerësoni pikërisht atë besim që na dha komuniteti.
Një ftesë për bashkëpunim për të mirën e lojës do të
vinte padiskutim edhe për atë pakicë që vijon të prodhojnë
veç akuza e baltë. Më shumë konstruktivitet e bashkëpunim
prej tyre, në vend të baltës karshi komunitetit, karshi fubollit
dhe njerëzve që punojnë e kontribuojnë për të.
Fushata dhe procesi zgjedhor tashmë kanë mbaruar
dhe ne duhet të bashkohemi të gjithë për të mirën e lojës.
Në katër vitet në vijim të punojmë me përgjegjësi dhe
aftësi menaxheriale, për garën, cilësinë e lojës, masivizimin
e edukimin si edhe për shumë projekte të tjera në
bashkëpunim të ngushtë me FIFA-n dhe UEFA-n. Zgjedhjet
e familjes sonë u përshëndetën nga eksponentët më të
lartë të futbollit europian e botëror. Dhe përtej rezultatit, kjo
ishte një kënaqësi e madhe për ne, arritja e një standarti
në procesin zgjedhor.
Përpara kemi shumë objektiva e projekte që të gjithë
bashkë do ti finalizojmë. Është koha të vijojmë bashkëpunimin
intensiv për zhvillimin e futbollit në vendin tonë!
Së bashku për të mirën e lojës!

P

Armand

Duka
Botim zyrtar i
Federates Shqiptare
te Futbollit
Tel:
Fax:
E-mail:

+355 423 46601
+355 423 46609
info@fshf.al

president
i FSHF-së
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ASAMBLEJA E FSHF-së

Presidenti Duka pas rizgjedhjes

am i shumë i lumtur dhe emocionuar, jo
për faktin se jam President i Federatës së
Futbollit, por për besimin që më keni dhënë. Nga
sot nis një betejë edhe më e vështirë për mua.
Kjo Asamble u zhvillua brenda standardeve dhe
tregoi se kjo organizatë është me standarde
europiane. Nuk bëj dallime për asnjë kandidat
dhe votues. Kjo garë më bëri të kuptoj se ka
nevojë për shumë ndryshime. Kjo Asamble më
ka dhënë shumë mësime, se çfarë duhet bërë
më shumë për futbollin shqiptar”.
J

FAMILJA E FUTBOLLIT
RIZGJEDH PRESIDENTIN DUKA!

☼☼ Në zgjedhjet e datës 7 shkurt, për organet e reja drejtuese të FSHF-së, anëtarët
e Asamblesë zgjodhën sërish në krye të futbollit, Presidentin Duka, pas dy raunde
votimesh. UEFA çertifikon proçesin dhe fton palët të bashkëpunojnë. Zgjidhen
edhe 9 anëtarët e Komitetit Ekzekutiv. Kandidati Fino uron z.Duka për fitoren!
nga Gerti Çarçani
utbolli foli dhe
zgjodhi. Asambleja
e Përgjithëshme
Zgjedhore e FSHF-së
vendosi edhe organet e
reja drejtuese, në punimet e saj të datës
7 shkurt. Komuniteti i futbollit kërkoi
nëpërmjet votës së shprehur vazhdimin
e projekteve të nisura duke i dhënë një
tjetër mandat, Presidentit Armand
Duka. Një votë e cila është lexuar me
një përgjegjshmëri shumë të lartë nga

F
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VOTIMI PËR
PRESIDENT TË FSHF-së
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RAUNDI I-rë
Armand Duka

39 vota

Bashkim Fino

22 vota

Shpëtim Hala

0 vota

Të pavlefshme

4 vota

VOTIMI RAUNDI II-të
Armand Duka

38 vota

Bashkim Fino

24 vota

Te pavlefshme

3 vota

Anëtarët e zgjedhur
të Komitetit Ekzekutiv
1

Abdyl Kuriu

2

Arben Dervishaj

3

Bardhyl Jera

4

Bardhyl Minxhozi

5

Edmond Spahiu
Edvin Libohova

6
7

Enkelejd Alibeaj

8

Lutfi Nuriu

9

Vasil Bicaj

PRESIDENTI I FIFA-s
GIANNI INFANTINO, SË
SHPEJTI NË SHQIPËRI!
residenti i FIFA-s, z.Gianni Infantino
së shpejti do të vizitojë Shqipërinë.
P
Gjatë takimit të sotëm në Bratislavë me

Presidentin e FSHF-së, Armand Duka
përpara punimeve të Kongresit të UEFA-s,
kreu i FIFA-s shprehu kënaqësinë e tij
për të vizituar Shqipërinë në një kohë
shumë të shpejtë. Forcimi i partneritetit
dhe vazhdimi i një bashkëpunimi të
ngushtë me FIFA dhe UEFA kanë qenë në
qendër të bisedës së sotme. Ndërkaq,
pas mesazhit zyrtar, presidenti i FIFA
përcolli urimet te presidenti Duka për
rizgjedhjen, por edhe për një proces
zgjedhor me standarte dhe të vlerësuar
maksimalisht.

Zv.Presidenti i UEFA-s Grigori Surkis:

“Zgjedhje të rregullta dhe transparencë!”
Z gjedhjet ishin brenda rregullave, të rregullta dhe në

demokraci. Për mendimin tim nuk ka humbës dhe
familja e futbollit shqiptar tregoi një nivel të lartë të
tolerancës. Delegatët demonstruan një nivel të lartë
të parimeve të demokracisë dhe të transparencës.
Është tashmë detyrë e Federatës që të zhvillojë
futbollin, kemi ide të reja se si do ta ndihmojnë
futbollin shqiptar. U bëra thirrje kandidatëve
që të ndihmonin futbollin shqiptar. Dua që të uroj
presidentin e FSHF-së dhe t’i uroj suksese. Z. Fino mund
ta ndihmojë futbollin nga pozita që ai ka, si politikan”.

vetë kreu i FSHF-së, në detyrë, si një
obligim maksimal për bashjkëpunimin,
kryesisht edhe për anëtarët që nuk
shprehën vullnetin e tyre për ta votuar.
Në një organizim perfekt, me
prezencën edhe përfaqësuesve më
të lartë të FIFA-s dhe UEFA-s, dhe
vetë zv.presidentit të UEFA-s, z.Grigori
Surkis, Asambleja e datës 7 shkurt
e futbollit shqiptar zhvilloi punimet e
saj sipas rendit të ditës, për të kaluar
më pas në procesin e votimit për

President, dhe për anëtarët e Komitetit
Ekzekutiv. Në garën për President ishin
tre kandidatura: Presidenti në detyrë, z.
Armand Duka, z.Bashkim Fino dhe z.
Shpëtim Hala. Ndërkaq, në garën për
vendet në Komitetin Ekzekutiv ishin 23
kandidatë për 9 vende.
Përshëndetja e Presidentit të
FSHF-së që çeli punimet, më pas
përshëndetja e zv.Presidentit të UEFA-s,
z.Surkis, më tej e zv.ministrit të Arsimi
dhe Sportit, z.Kostandin Shkurti, apo

edhe zv.Presidentit të Federatës së
Futbollit në Kosovë, z.Agim Ademi i
paraprinë edhe zhvillimit të punimeve
sipas rendit të ditës. Ndërkaq, për
anëtarët në sallë që ngritën shqetësimet
e tyre, Presidenti, por edhe anëtarët
e Komitetit përcollën sqarimet
përkatëse.
Si përherë, në fund drejtimin
e Asamblesë e mori Komisioni
Zgjedhor i miratuar në
sallë nga anëtarët, dhe
pas përfundimit zgjedhor
në garën për President të
FSHF-së, pas raundit të dytë,
Presidenti Duka rizgjidhet në
krye të futbollit shqiptar, me
38 vota PRO, karshi 24 votave
të marra nga kandidati tjetër,
z.Bashkim Fino. Në raundin e parë
të zgjedhjeve, nuk u plotësua kuorumi
me 2/3 e votave, teksa z.Armand Duka
mori 39 vota, z.Bashkim Fino 22 vota,
teksa të pavlefshme dolën edhe 4
fletë-votimi. Më pas u kalua edhe në
votimin për zgjedhjen e anëtarëve të
Komitetit Ekzekutiv, ku në raundin e
parë u zgjodhën pesë anëtarë, ndërsa
u nevojit një tjetër raund për zgjedhjen
e 4 anëtarëve të tjerë. Në përfundim,
të procesit, zv.Presidenti i UEFA-s,
z.Surkis çertifikoi standartet e një
procesi serioz zgjedhor.
mars 2018 / www.fshf.org
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RIZGJEDHJA

NË KRYE TË FSHF-së

PRESIDENTËT E FIFA-s dhe UEFA-s
UROJNË Z.DUKA PËR VAZHDIMIN E DETYRËS
rerët më të lartë të FIFA-s dhe
UEFA-s, respektivisht Presidenti
z.Infantino dhe z.Ceferin, kanë
dërguar edhe urimet e tyre në
drejtim të kreut të rizgjedhur
të FSHF-së, Armand Duka. Vazhdimimi i një
bashkëpunimi akomë më të ngushtë mes institucioneve, në të mirë të futbollit mbetet prioritare
në raportet e përbashkëta. Po kështu edhe
mjaft homologë të Presidentit Duka në federatat
europiane kanë përshëndetur dhe e kanë uruar
zyrtarisht atë për vazhdimin e drejtimit të futbollit
shqiptar, edhe për katër vitet e ardhëshme.

K

URIMI I PRESIDENTIT
TË FIFA-s
z.GIANNI INFANTINO
Presidentit i FIFA-s, z.Gianni Infantino
ka përcjellë në emër të tij dhe të institucionit
të futbollit botëror, urimet për rizgjedhjen e
z.Armand Duka në krye të FSHF, për katër vitet
e ardhëshme. Në letrën e tij, Presidenti i FIFA-s
Infantino shkruan:
I dashur Armand!
K a m kë n a q ë s i n ë q ë t ’ j u p ë rg ë zo j
ngrohtësisht për rizgjedhjen tuaj si President
i Federatës Shqiptare të Futbollit, për një
mandat të pestë drejtues, për periudhën
2018-2022. Gjithashtu ju lutem, përcilli
urimet e mia edhe të gjithë kolegëve tuaj,
anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të FSHF, të
zgjedhur së bashku me ju. Ju uroj ju dhe
skuadrës tuaj sa më shumë fat, forcë dhe
çdo sukses për të gjitha sfidat që keni përpara!
Mbetem në pritje t’ju shoh sërish dhe t’ju
uroj personalisht”.
Përqafime! I Juaji
Gianni Infantino
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URIMI I PRESIDENTIT TË UEFA-s,
Z.ALEKSANDËR CEFERIN
Pas telefonatës së urimit, pak pas mbylljes së punimeve të Asamblesë së
Përgjithëshme Zgjedhore te 7 shkurtit në Durrës, Presidenti i UEFA-s, z.Aleksandër
Ceferin i ka dërguar një mesazh urimi kreut të sapo rizgjedhur të FSHF-së,
z.Armand Duka, teksa i shkruan:
I dashur z.President!
I dashur Armand!
Ju lutem të pranoni urimet e mia më të sinqerta për rizgjedhjen tuaj si President
i Federatës Shqiptare të Futbollit.
Unë jam në dijeni që ju jeni duke punuar në një bashkëpunim të ngushtë
me ne dhe me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve në lidhje me projektin
ambicioz e energjik “GROW”, me shkollat elementare përreth të gjithë Shqipërisë,
duke inspiruar dhe afruar së bashku djem dhe
vajza, fëmijë
të këtyre shkollave të merren me futbollin.
Grassroots është dhe mbetet një pjesë vitale dhe
integrale e zhvillimit të futbollit sepse përfshin në
të cdo gjeneratë të re të futbollistëve, dhe në të
njëjtën kohë shërben për të nesërmen e klubeve
dhe ekipeve kombëtare për ndërtimin e tyre.
Pa Grassroots e ardhmja e futbollit do të
ishte e vështirë të imagjinohej.
Armand!
Nuk ka asnjë dyshim që futbolli kalon në
venat e tua dhe unë do t’ju uroj të gjitha të
mirat në këtë 4 vjecar të ri në krye të futbollit
shqiptar.
Së shpejti ne do të inaugurojmë edhe
impiantin e ri “Arena Kombëtare”, punimet
e të cilit duket që po ecin mjaft mirë.
Në pritje për tu takuar së shpejti
në Bratislavë kur familja europiane e
futbollit do të mblidhet për Kongresin
e 42-të të saj!”
Përshëndetje të përzemërta
Aleksandër Ceferin
President i UEFA-s.

PRESIDENTI META URON KREUN E FSHF!
Pas urimit nga ana e drejtuesve më të lartë të FIFA-s dhe UEFA-s, respektivisht
Presidentit të FIFA-s, z. Gianni Infantino dhe Presidentit të UEFA-s, z. Aleksander Čeferin,
si edhe të shumë presidentëve të Federatave europiane, në drejtim të Presidentit të FSHF,
Armand Duka ka mbërritur edhe urimi zyrtar nga ana e Presidentit të Republikës z. Ilir
Meta. Në letren e tij drejtuar Presidentit Duka, kreu i shtetit shqiptar shkruan:
“I nderuar z.Duka,
Më lejoni t’ju përcjell urimet e mia për rizgjedhjen tuaj si President i Federatës
Shqiptare të Futbollit.
Me këtë rast ju uroj shëndet, suksese dhe energji të reja në detyrën tuaj të rëndësishme.
Sfidat në interes të sportit më popullor në vendin tonë kërkojnë një komunitet
të bashkuar, një
dialog të hapur, një profesionalizëm bashkëkohor,
lojë të ndershme e rezultate sa më të larta.
Përfitoj nga rasti t’ju uroj të gjithë te zgjedhurve
në organet drejtuese të FSHF, për angazhimin
dhe punën në përparimin e vazhdueshëm të
futbollit tonë e sidomos masivizimin e tij tek të
rinjtë dhe fëmijët. Një urim dëshiroj t’i përcjell
të gjithë futbollistëve, trajnerëve, gjyqtarëve,
specialistëve dhe të gjithë bashkëpunëtorëve
të FSHF të cilët me pasion dhe përkushtimin
e tyre në të ardhmen të cojmë futbollin tonë
në nivelin më të larta. Ju uroj të gjithëve sa
më shumë suksese në sfidat e futbollit
tonë!”.

Ndeshjet e Shqipërisë
(shtator-nëntor 2018)

7 shtator

SHQIPËRI

-

IZAREL

20.45

10 shtator

SKOCI

-

SHQIPËRI

20.45

14 tetor

IZRAEL

-

SHQIPËRI

20.45

17 nëntor

SHQIPËRI

-

SKOCI

20.45

Kalendari i ndeshjeve
Dita 1:

6–8 Shtator 2018

Dita 2:

9–11 Shtator 2018

Dita 3:

11–13 Tetor 2018

Dita 4:

14–16 Tetor 2018

Dita 5:

15–17 Nëntor 2018

Dita 6:

18–20 Nëntor 2018

Finalet:

5–9 Qershor 2019

UEFA EURO 2020
shorti i play-off:

22 Nëntor 2019

UEFA EURO 2020
ndeshjet plejof:

26–31 Mars 2020

UEFA NATIONS LEAGUE

Shqipëria në grupin me 3:
Skocia dhe Izraeli përballë!
☼☼ Izraeli, Skocia dhe Shqipëria. Një grup me 3 skuadra në Ligën C,
në kompeticionin më të ri që lindi në futbollin europian
Pas shortit

Christian Panucci
▶▶ Trajneri i ekipit kombëtar

Ë shtë një grup shumë i ekuilibruar. Jemi të tre shumë

të forta. Do të shohim se si do të shkojë dhe do të
synojmë vendin e parë. Ne duhet të rrezikojmë, duhet
të tentojmë, nuk do të ndryshoj asgjë. Do të shkojmë
përpara me shumë kurajo. Do të zhvillojmë 3 miqësore,
për tu përgatitur maksimalisht. Është një grup që ka pak
diferenca, ne do të provojmë me të gjitha mënyrat. Është
e rëndësishme që të jemi të saktë, në të katërta ndeshjet”

Armand Duka
▶▶ President i FSHF-së

K y format ka balanca sportive. Në Ligën C janë

skuadra të të njëjtit nivel. Do dëshiroja të kishim një
grup me katërt për të pasur ndonjë ndeshje më shumë
në shtëpi. Skocia nuk më pëlqeu sepse është e fortë dhe
është larg. Sportistët mund të lodhen. Me 2 kundërshtar
është akoma më fortë. Asnjë nuk ka 3 piksha të sigurtë, çdo
gjë mund të ndodhi. Uroj që të jemi ne të parët. Rastësisht
ndeshja e Norvegjisë do ti shërbejë trajnerit për kundërshtarët
që ka. Norvegjia dhe Skocia janë në të njëjtin nivel. Në qershor
do të zhvillojmë edhe 2 ndeshje të tjera. Duam të arrijmë
diçka nga ky kompeticion. Uroj që përsëri të jemi pjesë e
Europianit. Shorti i Kosovës? Mu duk short vërtet i mirë.
Kosova i ka të gjitha shanset për të qenë e para e Grupit”.

efa Nations League.
Shorti i Lozanës
përcaktoi edhe
kundërshtarët e
ardhshëm të skuadrës
përfaqësuese, për këtë garë të re, e cila
njëherësh do të jetë një mundësi tjetër
për të shkuar në finalet e Europianit
UEFA EURO 2020. Prezent në Lozanë,
Presidenti Duka dhe trajneri i ekipit
kombëtar Panucci, për të mësuar
edhe verdiktin e goglave të fazës së
parë eleminatore të Ligës së Kombeve
e cila nis dhe mbyllet nga shtatori në
nëntor të këtij viti. Shqipëria do të
luajë 4 ndeshje, por do të ketë edhe
dy miqësore, sepse është në grupin
me 3 skuadra. Përballë skocezët, por
sërish do të kemi përballë Izraelin e
eleminatoreve të Botërorit. Sa i takon
ligës ku ndodhen kuqezinjtë Ligës C,
katër fituesit e grupeve respektive
do të ngjiten në Ligën B, me katër
ekipet e vendeve të fundit, që do të
përfundojnë në Ligën D për edicionin e
2020-ës. Katër ekipet e pakualifikuara
në “Euro 2020”, që kanë pozicionet
më të mira në grupet respektive, do
të kenë një shans të fundit për t’u
kualifikuar në Europian, duke marrë
pjesë në fazën “play off”, që do të
zhvillohet në marsin e 2020-ës.

U
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intervista

ALBAN BUSHI
“Të besojmë deri në fund,
kemi edhe pesë sfida!
nga Jona Dervishi
Alban Bushi nuk dorëzohet ende, edhe për këtë edicion.
Trajneri i skuadrës përfaqësuese U-21, në lidhje me një
kualifikim të mundshëm shpreson dhe beson ende, teksa ka
edhe 5 sfida të tjera. Sidoqoftë e shikon një prioritet absolut
edicionin e ardhshëm eleminator për kalimin e grupit. Tekniku i
përfaqësueses U-21 shprehet për një bashkëpunim të ngushtë
me trajnerin Christian Panucci, në lidhje me lojtarët, apo edhe
rakordimin korrekt. Për revistën zyrtare të FSHF, Bushi flet
edhe për shumë pika të tjera.
1. Cila është situata më e fundit sportive rreth
elementeve që i perkasin Ekipit Kombëtar “Shpresa”?
Jemi në një situatë jo edhe shumë të mirë, duke pasur
parasysh faktin këtu që shumica e lojtarëve e datëlindjes
1998, e kanë të vështirë të luajnë në klubet përkatëse. Pra,
kanë shumë pak minuta në këmbë shpresoj që sezonin e
ardhshëm ata të jenë titullarë nëpër ekipet që ata luajnë!
2. Vazhdoni të jeni në gjurmim të elementeve përtej
kampionatit Shqiptar.
Ku konkretisht?
Patjetër. Ne gjatë gjithë kohës jemi në kërkim të talenteve
shqiptarë kudo që ndodhen. Mendoj që ka shumë të tillë, por
janë në një nivel mesatar dhe duhet të zhvillohen shumë për
të arritur në nivelet e larta!
3. Si është situata në grup dhe cilat janë
pritshmëritë tuaja deri në fund të eliminatoreve
të Europianit?
Mendoj që kemi bërë mirë në grupin tone.
Jemi ekipi pas Spanjës që kemi qënë me stabël
në lojrat që kemi bërë deri tani! Personalisht jam
shumë i kënaqur nga djemtë! Mund të bënim akoma
më mirë nuk diskutohet, por edhe fati na ka munguar
në shumë ndeshje! Shpresoj që në 5 ndeshjet e mbetura të
bëmë më të mirën e munëdshme. Sido që të vijë puna mos
të na mbetet asgjë pishman pavarësisht vendit që mund të
zëmë në renditje!
4. A mund ta konsideroni një trampolinë me peshë
prurjet e Kampionatit shqiptar?
Patjetër që po, ka shumë talente që mbajnë dhe peshën e
ekipit “Shpresa “ nuk dua të përmend emra por janë shumë.
Kampionati Shqiptar kohët e fundit ka një rritje te ndjeshme
dhe kjo shikohet qartë!
5. Cili është rakordimi me Trajnerin e Ekipit Kombëtar
www.fshf.org / mars 2018
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A dhe sipas jush cilet elemente mund të shërbejnë për
kombëtaren e madhe që tani?
Kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Panucci është nga
ata trajnerë që mund të kesh një mirëkuptim shumë të pasur.
Në disa raste i ka lënë ekipit “Shpresa” lojtarët e saj cilësorë,
duke i patur mbase të rëndësishëm për Ekipin A. Për këtë gjë
dua ta falenderoj! Ai nuk mendon vetëm per Ekipin A, por edhe
ndjek me interes ekipet e moshave. Shumë lojtarë mendoj
te ekipit “Shpresa” janë gati për ekipin A. Por gjithsesi eshte
Panucci që vendos! Besoj që në 2 vitet e ardhëshme mund
të shohim disa lojtarë që aktualisht luajnë tek Ekipi
“Shpresa”, të cilët do të veshin fanellën e ekipit A!

dhe mendoj që ka qënë rezultativ. Shumë lojtarë nga këta
kanë qënë pjesë e ekipeve të moshave. Ka shumë talente,
sinqerisht që ka shumë. Shqipëria mbas 10 viteve në
qoftë se vazhdon me të tilla rritme mund të hyjë ne 8-she
të Kampionatit Europian. Vetëm në Itali kishte një ekip të
tërë që mund ta kesh gati pas 5 viteve, por edhe në vende
të tjera kishte shumë lojtarë të mirë!
9. Nëse jeni në shërbim të Ekipit kombëtar, ekipet poshtë
jush janë në sherbim te ekipit Shpresa?
Patjeter që po, ne kështu funksionojmë,
pavarësisht që e thashë dhe me sipër që kjo moshë
e re ka shumë luhatje dhe mundesh që te skuadra
U-19 te jesh më i miri, ose te U -17, kurse kur vijne
tek kombëtarja U- 21 nuk janë edhe aq produktivë.
Ose e kundërta! Por sytë tanë gjithnjë
janë te ekipet kombëtare.

6. Mund të na jepni tre faktorë, përse trajnerët
e ekipeve kombëtare i besojnë më shume
elementëve nga jashtë dhe druhen
nga kampionati shqiptar?
Absolutisht që jo , sic e thashë
Panucci është nga ata trajnerë
10. Një koment rreth Kampionatit
dhe më sipër ne kemi boshtin e ekipit
që mund të kesh një mirëkuptim
Kombëtar te Futbollit, garës dhe
nga kampionati Shqiptar. Duke filluar
shumë të pasur. Në disa raste i ka
rivalëve?
nga porta, Selmani Kastrati, më tej
lënë ekipit “Shpresa” lojtarët e saj
Të them të drejtën para shumë
Doka apo Abazaj Kallaku etj. Pra,
cilësorë, duke i patur mbase të
viteve nuk është se kisha shumë
ne gjithmonë marrim lojtarët më në
rëndësishëm për Ekipin A. Për këtë
interes për Kampionatin Shqiptar.
formë të momentit për të qënë pjesë
gjë dua ta falenderoj!
Por tani është komplet ndyshe.
e ekipit kombëtar! Të jesh pjesë e
Ka kualitet ka garë, ka interes në
Kombëtares është një nder i madh për
publik etj. Pavarsisht që stadiumet
çdo futbollist luan apo nuk luan, është
nuk kanë aq njerëz sa duhet por kjo jo për fajin
në tribune, apo është në fushë, kjo fanellë duhet të
e futbollit, thjesht njerëzit tashmë kanë të tjera
respektohet. Duhet të derdhësh shumë djersë e
kushte e shohin nga kafet, nga shtëpitë e tyre
gjak për ta veshur dhe nësë e vesh njëherë nuk do
etj, në të njëjtën orë luhet edhe Barcelona, apo Reali dhe
të thotë që ti e fitove, por duhet të jesh gjatë gjithë kohës në
kjo mendoj që i stopon disi , sepse pjesa tjetër është ok
formë , te luash dhe të jesh më i miri tek ekipi yt që ta veshësh
mendoj unë. Kemi konkretisht Skëndërbeun qe merr pjesë
sërish se përndryshe ta mer vendin tjetri , ai që është më në
ne Europa League për të dytën herë kjo tregon konkretisht
formë. Kështu duhet perceptuar fanella e kombëtares!
se sa i fortë është Kampionati Shqiptar. Patjetër që s’jemi
si Gjermania e Anglia, por jemi më
të mirët në Rajon.
7. Përveç performancës mirë të këtij edicioni, a jeni gati
që në eliminatoret e ardhëshme t’i siguroni kualifikimet?
Është e vërtetë që lojërat kanë qënë perfekte, por rezultatet
na kanë munguar sidomos ndeshjet brenda , duhet të mernim
minimumi 4 pikë më shumë. Që ishin të merituara! Por ky
është futbolli. Ne kemi akoma edhe 5 ndeshje dhe jemi në
lojë ende për kualifikim, pavarësisht se do jetë e veshtirë,
por ne duhet të besojmë deri në fund sepse i kemi të gjitha
mundësitë. Për vitin tjetër, absolutisht që objektiv do të jetë
kualifikmi dhe këtë gjë e them me shumë siguri, sepse 60% e
grupit aktual që ne kemi do të luajë edhe vitin tjeter. Ky është
një plus për të gjithë ne!
8. Fundvitin e kaluar, keni qënë në një tur të gjatë
seleksionimesh brenda dhe jashtë vendit. Cili është opinioni
teknik i juaji për elementët që mund të kenë bërë dallimin?
Është një tur që bëhet çdo vit nga Federata Futbollit

mars 2018 / www.fshf.org
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Rezultatet e grupit të Shqipërisë
19 shkurt 2018

Shqipëri

5-1

Maltë

20 shkurt 2018

Shqipëri

2-0

Greqi

22 shkurt 2018

Shqipëri

2-1

Lazio

23 shkurt Finalja

RUMANI

0-0

SHQIPËRI (pen.4-3)

Turneu “Roma Caput Mundi”
Shqipëria U-19 humbet
trofeun me 11-metërsha
nga Erald Sherra

jë vit më parë arriti ta
fitojë turneun, teksa
këtë edicion shkoi deri
në fund, por nuk ia
arriti. Dhe, vetëm pas
gjuajtjes së penalltive, ku lojtarët
rumunë ishin më të saktë. Sidoqoftë
vlen të evidentohet fakti që kjo skuadër
ka pritshmëri shumë të larta dhe këto
u konstatuan gjatë ndeshjeve, madje
që në startin e turneut në fitoren
me Maltën e më pas me Greqinë e
Lacion. Një turne pa asnjë humbje
dhe humbur me 11-metërsha, por që
kishte rëndësinë e tij në vlerësimin e
gjendjes së skuadrës dhe reagimin e
saj në fushë.
Në ndeshjen finale të turneut “Roma
Caput Mundi” mes Shqipërisë U-19 të

N
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drejtuar nga trajneri Erjon Bogadani
dhe Rumanisë U-19, kuqezinjtë kanë
zhvilluar një paraqitje mjaft të mirë
në takimin e sotëm, por pa mundur të
gjejnë golin. Koha e rregullt u mbyll me
rezultatin 0-0, ndërsa rumunët arritën
të triumfonin më penallti 4-3. Shqipëria
U-19 e nisi ndeshjen finale me këtë
formacion:
Ismajlgeci, Isufi, Syla, Celhaka, Tuci,
Gkertsos, Blackori, Lekaj, Marku, Veriu
dhe Tafa (c). Nga pika e bardhë për
kuqezinjtë, shënuan Pashaj, Blackori
dhe Gkertsos.
Në takimet e mëparëshme në grup
kuqezinjtë e U-19 fituan me Lacion me
rezultatin 1-2, duke siguruar vendin
e parë në grup. Golat për skuadrën e
Bogdanit u shënuan nga Drini Halili dhe
Samuel Nezha.
Ndërkaq në takimin e parë ekipi i
drejtuar nga Bogdani, fitoi me rezultatin
2-0 ndaj Greqisë, me nga një gol për
çdo pjesë. Në të parën, ishte Nezha që

shënoi nga pika e penalltisë, ndërsa
golin i dytë u shënua nga Pasha. Në
11-shen kundër përfaqësueses së
Greqisë, Bogdani luajti me këta lojtarë:
Ismajlgeci, Isufi, Syla, Nezha, Gkertos,
Pasha, Lekaj, Pellumbi, Koci, Halili
dhe Tafa. Ndeshja me Greqinë u ndoq
edhe nga traineri i ekipit kombëtar A,
Christian Panucci që përgëzoi lojtarët
për një performancë të tillë.
Trajneri Erion Bogdani
“Jam i kënaqur nga loja e skuadrës
në ndeshjet e këtij turneu. Skuadra ka
reaguar mjaft mirë, në
të gjitha situatat. Por,
ka ende shumë për të
përmirësuar dhe për këtë
do të punojmë me stafin.
Mund të ishim sërish
ne fitues të turneut, por
penalltitë na ndëshkuan.
Nuk kemi pësuar asnjë
humbje në këtë turne.
Unë dhe stafi do të jemi
gjithmonë në vëzhgim
të ecurisë së lojtarëve
aktualë, por edhe të tjerëve
që janë kandidatë për ekipin kombëtar
të kësaj moshe. Duhet të ruajmë edhe
në vazhdimësi një formë të tillë sportive
dhe efikase në fushë. Kam besim te ky
grup që realisht ka pritshmëri akoma
më të larta në rezultatet dhe produktin
e tij në fushë. Do të kemi në vijim gjatë
vitit edhe grumbullime të tjera, por
edhe ndeshje miqësore në mënyrë që
të kolaudojmë sa më mirë skuadrën”.

Më pranë Kombëtares
me kartën Kuqezi

11

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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GROW

2020

Një projekt
ambicioz për
pasionin e fëmijëve
për futbollin!

nga Andi ZËRE
Koordinatori qëndror në FSHF për projektin Grow

rojekti GROW nisi hapat
e parë të edicionit të
parë në Shqipëri në
fund të muajit Janar
në zonat ku Federata
Shqiptare e Futbollit operon në bazë
rajonesh, dhe përkatësisht në: Tiranë,
Durrës, Shkodër dhe në Elbasan. Projekti,
një kooperim i ngushtë me UEFA-n, dhe
me Ministrinë e Arsimit parashikon
që deri në fund të sezonit shkollor
të përfshihen në implementim 200
shkolla të shpërndara në këto zona, duke
përfshirë këtu edhe Korçën me Fierin.
“GROW 2020” u prit me jo pak
entuziazëm, si nga fëmijët, ashtu dhe
mësuesit, të cilët pavarësisht kushteve
të infrastrukturës së edukimit fizik në
shkolla besojnë se kjo është mënyra e
duhur për ti afruar më shumë fëmijet
me futbollin, duke e sjelle sportin, dhe
në rastin konkret futbollin tek ta që në
moshë të vogël ne formën e argëtimit,

P
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barazisë sociale dhe gjinore në një
mënyrë gjithëpërfshirëse.
Projekti pati impakt pozitiv që në
hapat e parë. Nuk janë të pakta rastet
që prindërit interesohen se si mund t’i
rregjistrojnë fëmijët në një Akedemi
futbolli. Ky projekt ambicioz ka zgjuar
po kështu një interesim edhe më
të madh tek shkollat për të shtuar

aktivitetet sportive.
Koordinatorët e FSHF-së e filluan
intensivisht projektin në të katër zonat
rajonale ku FSHF ushtron aktivitetin
e saj, dhe ku secili nga ata ndjek një
rutinë pune të caktuar, të përditshme
e të përjavshme, duke shkuar shkollë
më shkollë dhe me pasionin që kanë
për lojën e bukur të futbollit përfshijnë
të gjithë fëmijët, duke i bërë ata pjesë
të lojës.
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Fëmijët e shkollave
të kryeqytetit
Në Tiranë si qyteti kryesor
dhe me dendësine më të
madhe intesiteti i punës është
më i madh dhe më i shpeshtë. Deri tani
janë frekuentuar 70 shkolla 9-vjeçare
ku çdo koordinator zbaton projektin
në 2, apo më shumë shkolla në ditë,
në varësi kjo të orareve mësimore. Në
orën e fiskulturës mësuesi përkatës
së bashku me koordinatorin e FSHF
kujdesen që çdo fëmijë të përfshihet
në lojë, duke e filluar me ushtrime
të ndryshme si: pasime, triblime,
goditje në portë, ndeshje në grupe
të vogla si 6-6, 5-5, 4-4, në mënyrën
më të mundshme argëtuese. pasi kjo
do ti bëjë fëmijët të duan edhe më
shumë lojën. FSHF është kujdesur të
pajisë shkollat me bazën materiale të
nevojshme për vazhdimin e projektit.
Edhe në Durrës projekti po ecën
normalisht, duke përfshirë edhe shkollat
që janë jashtë qëndrës urbane dhe për
ta çuar lojën e futbollit kudo dhe tek të
gjithe. Zona rajonale e FSHF-së në Durrës
po ndjek 32 shkolla ku kordinatori i saj
ndodhet në 2, apo më shumë shkolla
në dite, duke bashkepunuar ngushtë me
mësuesit e edukimit fizik.
Çdo qytet ka veçantinë e tij nga e
cila karakterizohet, futbolli nuk është

vetëm sport. Për disa është pasion, i
cili nuk vdes kurrë. I tillë është qyteti i
Shkodrës, ku në 31 shkollat që mbulon
zyra rajonale projekti është pritur me
optimizëm. Këtu në Shkodër futbolli
përveçëse në shkollat e qytetit, ashtu
si edhe në Durres ka shkuar edhe më
larg, për të bërë të mundur të luhet
nga të gjithë pa dallim. Koordinatori i
Shkodrës e ka çuar projektin edhe tek
shkolla ku nxënës ishin femijë me aftësi
ndryshe, duke u dhënë në këtë mënyrë
mundësinë dhe barazinë atyre, si edhe
për të gjithë fëmijët e tjerë.
Nuk ka se si të mbetet pas edhe

qyteti i Elbasanit në të cilin startoi
“Grow 2020”. Projekti është shtrirë në
33 shkolla, brenda si dhe jashtë qyetetit
të Elbasanit. Koordinatori i Elbasanit
frekuenton rregullisht shkollat që janë
pjesë e projektit, sipas një axhende të
paracaktuar, me dy, apo më shumë
shkolla në ditë, duke bashkëpunuar
ngushtë me mësuesit atje.
FSHF për të zbatuar projektin, në
muajt e ardhshëm do të mundësojë
liçensimin falas të mësuesve të edukimit
fizik për këto grupmosha. Kanë filluar
rregjistrimet e para dhe numëri pritet të
rritet në ditët në vazhdim.
mars 2018 / www.fshf.org
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“SHTËPIA E
FUTBOLLIT”
tjetër investim
nga FSHF!

☼☼ Kanë nisur punimet në ishkompleksin “Dinamo” në kryeqytet
të zyrave të reja të FSHF-së, dhe
një mini-stadiumi në dispozicion të
ekipeve kombëtare dhe jo vetëm.
Për 18 muaj, pritet që futbolli të
ketë një tjetër kompleks të tijin
nga Gert Çarçani
jë mini-stadium, zyra
të reja, dhe shumë
aksesorë të tjerë të
përmbledhura të gjithë
në një shtëpi e re për
futbollin shqiptar. Federata Shqiptare
e Futbollit vijon investimet e saj në
drejtim të infrastrukturës sportive. Një
kompleks sportiv që përfshin edhe një
mini-stadium, i cili do të shfrytëzohet
për seanca të ndryshme stërvitore të

N
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ekipeve kombëtare, apo edhe jo pak
ndeshjeve miqësore.
Presidenti i FSHF-së, z.Armand
Duka së bashku me Kryeministrin
e vendit z.Edi Rama ishin prezentë
në këtë ceremoni në javët e para
të muajit janar, enkas për nisjen e
punimeve për shtëpinë e re të futbollit
shqiptar, pranë Qendrës Olimpike në
ish-kompleksin “Dinamo”. Një projekt ky
me financimin e plotë të FSHF-së. Në

prani edhe të shumë figurave të futbollit
shqiptarë, përfaqësues të klubeve dhe
komunitetit të futbollit i është dhënë
kështu START edhe ndërtimit të një
kompleksi super-modern.
Presidenti Armand Duka në lidhje
me këtë investim theksoi: “Jam i lumtur
që sot jam para jush për ti dhënë rrugë
një tjetër investimi në drejtim të futbollit
shqiptar, siç është Shtëpia e Futbollit.
Një projekt që përfshin brenda tij
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përvec zyrave të reja të FSHF-së edhe
një mini-stadium. Bashkëpunimi që
kemi pasur me Qeverinë vitet e fundit
ka qenë shumë i mirë dhe rezultat i
kësaj kemi bërë investime që i kanë
ndryshuar faqen futbollit shqiptar. Uroj
që pas 18 muajsh të jemi bashkë për të
inauguruar përfundimin e punimeve”.
Ndërkaq nga ana e tij Kryeministri
i vendit theksoi se bëhet fjalë për
të ndërtuar një shtëpi të futbollit

shqiptar, të kombëtares shqiptare,
të projektimit të të ardhmes së këtij
sporti dhe me modesti një mikro
“Koverçiano” që është një qendër
ekselence në Itali, ku jo vetëm mikpritet
kombëtarja, ku jo vetëm bën punën e
vet struktura përkatëse qeverisëse e
futbollit, por ku zhvillohet dhe edukimi
në vazhdim i trajnerëve, ku zhvillohen
kurse kombëtare dhe ndërkombëtare
e kështu me radhë.

Punimet për ndërtimin e Shtëpisë së
Futbollit nisin sot dhe brenda një harku
kohor prej 18 muajsh pritet të përfundojë
gjithcka. FSHF nuk do të ndalet këtu me
infrastrukturën sportive pasi projekte
të tjera do të nisin për zbatim, sikundër
edhe ky vit do të përkojë gjithashtu me
përfundimin e stadiumit të ri, veprës
madhore kombëtare sportive, “Arena
Kombëtare”, që pritet të përfundojë
brenda këtij viti.
mars 2018 / www.fshf.org
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“ARENA

KOMBETARE”
Në kantierin
e një vepre
madhore
▶▶ Ecuria e deritanishme

mars 2018 / www.fshf.org
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nga Lysien Nurishmi
Shef i sektorit të garave në FSHF

erkato e transferimeve natyrisht që përpos
pjesës kryesore të verës, ndalet edhe në
sezonin dimëror, ku vështirësitë janë edhe më
të mëdha. Por, cilat janë risitë e lëvizjeve më
të fundit në futbollin shqiptar.
Të gjitha klubet përpiqen të rikuperojnë
gabimet e bëra në merkaton e verës dhe jo rrallë herë ndodh
që skuadrat e fillojnë pjesën e dytë të sezonit me një ekip
thuajse 50% të ndryshuar. 10 skuadrat aktuale të Kategorisë
Superiore shqiptare kanë afruar në total këtë sezon dimëror të
transferimeve 57 lojtarë, mesatarisht nga 5 lojtarë të rinj secili
prej klubeve. Ajo që bie në sy në këto lëvizje janë lojtarët me
origjinë nga Maqedonia, shqiptarë ose jo, në futboll ata mund
të luajnë si vendas, duke mos u konsideruar të huaj.
“Me ndryshimet në rregulloren e këtij viti edhe lojtarët nga
Maqedonia përveç atyre kosovar luajnë si futbollist shqiptar”.
Ky ndryshim i rregullores
ka patur një efekt të madh në
merkaton e sezonit 2017/2018
TRANSFERIMET
për futbollin profesionist
E HUAJA 2017-2018
shqiptar ku përfshihet
kategoria Superiore, si edhe
30
futbollistë nga Kosova
ajo e Parë. Gjithsej në këtë
sezon aktivizohen 30 lojtarë
21
futbollistë nga Maqedonia
nga Kosova dhe 21 futbollistë
nga Maqedonia, ndërkohë
26
futbollistë nga Nigeria
sa i përket të huajve, shteti
numër një në vendin e parë,
14
lojtarë nga Brazili
që furnizon futbollin shqiptar
mbetet Nigeria me 26 lojtarë,
i ndjekur nga Brazili me 14 lojtarë.
Ky orientim i vitit të fundit të merkatos së transferimeve
drejt rajonit si Kosova apo Maqedonia, veç niveli tekniko
taktik që mund të jetë i njëjtë apo më i lartë, se futbollistët
vendas, vjen edhe për shkaqe financiare, që kanë të bëjnë
drejtpërsëdrejti me nivelet e pagave, por edhe pjesa likuide,
shumë decisive për lojtarët dhe që është një element më
shumë garant në aspektin e standartit.
Kryesisht futbollistët nga Maqedonia apo Kosova kanë një
nivel pagash më të ulëta. Dhe si për të vërtetuar mungesën
e likuiditetit financiar në futbollin vendas, thuajse të gjitha
lëvizjet e kësaj merkatoje dimërore, janë bërë me zero lek, duke
qenë se janë marrë lojtarë me kontrata të skaduara. Dhe kjo
ka shërbyer fare mirë për klubet që kanë afruar të tillë lojtarë
duke përfituar pikërisht nga një situatë e lart cituar. Një trend
në rritje për prurjet në Superiore, por e justifikuar kjo edhe me
performancën në fushë.

M

TRENDIi
MERKATOS

Klubet
shqiptare
me sytë nga
Ballkani
☼☼ 10 skuadrat aktuale
të Kategorisë Superiore
shqiptare kanë afruar në
total këtë sezon dimëror
të transferimeve 57 lojtarë,
mesatarisht nga 5 lojtarë të
rinj secili prej klubeve
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“LIBRI I ARTË” I
KUPËS SË SHQIPËRISË PËR MOSHAT
U - 17

Edicioni

U - 19

Tirana

2015 – 2016

Partizani

Tirana

2016 – 2017

Partizani

Besa

2017 – 2018

Vllaznia
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FINALJA U-17
Kavaja me një
tjetër sukses historik!
Skeda e ndeshjes
E mërkurë 21 shkurt 2018, Ora 14:00
Në stadiumin e Kamzës
U-17 BESA - U-17 INTERNACIONAL 2-1
Shënues: Mecja 6’, Selita 58’ / Murati 30’
BESA; Dobjani, Murrizi, Lemeti, Mecja (80’+3
Hoxha), Kacbufi, Meraj, Daiu, Veliu (65’ Lila), Vogli,
Selita, Krasniqi. (Në dispozicion: Patoshi, Damarja,
Hidri, Rrushi, Gjeci, Madani, Dhjari). Tr. I.Berati
INTERNACIONAL: Mara, Murati, Mahilaj, Rrahmani,
Demollari (67’ Shehaj), Gjini, D.Balla (59’ Kaceli), H.Balla
(53’ Bernaca), Basha (78’ Dura), Kuka, Bylyku. (Në
dispozicion: Vasari, Celmeta, Kashnjeti, Hasaj). Tr. E.Plori
GJYQTARË: R.Muskaj, A.Zalla, E.Morina (Tiranë)
KARTONA TË VERDHË: Karasniq 55’, 80’+4 (2 v) /
Rrahmani 8’, Murati 31’
KARTONA TË KUQ: Krasniqi 80’+4 / Gjini 80’+1
DELEGAT: Endri Hyka (Tiranë)

esa e Kavajës për U-17 për herë të
parë ngjitet në pod. Ka fituar Kupën e
Shqipërisë për edicionin e tretë të saj.
Një trofe që ia ka dorëzuar anëtari i KE në FSHF
Fatbardh Jera. Thuajse ka nisur me gol teksa
në 6’ është shpërblyer nga kombinimi i bukur
Selita – Mecja vjen goditja mjeshtrore nga vija e
16 m nga Flavio Mecja. Topi përplaset fillimisht
në shtyllë dhe më pas prehet në rrjetë. Në delir
kavajasit. Por…. Reagimi i Internacionalit vjen
menjëherë. Jo thjesht ata hedhin vështrimin
përpara për të barazuar, por këtë e bëjnë duke
e ballancuar lojën e madje shpërdoruar disa
raste. Pas të cilave erdhi edhe goli i barazimit
nëpërmjet Muratit që edhe pse nga një pozicion
diagonal me portën nuk fal. Godet fort tokazi
duke vënë në ekuilibër gjithcka. Pjesa e dytë
do të dominohet thuajse totalisht nga U-17 e
Besës. Besa qe e palodhur në kerkesën e saj për
fitore duke e vulosur suksesin nëpërmjet golit të
bukur të geri elitës në 58’. Internacional ndonëse
kryen 4 ndrrime e ka të vështirë të përballojë
ritmin e kavajasve që luajën me mjaft teknikë
duke i dirigjuar mjaft mirë veprimet e tyre.
Kështu shkohet drejt finishit për të fiksuar një
fitore të ngushtë që edhe mund të ishte ndoshta
më e thellë nëse përmendim rastet e tjera të
humbura nga Krasniqi, Daiu, Kacbufi e Veliu.

B

KUPA E MOSHAVE

U-17 e U-19, me dy fitues “fringo”

☼☼ - Finalet sollën shumë risi. Edicioni i 3-të përsos
traditën pozitive dhe kurorëzoi me trofetë e parë dy
skuadra nga dy qytete si Kavaja e Shkodra
nga Fatmir EFICA
arë e vërtetë dhe shumë
e m o c i o n e . Fu t b o l l i i
grupmposhave të reja
U-17 dhe U-19, tashmë
në garë edhe për Kupën e
Shqipërisë. Edicioni i tretë
duket tamam sic e thotë bukur populli në
fjalën e urtë “i treti, i vërteti”. Shkaku?!... Janë
risitë e shumta. FSHF-ja me eksperiencën
shumë pozitive të fituar nga organizimi
i turneve kualifikuese të Europianit në
Kamëz e Tiranë për U-17 dhe në Tiranë e
Durrës për U-19, apo dhe për U-19 femra
gjatë vjeshtës së vitit 2017, në fillimin e vitit
2018, sikurse dhe në dy edicionet e para, ka
përzgjedhur fund-janarin (luhen ndeshjet
kualifikuese) e muajiin shkurt (faza finale)
për zhvillimin e një kompeticioni që e
zbukuroi edhe më atmosferën.
Kupa e Shqipërisë nuk u bë më pronë e
ekipeve nga kryeqyteti sic kishte ndodhur në
dy edicionet e para më 2015-16 e 2016-17.
Nga ana e saj FSHF “liberalizoi” me një
vendim të posacëm prezencën masive për të
afruar një numri të mëdh, sic ndodhi vërtetë,
të ndjekësve të dy ndeshjeve finale.

G

FINALJA U-19
Të rinjtë shkodranë shfaqen potentë!
Skeda e ndeshjes
E enjte 22 shkurt 2018, ora 14:00
Në stadiumin “Elbasan Arena”
SHËKËNDIA Tr. – VLLAZNIA

0-4

Shënues: Gruda 23’(p), Qardaku 30’, Fikaj 45’+2, Lisaj 73’
SHKËNDIATr. Koca, A.Hadroj (68’ Lena), Ndoj (46’ Xhunga), Dylgjeri, Zeqo,
Dajo, Këndezi (66’ Jaku), Leci (57’ Balliu), Kasmollari, Muca, Dura (46’ Cupi).
(Në dispozicion: A.hadroj, Gashi, Mira, Ndoja, Leka,. Kullolli). Tr. Luan Pinari
VLLAZNIA: Qarri (84’ Shkoza), Kulla, Pepaj, Shima (57’ Sekja),
Qardaku, Rahova, Gruda (78’ Stafa), Hoxha (87’ Dani), Palushani (65’
Lisaj), Smajli, Fikaj. (Në dispozicion: Troja, Borici)Tr. Luan Zmijani.
GJYQTARË: F.Xhemalaj, U.Korra, E.Gjoni (Elbasan)
KARTONA TË VERDHË: Kasmollari 14’ / Shima 33’
KARTON I KUQ: Muca 22’
DELEGAT: Lysien Nurishmi (Tiranë)

jë ditë për tu mbajtur mend gjatë për të U-19 e Vllaznisë.
Shkodranët kanë fituar më parë pesë tituj kampionë në
Kampionatin Kombëtar Superior për këtë grupmoshë,
por Kupën e Shqipërisë, e bënë për herë të parë “pronë” të tyre
këtë edicion. Në ceremoninë e laurimit Kupën ia ka dorëzuar
kapitenit të skuadrës shkodrane U-19, Sekretari i Përgjiothshëm
i FSHF-së, z. Ilir Shulku në praninë edhe të shefit të sektorit të
garave në FSHF z.Lysien Nurishmi.
Vllaznia hidhet shpejt në sulm që në fillim. Gruda madje
që në 2’ shfaqet i vetëm para portierit të Shkëndijës dhe ky i
fundit vetëm me këmbë tregon refleks në evitimin e situatës së
vështirë. Në minutën e 23-të të takimit ka patur një 11-metërsh
për Vllazninë, por edhe një karton të kuq për mbrojtësin e
Shkëndijës. Penalltia shndërrohet në gol nga Gruda. Pa
“errësuar” aspak presionin e Vllaznisë dhe meritën e kësaj
skuadre në kërkim dhe në finalizimin gjatë 45’ të para edhe të
shënimit të dy golave të tjerë që në një farë mënyrë “e vranë”
më shpejt nga sa ishte menduar këtë sfidë finale. Vllaznia e
përsosi edhe më manovrën sulmuese dhe gjeti madje edhe
një gol tjetër e vulosi përfundimisht suksesin me shifrat e
pastra e të thella 4-0. Të mbështetur nga fansat e tyre që kishin
udhëtuar enkas nga Shkodra, U-19 e Vllaznisë tregojnë nivel të
kënaqshëm, madje mars
nga talentet
të futbollit shkodran u
2018spikatës
/ www.fshf.org
shfaq një “leksion” konkret mbi dominimin e lojës dhe rezultatit
falë këmbënguljes e ambicies shëmbullore.
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Oped
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nga

Gjergji

STEFA

Karta Superiore
Një produkt gjithnjë e më interesant. Kush janë
sfidat e reja të kampionatit shqiptar, si dhe
ndryshimi rrënjësor në raport me të shkuarën
vite më parë, me të drejtë, opinion publik
ishte i shqetësuar. Kampionati shqiptar i
futbollit po kalonte momentin më të vështirë
të historisë. Dhuna ishte ulur këmbëkryq në
fushë dhe nëpër tribuna, numri i ndeshjeve
të dyshuara sipas raporteve të UEFA-s ishte
alarmant, rrjedhimisht besimi qe në rënie, gara
nuk prodhonte shumë emocione, ndërsa
pjesëmarrja e skuadrave shqiptare në
kupat e europës shndërrohej në sukses,
nëse ndonjë syresh kalonte ndonjë
tur. Sa për statistikë: Kampionia
e Shqipërisë kishte 6 vite që nuk
kalonte turin e parë, teksa rajoni
kish filluar dalë nga dalë të hidhte
hapat drejt play-off-it. Shumica
e klubeve lëngonin nga mungesa
e vizionit, disa prej tyre, ende pa
një status të qartë juridik, ndërkohë
që koncepti fair-play financiar dhe të
ardhurat, as nuk mendoheshin. Njerëzve
u ishte mbushur mendja njësoj si topi i
futbollit se ky futboll nuk bëhet. Stadiumet nuk
ishin në gjendjen e tyre më të mira, ndeshjet me drita
konsdieroheshin një festë, ndërsa e drejta TV pothuaj nuk
ekzisonte, dhe në ekran mund të shihje vetëm ndonjë
ndeshje të rëndësishme, apo finalen e kupës. Kishte
ardhur momenti për një revolucion.
Pak kujtesë për sfidat e ndezura…
5 maj 2015: Partizani-Tirana. Kush fitonte mund edhe
të mendonte titullin. 4 javë përpara fundit. Organizatorët
thonë që zyrtarisht numri i biletave të shitura në atë
ndeshje është rekord për 10 vitet e fundit. 12.500 njerëz
ishin atë mbrëmje në shkallët e një impianti të degraduar,
por që në fushë shihte në një farë mënyre fytyrën e
ndryshuar të futbollit. Në verën e 2013-ës Skëndërbeu
kishte kaluar në Champions Neftci Baku – një skuadër
www.fshf.org / mars 2018

me një buxhet disa herë më të lartë, dhe ku vetëm për
11 metra nuk hyri në histori, duke u eliminuar në fazën
plej-off të Europa Ligës. Në të njëjtën verë Kukësi arriti të
kalonte tre ture radhazi, duke u bërë skuadra shqiptare
që e bënte një gjë të tillë në historinë futbollit. Flamurtari
në fundin e viteve 80’ kishte kaluar për herë të fundit dy
ture. Një vit më vonë, Flamurtari dhe Laçi kaluan turin në
Europa Ligë, ndërsa në verën e 2015-ës Skëndërbeu theu
çdo parashikim logjik duke shkuar deri në grupet UEF
Europa Ligës, dhe duke sjellë për herë të parë në Shqipëri
himnin e UEFA Champions League, në plej-off-in kundër
Dinamos së Zagrebit.
Në mbrëmjen e 5 majit Tirana dhe Partizani barazuan
2-2, por ajo ndeshje, atmsoferë e krijuar, cilësia në fushë,
transmetimit televiziv, arkëtimi rekord nga biletat dhe
ndjesia që provoi kryeqyteti ishte demonstrim i qartë i
faktit që futbolli që lëngonte në fillimin e dekadës kish
arritur kulmin e tij. Në një vend ku asnjë fushë e jetës nuk
konkuronte kontinentin në asnjë element, futbolli po bëhej
një realitet sfidues, madje jo vetëm për rajonin.
Deri më sot asnjë skuadër malazeze apo boshnjake
nuk i kanë arritur këto suksese në Europë. Maqedonia
për herë të parë dërgoi Vardarin këtë vit, ndërkohë që as
Kroacia e as Sllovenia nuk është se janë kushedi më lart.
Po çfarë kishte ndodhur?
Gjërat u zhvilluan në mënyrë paralele. Fillimisht duke
ulur numrin e dosjeve për ndeshje të dyshuara. Të thuash
që në futboll nuk ekziston trukimi është një naivitet. Ka
ndodhur dhe do të ndodhë gjithnjë. Është një fenomen
ndërkombëtar, luftën ndaj së cilit UEFA ka vendosur
ta bëjë me çdo kosto. Sisteme, server për lëvizjen e
koefiçientëve dhe sidomos rritje për shpërblime nga
pjesëmarrja për kupat e europës. Kur Kukësi kaloi tre ture
për herë të parë në europë arkëtoi rreth rreth 600 mijë
euro, një shifër e paimagjinueshme për futbollin shqiptar.
Formula e kampionatit me 10 skuadra ç’ka eviton mesin
e artë dhe kompromiset banale dhe nepotike shqiptare i

Kampionati shqiptar nuk ka qënë dhe nuk do jetë asnjëherë kampionati
më i bukur në botë, por pa asnjë diksutim që i ka të gjitha shanset
që çdo vit të përmirësohet, të bëhet më i besueshëm, më i fortë, më emocionues
dhe mbi të gjitha, më i vërtetë e më produktiv. Karta superiore nuk duhet të
ndalet. Me vetëm 1800 lekë në vit mund të shihni një kampionat të tërë.!
dha një tjetër emocion garës. Stadiumet u rikonstruktuan
pothuajse të gjitha, të paktën 7 impiante sot kanë ndriçim,
ndërkohë që tregu filloi të lulëzojë. Pothuaj secila skuadër
shqiptare në këto vite ka arkëtuar para nga shitja e
lojtarëve. Klubet dhe pronarët e tyre u treguan shumë
më të kujdesshëm ndaj të ardhurave, pavarësisht se
ka ende një koefiçient shpenzimi në ndonjë rast alogjik.
Komunikimi me mediat ndryshoi, dhe në shumicën e
rasteve u tentua, dhe në ndonjë rast u arrit. Kemi në dorë
një produkt, që nëse dimë ta shesim mund të bëjmë
argëtues për njerëzit, dhe fitues për veten. Patjetër që ky
është një proces, mbi të gjitha është një garë, ku qoftë dhe
për hir të një mentaliteti, apo gjakënxehtësie ballkanase
është e pamundur të mos përfundojë në ndonjë rast në
shpifje, banalitete apo situata të papëlqyera.
Transmetimi TV një progress galopant
Një nga elementët kryesore për rritje e kësaj marke
ishte padiskutim edhe televizioni. Digital, jo vetëm për
interesa financiarë, por mbi të gjitha për një farë detyrimi
për të promovuar futbollin në vend vendosi t’i jepte
klubeve një paketë prej 600 mijë eurosh për transetimin
e kampionatit. Platforma më e madhe televizive e gjithë
shqiptarëve nuk u mjaftua këtu. Një emision i dedikuar
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për kampioantin shqiptar, lidhje direkte, intervista pas
çdo sfide, transmetim i të gjithë ndeshjeve të kampionatit,
emisione në fundjavë në çdo mrbëmje, revista javore
dhe 50% e hapësirës së programit informative e kishte
futbolli dhe kampionati. Një investim që i kalon 2 milionë
eurot në vit, një publicitet i jashtëzakonshëm nisur më së
shumti edhe nga suporti dhe dashamirësia për ta parë
garën e Superiores gjithnjë e më lart. Efektet filluan të
ndiehen menjëherë. Digital prej dy sezonesh guxoi ta hiqte
kampionatin shqiptar nga paketa full-option duke e kaluar
në një paketë më vete me një kosto prej 1800 lekësh në
vit. Rezultatet deri tani janë mbresëlënëse. Të paktën 30
mijë njerëz e shohin direkt në dekoderin e tyre Kategorinë
Superiore, ndërkohë që mijëra të tjerë shfrytëzojnë
ambjentet publike, baret apo pabet për të parë ndeshjet
e rëndësishme, apo edhe skuadrën e zemrës. Në ballkan
përjashto, Rumaninë, Turqinë dhe Greqinë, asnjë shtet
tjetër nuk ka një kurim kaq të mirë televiziv të kampionatit.
Në Kroaci, vetëm në dy vitet fundit transmetohen të gjitha
ndeshjet, ndërkohë që në rajon as nuk bëhet fjalë.
Infrastruktura, vendimet, sanksionet…
Paralelisht me klubet, FSHF u angazhua maksimalisht
në këtë 5-vjeçar për rritjen edhe më të infrastrukturës, por
edhe në aspektin e vendimeve insistucionale. Përmbarimi
sportiv dhe ekzekutimi i vendimeve të gjykata sportive
i stabilizoi raportet mes futbollistëve dhe drejtuesve,
masat e marra e ulën dhunën në përqindje lehtësisht të
kuptueshme, ndërkohë që konsulenca juridike, sidomos
në kriterin e licensimit për trajnerët dhe vetë klubet në
ndeshjet ndërkombëtare u bënë përcaktuese. Stadiumet
ishin tjetër gjë, ndërsa paratë që klubet fitojnë jo vetëm
nga e drejta Tv, por dhe nga shitja e lotjarëve, apo
pjesëmarrjes në europë ka raste që kalon dhe zërin e
shpenzimeve.
Një nga sfidat më të rëndësishme të së ardhmes është
rritja e numrit të tifozëve në stadiume. Shqipëria ka një
mesatare prej gati 1600 tifozësh për ndeshje, një shifër
gjithsesi më e lartë, se sa Mali i Zi, Kosova, Maqedonia,
Sllovenia e Bosnja, një shifër madje e krahsaueshme me
shumicën e ndeshjeve të Serbisë dhe të Kroacisë. Numri
i tifozëve është një diskutim kompleks. Fantazmat e
kampionateve joserioze në të shkurën ende rëndojnë në
arjin e superiores, ndërkohë që konkurenca me ndeshjet
ndërkombëtare dhe transmetimi i ndeshjeve në Tv
sigurisht që ka qënë vrastsare ndër vite, jo vetëm për
ligën shqiptare, por dhe për shumicën e ligave të vogla
europiane.
Kampionati shqiptar nuk ka qënë dhe nuk do jetë
asnjëherë kampionati më i bukur në botë, por pa
asnjë diksutim që i ka të gjitha shanset që çdo vit të
përmirësohet, të bëhet më i besueshëm, më i fortë, më
emocionues dhe mbi të gjitha, më i vërtetë e më produktiv.
Karta superiore nuk duhet të ndalet. Me vetëm 1800 lekë
në vit mund të shihni një kampionat të tërë.!
mars 2018 / www.fshf.org
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SHËRBIM, EKSPERIENCË, SHËNDET
Spitali Amerikan, Përqafoje jetën!
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042 35 75 35

DE BIAZI NË
KRYEQYTET PËR
ALBUMIN

sh-trajneri i kombëtares shqiptare, Xhani De Biazi,
ishte prezent në Tiranë, dhe vizitoi muzeun kombëtar
ekspozitën e albumit krijuar për Euro 2016, ku De
Biazi ishte një ndër protagonistët absolutë, me një kualifikim
historik dhe paraqitje fantastike. Pasi ka vizituar muzeun,
trajneri i skuadrës përfaqësuese iu përgjigj edhe
interesit të medias: “Unë i jam mirënjohës Presidentit
Duka i cili pati besim dhe durim me mua, në një
futboll ku durimi nuk ekziston. Punova për një kohë
të gjatë me kombëtaren, bëmë diçka të madhe,
meritë edhe e Federatës, sepse duhet një projekt
dhe shumë punë për të arritur gjëra të tilla, që nuk
janë kurrë rastësi”. Më pas firma dhe autografe
nga të pranishmit në albumin e ri, i cili përfshin
momentin historik të futbollit shqiptar.

I

Shqipëria në “Euro 2016”

Triumfi historik
Në Një

album të veçantë

nga Europiani!

jë album historik për një
triumf historik. Një material
që përmban brenda tij edhe
momentet kryesore të një viti
që do të mbahet mend gjatë, në
pritje dhe me besimin për të përjetuar sërish
emocione të forta në një kualifikim tjetër.
Federata Shqiptare e Futbollit ka
prezantuar në muajin janar në sallën e
Muzeumit Kombëtar, albumin fotografik për
“EURO 2016”. Prezent në këtë aktivitet ishin
ish futbollistë të kombëtares, trajnerë, njerëz
të futbollit, media dhe qytetarë të shumtë, të
cilët në çdo moment mund ti kthehen tashmë
2016-tës së futbollit, vit që do të mbetet gjatë
në memorien kombëtare sportive, dhe jo
vetëm. Presidenti Armand Duka në fjalën e tij
u shpreh:- “Është një kënaqësi e madhe sot
për mua të jem në këtë promovim të albumit
fotografik të Euro 2016. Produkt cilësor i FSHF,

N

nje detyrim ndaj Ekipit dhe Sportdashësve.
Promovim që mban gjallë kujtesën, dhe na
jep entuziazëm për të vazhduar në të njëjtat
gjurmë. Sot të gjithë i gëzohen arritjeve të
kombëtares, por sduhet harruar nga kemi
nisur. Puna e madhe e një stafi, strategji
shumevjecare, zbulimi i lojtarëve shqiptare
anembanë botës, përzgjedhja e stafeve
teknike, krijimi i kushteve optimale, frymës
miqesore në grup etj. FSHF do të vazhdojë të
ruajë standartin e lartë siç e meriton futbolli
shqiptar. Uroj te vazhdojme ne rrjedhen e
ketij suksesi madheshtor”. Përveç albumit, në
dispozicion të sportdashësve dhe qytetarëve
të shumtë u hap edhe një një Ekspozitë, ku
dashamirës të futbollit panë nga afër një
galeri të përzgjedhur fotografish, shoqëruar
me fanellat e kombëtares dhe copeza videoje
nga momentet magjike të eventit më të madh
kombëtar të futbollit në arenën Evropiane.
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Futbolli në epokën e
komunikimit dixhital

☼☼ Federata Shqiptare e Futbollit, në kuadër të
përmirësimit të shërbimeve dhe komunikimit, me një
sy të veçantë ndaj platformave dixhitale, vendosi të
rinovojë totalisht “ofertën” e saj në këtë drejtim
nga Gazmend Malo
Shef i sektorit të marketingut në FSHF

latforma e re ka për
qëllim të çojë në në
nivel tjetër cilësinë
dhe fleksibilitetin
në drejtimin e një
komunikimi më të mirë
dhe më të plotë kundrejt tifozëve,
spor tdashësve dhe publikut në
kuptimin më të gjerë. Në një botë
tashmë të ndërlidhur, futbolli ynë jo
vetëm ka nevojë për progres konkret
nga ana e shërbimeve që ofron ndaj
grupimeve të ndryshme të interesit,

P
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por duhet patjetër t’i përgjigjet sfidave
të kohës për të konkurruar denjësisht
me çdo aktor tjetër të skenës mediatike
(sociale). Ky nuk është më një opsion
apo alternative në fakt, por një kusht i
paneglizhueshëm.
Me fjalë të tjera, në një botë ku
tashmë çdo gjë ekziston nëpërmjet
smartphone-t tonë, vendosëm edhe
ne t’i përgjigjemi kësaj situate duke e
bërë futbollin më “social”, në kuptimin
dixhital të fjalës.
Përveç përmirësimit nga ana

teknike, platforma e re sjell disa risi
që janë mirëpritur nga tifozët dhe
ndjekësit tanë.
Së pari, website i ri i FSHF-së vjen
me një design të rinovuar, në linjë me
frymën e “brand”-it FSHF dhe në linjë
me design-in kontemporan të mediave
dixhitale. Në këtë design të ri, imazhet
luajnë një rol kryesor dhe çdo element
tjetër grafik apo pamor vjen i lehtësuar
dhe pa ngarkesa. Design-i është
realizuar në stilin “flat” dhe e gjithë
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përmbajtja është riorganizuar dhe
optimizuar për të qenë i përshtatshëm
për përdorim jo vetëm në kompjuter,
por edhe në aparate të tjerë siç mund
të jenë celularët ose tabletët.
Vetia e dytë në fakt e platformës
së re web paraqitet 100% “responsive”,
ose e përshtatshme me çdo pajisje, pa
asnjë deformim dhe me akses në çdo
seksion të faqes, me liri përdorimi dhe
eksplorimi të plotë.
Së treti, janë rinovuar pjesët
përbërëse të platformës online që
përfshijnë edhe dyqanin online,
fanclub-in, apo edhe biletarinë online.
Dyqani online i FSHF-së ofron tani
një menu të re dhe të përmirësuar
ku produktet ndahen në kategori të
ndryshme. Kjo bën në rradhë të parë
eksperiencën në dyqan më të thjeshtë,
duke krijuar mundësi të gjesh kollaj
artikullin që do dhe së dyti edhe më të
plotë, duke ekspozuar më mirë të gjithë
gamën e produkteve.

apo stres për parkim, eksperienca e
blerjes së biletës për një ndeshje të
kombëtares është totalisht e thjeshtuar
dhe 100% e sigurtë (me biletat e
emëruara) dhe shkon nga divani i
shtëpisë drejt e në stadium,
Një nga risitë më të rëndësishme
që pak federata të tjera e kanë është
edhe aplikacioni i ri FSHF-së, i cili
përveç të gjithë pjesës informative
tradicionale, të pranishme edhe në
faqen zyrtare, vjen edhe me rezultatet
e ndeshjeve LIVE. Ky aplikacion ofron
opsione të ndryshme të shumta mbi
veprimtarinë futbollistike që FSHF
organizon dhe është një hap konkret
drejt asaj që mediat cilësore dixhitale
duhet të kenë si kriter bazë: të jenë sa
më pranë tifozëve me çdo
informacion të mundshëm.
Kështu, nëpërmjet
këtyre drejtimeve të
reja, mundësitë për
të qënë gjithmonë
në kontakt
me futbollin
s h q i p t a r,

gjithmonë të informuar dhe gjithmonë
të ndërlidhur tashmë janë të plota.
Nëse programon kategorinë, apo
skuadrën e zemrës, edhe kur mund
të kesh harruar eventin, apo në
pamundësi për ta ndjekur atë, një
“push notification” (njoftim aktiv) do
t’ju informojë tërësisht mbi fillimin
dhe mbarimin e ndeshjes, rezultatit,
apo edhe episodeve të rëndësishme
si kartonat, penalltitë, apo golat e
mundshëm.
Futbolli mbetet sporti më i dashur
për shqiptarët, përveç se më masivi, por
në një botë të modernizuar e të “trazuar”
nga konkurrenca të shumëllojshme e
të rinovuara, mënyra më e mirë për
t’i qëndruar pranë vetë futbollistëve,
tifozëve dhe dashamirësve është ajo
e një komunikimi ekselent nëpërmjet
në platforme që së paku
mund të quhet “me
hapin e kohës”.

Të gjithë anëtarët e FanClub-it
“Tifozët e Kombëtares” do të kenë
kështu mundësinë të identifikohen
menjëherë në dyqan, edhe pa bërë
atje asnjë regjistrim, falë integrimit të
databazave midis dy platformave.
Biletaria online është një tjetër
element që plotëson ofertën dixhitale
duke mundësuar blerjen e një bilete
edhe nga celulari, në komoditetin
e divanit të shtëpisë apo kudo
që ndodheni. Kështu, pa
bërë asnjë rradhë, pa
konsumuar karburant
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AKADEMIA E ARBITRIMIT
DIPLOMOHEN
75 ARBITRAT

E RINJ!

KADEMIA E ARBITRIMIT ul siparin e edicionit
të parë, një prioritet absolut i FSHF-së. 75 të
rinj e të reja nga Tirana dhe qytete të tjera
janë diplomuar sot në përfundim të dy fazave
trajnuese të tyre që ndoqën në teori dhe praktikë
nga lektorë të ndryshëm. Një klasë e re arbitrash
tashmë në dispozicion të Kolegjiumeve të gjykimit, produkt
tërësisht i Shkollës së Arbitrimit.
Prezent në ceremoninë e shpërndarjes së diplomave ishte
edhe Presidenti i FSHF-së, Armand Duka i cili inkurajoi të gjithë
pjesëmarrësit, të rinjtë dhe të rejat që ndoqën këtë kurs dhe
nisën tashmë një karrierë më vete, atë të arbitrimit, teksa përpara
arbitrave të rinj theksoi: “Tashmë prej shumë vitesh edukimi i të
gjitha niveleve të arbitrave realizohet sipas standarteve
qe kerkon UEFA dhe FIFA. Akademia e Arbitrimit, është
nje shkolle e re e hapur së fundmi për të gjithë ata të
rinj dhe të reja që duan të fillojnë dhe të vazhdojnë
profesionin e vështirë, por shume të bukur të arbitrit.
FSHF ka këmbëngulur dhe do të vijojë të angazhohet
fuqimisht në të ardhmen për të rritur në maksimum
cilësine e gjykimit në vend. Akademia e Arbitrimit do
të pasojë çdo vit me funksionin e saj, gjithmonë në
shërbim të pjesës së arbitrimit”. Më pas u realizua edhe
ceremonia e ndarjes së diplomave, për 75 kursantët e rinj, prej të
cilëve 10 ishin vajza. Në këtë vit të parë të akademisë së Arbitrimit u
arrit që në të katër grupet e trajnimit që u zhvilluan të ishin prezent
75 aplikante të moshave nga 14 – 24 vjec të cilët për një periudhë
dy-javore në fazën e parë dhe 8 dite në fazen e dytë të merrnin dijet
ne lidhje me rregullat e lojes, përgatitjen fizike, psikologjise sportive,
komunikimit, mjekësisë, si dhe gjuhës angleze.

A
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Vjen produkti i
parë i Shkollës
së Arbitrave
nga Sokol JARECI
re muajt e fazës së parë kaluan shpejt dhe studentët e
Akademisë së Arbitrimit u mblodhën të gjithë së bashku
në qendrën sportive ne Kamëz për të filluar fazën e dytë.
Ishte e vështirë të fillonin leksionet sepse studentët, tashmë
arbitra të rinj, kishin pyetje pa fund në lidhje me situatat që atyre
u janë paraqitur gjatë ndeshjeve në ligat e fëmijëve. Kërkonin të
merrnin informacionin e saktë në lidhje me vendimet e tyre për
rastet specifike në fusha. E njëjta situatë ndodhi edhe me grupin
e arbitrave të rinj në qytetin e Korçës, të cilët edhe pse ditët e
leksioneve përkuan me ditët me borë në këtë qytet, frekuentimi
dhe fokusi gjatë orëve të leksioneve ishtë mjaft i lartë.
Leksionet e fazës së dytë ishin në nivel më superior se sa
ato të fazës së parë ku tashmë informacionet e dhëna për të
gjitha lëndët ishin të improvizuara me shembuj konkret të cilat
ishin të lidhura me perfomancat e arbitrit në fushë.
Në leksionet e përgatitjes fizike arbitrat morën informacion
në lidhje me programin e stërvitjes, me llojin dhe procedurën e
zhvillimit të testimeve fizike, gjë të cilën ata arritën ta zhvillonin
në mënyrë demonstrative edhe në ambjentet e kompleksit.
Gjatë orëve të leksioneve gjithashtu arbitrat e rinj u informuan
në lidhje me disa ushtrime specifike për arbitrat dhe asistentët.
Mënyrat e të ushqyerit gjatë ditëve të javës, gjatë ditës së
ndeshjes, para dhe pas saj, ishin mjaft interesante për arbitrat
e rinj, gjë e cila hapi nje debat në lidhje me mënyrën e tyre të
të ushqyerit, tashmë sipas një regjimi të rreptë të cilin e kërkon
trupi i një atleti dhe në rastin konkret I një arbitri.
Mjaft interesante ishte pjesa e leksioneve në lëndët e
Psikologjisë sportive dhe Komunikimit, ku nëpërmjet fotove dhe
videove profesor Ylli Zhurda pasqyroi mjaft qartë se si arbitri
duhet të komunikojë nëpërmjet gjuhës së trupit në momentet e
dhënies së vendimit apo të një proteste nga ana e lojtarëve. Si
arbitri duhet te përgatisë nje ndeshje nga ana mendore, që nga
momenti i marrjes së lajmërimit dhe deri një ditë pas ndeshjes,
ishte një nga temat më interesante të kursit.
Pjesa e Rregullores së Lojës gjatë orëve të shkollës së
arbitrimit përkoi me momentin ku përqëndrimi dhe informacioni
i arbitrave të rinj ishte në nivele mjaft të mira. Pjesa teorike,
shpesh herë edhe e vështirë për memorien e tyre, ishte në
fokusin e lektorit, sepse ka momente të lojës të cilat ndodhin
rrallë në fushë por që interpretimi I tyre duhet të jetë i saktë, në të
kundërt ndodhin situata të papaëlqyeshme në fushat e futbollit.
Gjatë këtyre leksioneve debati ishte gjithmonë i pranishëm, si
për masat teknike të arbitrit ashtu dhe ato disiplinore, gjë e cila
tregonte interesimin e tyre për të marrë sa më shumë informacion
gjatë ditëve të akademisë. Pjesa praktike e Rregullores së lojës
gjithashtu përbën një element shumë të rëndësishëm në edukimin
e arbitrave të rinj. Gjatë orëve në fushë ata mësuan se si duhet
të pozicionohet arbitri në momente të caktuara të lojës, se si
arbitri sinjalizon për vendimarrjet teknike, se si ai trgon një masë
disiplinore, si dhe shumë momente të tjera të pozicionimit dhe
sinjalizimit të aistentit gjatë vijës anësore.
Të gjitha sa u përmendën më sipër ishin objekt i leksioneve
gjatë ditëve të Akademisë së Arbitrimit të cilat u finalizuan me
testimin teorik të Rregulloges së Lojës. Ky grup ishte produkti
i parë që prodhojë Akademia e Arbitrimit.

T
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“PËRFAQËSUES ZYRTAR I IVECO BUS NË SHQIPËRI”
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info@albatrans.com.al

Intervistoi: Erdis Çepele
Shkolla e trajnerëve në Shqipëri një
element që nuk ka qënë gjithmonë në
skenë por është shumë i rëndësishëm
për të kualifikuar ata që do të stërvisin.
Si nisi, kush ishte themeli i kësaj
trashëgimie?
Atëhere, ishte një trashëgimi nga
pjesa që nuk ishte ndërtuar akoma
shkolla e trajnerëve dhe kryesisht
quheshin trajnerë futbolli, ata që
mbaronin Institutin e Fiskulturës. Tek
ne shkolla e trajnerëve ka filluar pas
vitit 2004, në këtë vit është organizuar
për herë të parë licensa UEFA B dhe pas
kësaj me rradhë të gjitha liçensat.
Profesor çfarë kursesh zhvillohen
nga shkolla e trajnerëve pranë FSHF,
ku duhet të fillosh dhe çfarë duhet të
ndjekësh që te bëhesh një trajner i
mirëfilltë?
Gjithçka filloi pas propozimit të
federatës ceke, e cila propozoi dhe krijoi
që të gjitha liçensat, edhe ato nacionale
duhet të kthehen dhe të konvertohen në
liçensa UEFA. Këtë nismë e firmosën të
gjitha vendet Europiane, e nga ky moment
filloi kjo lloj shkolle. Të gjithë liçensat
nacionale pavarësisht llojit u konvertuan
në liçensa “B” dhe më pas në UEFA “A” e
me radhë deri tek UEFA Pro. Që të kalosh
në UEFA B, duhet të kalosh një komision
liçensimi të UEFA-s, pasi shikojnë të gjithë
programin me detaje dhe janë të bindur,
e aprovojnë. Kështu filloi dhe Shqipëria.
Pas 2-3 viteve morëm dhe kemi tashmë
të drejtën e kërkesës për liçensën UEFA A.
Pas 4 viteve me të drejtë liçensimi UEFA A
ke të drejtë aplikimi për liçensën UEFA Pro,
ku ndiqen të njëjtat hapa në monitorim
dhe asistim derisa të plotësohen të gjitha
kriteret e liçensimit të vendosura nga
UEFA. Të gjitha provimet janë bërë në prani
të UEFA-s e cila është shumë e ndjeshme,
për filozofinë që përcjell standarti nga
njëri kurs në tjetrin. Të gjithë trajnerët e
liçensuar pranë shkollës së trajnerëve në
FSHF, kanë të drejtë të punojnë në të
gjitha vendet anëtare të UEFA-s.
Çfarë kushtesh ka që një person të
pranohet në këtë shkollë të trajnerëve?
Ne kemi një përzgjedhje ku çdo
kandidat i mundshëm plotëson 3
skeda, aktivitetin si futbollist, aktivitetin
si trajner dhe në bazë të pikëve bëhet
seleksionimi se cili ka pikë më shumë.
Atëhere ka të drejtën e futjes në shkollë,
tek UEFA B, patjetër është një shkollë
që fillon më shpejt që 25 vjeç, duhet të
kesh mbaruar shkollën e mesme dhe
të kesh luajtur deri në nivelin e të rinjve
futboll. Ndërkohë që të kalosh tek UEFA
A, duhet të kesh mbushur minimalisht
27 vjeç dhe duhet të kesh trajnuar një
vit të plotë pa shkëputje një skuadër dhe

SHKOLLA E

TRAJNERËVE

Astrit Maçi: “Ja
etapat për të marrë
liçensat për trajnerë”
☼☼ Të gjithë trajnerët e liçensuar pranë
shkollës së trajnerëve në FSHF, kanë
të drejtë të punojnë në të gjitha vendet
anëtare të UEFA-s. Me “UEFA Pro” mund të
stërvitesh skuadrat më të mira të botës
sërisht plotëson 3 skedat, pasi këtu kanë
të drejtë vetëm 30 të parët në renditje,
të marrin pjesë.
UEFA Pro, duhet të kesh qënë lojtar
I kombëtares?
Në rastin kur aplikanti është ish-lojtar
i kombëtares është shumë më mirë se
merr pikë më shumë, kur ke punuar me
një skuadër që ka dalë
kampione atëhere do të
marrësh më shume pikë,
pjesëmarrja në kupat e
europës, pra këto janë
faktorë që ndihmojnë
shumë. Në rastin që kemi
70 kërkësa do të zgjidhen
20 të parët, sipas pikëve.
Çfarë skuadrash
mund të trajnosh me
UEFA B, UEFA A dhe UEFA
Pro?
Me UEFA B, trajnohet
në futbollin bazë dhe
në atë amator përfshirë
edhe Kategorinë e Tretë,
me UEFA A, quhesh
trajner profesionist, te
Kategoria e Dytë, por mund të punosh
edhe ndihmës-trajner tek Kategoria
Superiore. Natyrisht edhe në Kategorinë
e Parë. Me UEFA Pro mund të stërvitesh
skuadrat më të mira të botës.
Kemi parë që në listën e edukimit të
kësaj shkolle është dhe fizioterapia,
përgatitësi atletik, element që në
Shqipëri në të shkuarën nuk kanë
ekzistuar ose më saktë anashkaloheshin, dukeshin si personazhe
dytësorë në skuadër, po ashtu edhe
roli i trajnerit të portierëve, janë
rekomandime që vijnë nga UEFA apo

është FSHF?
U E FA n ë p ë r m j e t k o n v e n t ë s
së trajnerit që bëhet çdo 4 vjet, ka
përcaktuar sesi funksionon shkolla
dhe ne e ndjekim atë me rigorozitet.
Kurse për liçensat nacionale, D, C apo
trajner i përgatitjes fizike, janë kurse
për Shqipërinë. Në këtë kuadër, këtë vit
ne kemi filluar për herë të pare kursin

“Goalkeeper UEFA A” për portierë ku
jemi në katër federatat e para dhe jemi
në vitin eksperimental. Që të marrësh
pjesë në këtë liçensë të re, duhet të jesh
shqiptar, të kesh liçensën kombëtare të
trajnerit të portierëve, UEFA B. Gjithashtu
kemi edhe kursin për liçensën e fizioterapistit, por këtu nuk e krijojmë ne figurën
e një fizioterapisti për 4 javë shkollë, pra
duhet të kenë mbaruar universitetin dhe
më pas kalojnë në atë pjesë që quhet
sportive. Kemi njëkohësisht edhe kursin
për Drejtorin Sportiv, i cili është shumë
i rëndësishëm si kurs, ku deri tani janë
pajisur me këtë liçensë 116 vetë.
mars 2018 / www.fshf.org
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FSHF, PËRFUNDON KURSI
PËR DREJTORËT SPORTIVË
içensohen edhe Drejtorët e rinj sportivë. Pas një kursi intensiv
L dyjavor të përditshëm, në FSHF të gjthë pjesëmarrësit në
kursin per “ Drejtor Sportiv” kanë marrë edhe diplomat përkatëse,
shoqëruar edhe me kartën e liçensimit. Për një periudhë të
konsiderueshme kohe,
të gjithë kursantët kanë
ndjekur seancat e këtij
kursi për të gjitha pikat
që fokusojnë pozicionin e
Drejtorit Sportiv. Diplomat
për drejtorët sportivë,
janë shpërndarë nga
Sekretari i Përgjithshëm
i FSHF-së, Ilir Shulku,
i cili në ceremoninë e
diplomimit u shpreh: “Ne
sapo kemi përfunduar
një nga shumë kurset
e licensimit, që zhvillon
sektori përkatës dhe
gjithçka keni përfituar
nga ky kurs, mendoj se do t’ju vlejë në angazhimet tuaja
të mëtejshmë në këtë pozicion”. Më pas për secilin nga
pjesëmarrësit, Sekretari i Përgjithshëm i FSHF-së, Ilir Shulku ndau
diplomat shoqëruar me kartat përkatëse të liçensimit.

FSHF respekton ditëlindjen
e djaloshit nga Shkodra
ër Abraham Kuturelin, nga rrethinat e Shkodrës, ditëlindja e
P tij nr.11 është festuar në mënyrën më të mirë të mundshme.
Për këtë është kujdesuar Federata Shqiptare e Futbollit.
Djaloshi kurajoz që lufton çdo ditë me sëmundjen e rëndë, duke
patur kujdesin e motrave gjermane të qendrës, është mjaft i
apasionuar ndaj futbollit dhe tifoz i zjarrtë i kombëtares. Në
emer të FSHF dhe ekipit kombëtar, Demollari i ka dhuruar bluzen
e personalizuar të ekipit kombëtar me numër 11 (ditëlindja e
tij) dhe një top futbolli. Ndërkohë që Kokona i ka dhuruar një
album të “Euro 2016”, me një dedikim të Presidentit të FSHF:
“Abraham!
Në përvjetorin e 11 të ditëlindjes, i’u dhuroj këtë
album historik të kombëtares shqiptare të futbollit,
në Europianin ” Francë 2016. Uroj që kjo dhuratë, të të
shtojë dashurinë për lojen e futbollit dhe të të bëjë edhe
më krenar për vendin tënd.
Gëzuar ditelindjen!
Me dashuri Armand Duka”

31

NISI KURSI “UEFA B”,
40 KURSANTË NË
SHKOLLË PËR LIÇENSËN
ektori i edukimit pranë FSHF-së ka nisur
sipas planit të përcaktuar vjetor edhe kursin
e radhës për liçensimin e trajnerëve, atë të “UEFA
B”. Këtë radhë janë 40 pjesëmarrës të rregjistruar,
mes të cilëve edhe 6 femra, të cilët nisën të ndjekin
rregullisht një kurs të tillë, i cili është i 26-ti që zhvillon
Sektori përkatës. Ai është programuar që të zhvillohet
në harkun e tre javëve. Sektori i Edukimit pranë
FSHF-së operon mbi bazën e një plani voluminoz
për liçensat e trajnerëve, me një program fiks për
secilin kurs dhe me lektorët përkatës, teksa shtrirja
e veprimit ka qenë edhe me Kursin e fundvitit të
kaluar për Drejtorët Sportivë, apo edhe më parë për
Trajnerë të Portierëve.
S

FSHF DHE KRYQI I KUQ
SHQIPTAR, MARËVESHJE
BASHKËPUNIMI PËR
NDIHMËN E SHPEJTË!
F ederata Shqiptare e Futbollit dhe Shoqata
“Kryqi i Kuq Shqiptar” nënshkruan një kontratë
bashkëpunimi për garat e futbollit shqiptar, kombëtare
dhe ato ndërkombëtare. Sipas marëveshjes në fjalë
shoqata “Kryqi i Kuq” do të angazhohet me vënien në
dispozicion gjatë ndeshjeve të futbollit të organizuara
nga FSHF për Kategorinë Superiore dhe për Ekipin
Kombëtar, të ekipeve të ndihmës së parë, të pajisur
me uniformën e Kryqit të Kuq, me bazën e nevojshme
materiale, si dhe për dhënien e ndihmës së parë për
lojtarët, gjatë zhvillimit të ndeshjeve.KKSH do të
vërë gjithashtu në dispozicion të FSHF-së shërbimin
e tij të ndihmës së shpejtë, edhe gjatë takimeve
ndërkombëtare të Ekipit Kombëtar “A”, apo ekipeve
kombëtare U-21, U-19, U-17, U-15, ekipit kombetar
te femrave “A”, U-19 dhe U-17, si dhe skuadrës
kombëtare Futsal.
mars 2018 / www.fshf.org
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Stabiliteti
Kontraktor
Liria e
Lëvizjes

vs

nga Aldi Topçiu
acta sunt servanda –
marrëveshjet duhen
r e s p e k t u a r. K j o
maksime e lashtë
Romake e ka shoqëruar
të drejtën e detyrimeve deri në ditët
e sotme. Kur dy palë shprehin lirisht
vullnetin për të nënshkruar një kontratë,
ato duhet të respektojnë të drejtat
dhe detyrimet e marra përsipër. Por
siç ndodh shpesh me ligjin, parimet
nuk janë absolute, aq më tepër në të
drejtën sportive.
Të drejtat dhe detyrimet nuk do
të jenë të zbatueshme në rast se
janë dakordësuar në keqbesim apo
caktojnë kushte që haptazi dëmtojnë
njërën palë. Futbolli profesionist,
parashikon edhe një parim tjetër, atë
të “lëvizjes së lirë” e sanksionuar me
vendimin e Gjykatës Europiane të

P
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Drejtësisë në çështjen Bosman. Duke
qenë se futbollistët profesionist kanë
një karrierë relativisht jetëshkurtër
krahasuar me profesionet e tjera,
Gjykata u njohu të drejtën lojtarëve të
lëvizin lirisht, gjë e cila detyroi FIFA-n
të amendojë rregulloret e statusit të
lojtarit në formatin aktual.
Dukshëm, futbolli modern zhvillohet
sot midis këtyre dy koncepteve të
kundërta që janë stabiliteti kontraktual
dhe liria e lëvizjes së lojtarëve. Kjo situatë
ka lënë shkas për krijimin e një hapësire
gri dhe krijimin e një tjetër koncepti që
është “specifika sportive”. Ky term, po
përdoret gjithnjë e më shpesh për të
justifikuar disa nga vendimet e marra
nga FIFA dhe CAS. Mbetet ende për tu
parë se çfarë zhvillimesh do të ketë në
këtë fushë dhe si kjo do të ndikojë në
rregulloret aktuale.

Klubet duhet të përpiqen të mbrohen
nga konfliktet ligjore pasi janë në një
pozitë më të sigurte për të administruar
lojtaret e tyre por duke shmangur
klauzolat e njëanshme dhe mbi të
gjitha duke qenë të ndërgjegjshëm se
transferimi i lojtarëve duhet të jetë pjesë
integrale e strategjisë zhvillimore të një
klubi. Është me rëndësi të theksohet
se kjo strategji, duhet të jetë uniforme
për të gjithë industrinë e futbollit në
rrugën e profesionalizimit të sajë. Nga
njëra anë klubet duhet të inkorporojnë
në kontrata një klauzolë për përfitimin
e një dëmshpërblimi në rast zgjidhje
të njëanshme të marrëveshjes nga
lojtarët për të mbrojtur investimin e
tyre. Ky dëmshpërblim duhet të jetë së
pari i arsyeshëm dhe proporcional me
shpërblimin dhe së dyti duhet ti bëhet
qartësisht i ditur lojtarit, pra të mos jetë
i nënkuptuar ose i fshehur. Nga ana
tjetër, klubet duhet ta nxisin lëvizjen
e lojtarëve si një mjet për përfitimin e
të ardhurave nga transfertat dhe nga
kompensimi për trajning.
Neni 17 i Rregullores së FIFA-s për
Statusin dhe Transferimin e Lojtarëve
nuk duhet të lexohet si një check
i bardhë që lojtarët të ndërpresin
kontratat para afatit. Parimi mbetet ai
i respektimit të marrëveshjes. Gjithsesi,
këto marrëveshje nuk duhet të mbahen
të lidhura me çdo kusht pasi liria e
lëvizjes është tashmë koncept bazë i
futbollit modern.
Një raport apo një balancë shumë e
hollë duhet gjetur pra midis dy parimeve.
Kjo, kuptohet, nuk është e lehte por një
gjë është e sigurte, ekstremet nuk janë
zgjidhja e këtij problemi, zgjidhja duhet
të gjindet diku në mes.

procesi

LIÇENSIMET E KLUBEVE
Ja risitë për kriteret
për sezonin 2018-2019!
nga Eduard Gjini
ektori i Licensimit të Klubeve në FSHF, që nga
fundi i muajit Nëntor 2017 dhe në vazhdim,
ka filluar procesin e Licensimit të Klubeve,
të cilat aplikojnë për të marrë një Licensë të
UEFA-s & FSHF-së, për sezonin e ri 2018-2019.
Për përmirësimin e punës në këtë sektor, Komiteti Ekzekutiv
i FSHF-së aprovoi kërkesën e Departamentit Ligjor dhe të
Licensimit të Klubeve, për pranimin si Ekspert të Kriterit
Financiar (për Liçensimin e Klubeve) të Kompanisë “Auditing
Partners”, kompani që deri tani ka bërë një punë shumë
të mirë në përmirësimin e dokumentacionit financiar të
klubeve. Gjatë gjithë kësaj periudhe ky sektor ka patur edhe
një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Departamentin
e Licensimit të UEFA-s. Si kërkesë e sotme në zhvillimin e
mëtejshëm për të gjithë botën e futbollit si dhe për klubet e
vendit tonë, aplikantë për Liçensë , shtrohen kritere të reja
dhe përmisim i kritereve ekzistuese . Disa shtesa në kriteret
të cilat janë kërkuar nga Departamenti i Licensimit të UEFA-s
janë si më poshtë vijon:

S

Në Kriterin Sportiv:
A- Futbolli i fëmijëve dhe të Rinjve:
Rritja e nivelit të kualifikimit të trajnerëve.
Emërimi i një personeli mjekësor i dedikuar plotësisht për
ekipet e fëmijëve dhe të rinjve.
Kontrollet mjekësore të detyrueshme
vjetore (të përcaktuara nga legjislacioni
kombëtar).
Përmirësimi i kushteve për mbulimin
mjekësor të lojtarëve si dhe përmirësimi i bazës
materiale, me pajisje minimale mjekësore të
kërkuar në stërvitje dhe në ndeshje.
Përmirësimi i kërkesave të arsimimit për
të rinjtë. (arsimim teknik ose të përgjithshëm).
Futja e një “Politike për mbrojtjen e
fëmijëve”.
B-Fillimin e Licensimit të Klubeve të
Futbollit të Femrave.
Të gjithë lojtaret duhet t’i nënshtrohen një
ekzaminimi mjekësor deri në masën e duhur
të parashikuara nga Rregulloret Mjekësore
të UEFA-s
Trajneri kryesor i ekipit të femrave duhet
të ketë të paktën licencën UEFA B
(për 2019/20 një Licencë e detyrueshme A, regjistrimi për
kursin A duhet të bëhet gjatë vitit 2018/19)
Në Kriterin e Infrastrukturës :
Përmirësim i Infrastrukturës së fushave në stërvitje dhe
ndeshje. Pajisja e tyre me ndriçim.(për fëmijët dhe të rinjtë)
Infrastruktura e Stadiumeve ku ekipet e femrave do të

zhvillojnë ndeshjet , duhet të plotësojë kriteret strukturore
të kategorisë 1-2.
Në Kriterin Ligjor:
Deklarata në lidhje me pjesmarrjen në kompeticionet e
UEFA-s ( ekipet e femrave).
Detyrimi për të dhënë informacione minimale ligjore.
Në Kriterin Financiar:
Përmirësimin e Procesit të Licensimit të Klubeve.
Qëndrueshmërinë Financiare të Klubeve FFP (Fair-Play
Financiar).
Rritja e Standarteve të cilësisë
Mënyra e plotësimit të formave dhe paketave (FS - CL –
OP – BE 2018) nga Klubet, si dhe kontrolli i tyre nga Sektori
i Licensimit në FSHF.
Sektori i Licensimit në FSHF së bashku me ekspertin e
kriterit financiar gjatë kësaj periudhe ka vijuar me takime
ndihme dhe kontrolli të vazhdueshëm me Klubet në mënyrë
që plotësimi i paketave të Kriterit Financiar të bëhet korrekt
dhe në afatet e kërkuara, nga ana e të gjithë klubeve
aplikantë. Për këtë qëllim Sektori i Licensimit organizoi
një takim pune me të gjithë drejtuesit dhe ekspertët

financiarë të ekipeve të Kategorisë Superiore (si dhe të
ekipeve pretendente nga Kategoria e Parë për tu ngjitur
në Kategorinë Superiore) në të cilin ju bë me dije Klubeve
(Drejtuesve dhe ekspertëve të tyre financiarë) kërkesat për
plotësimin e Kriterit Financiar FFP (Fair-Play Financiar).
Procesi i Licensimit sipas afateve të vëna nga UEFA për
kriterin financiar përfundon në 31 Mars 2018.
mars 2018 / www.fshf.org
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SFIDAT E
FEMRAVE TË
FUTBOLLIT

☼☼ Kampionati, gara për U-13,
kombëtarja A, U-19 dhe së
fundmi edhe në ngritje e sipër
kombëtarja U-17 e femrave. Një
prioritet absolut për FSHF-në
nga Altin Sulçe
utbolli i femrave në
Shqipëri vetëm brenda
një dekade ka krijuar
një mozaik më vetë,
të mbushur me ngjyra
të guximshme. Në këtë ”bebi” sport
vështirësitë janë prezente, por optimizmi
është vërtetë i madh. Dhe femrat me
ambicjet e tyre dhe grintën karakteristike,
kerkojnë natyrshëm sfidën e madhe…
UEFA e ka futur në prioritetet e saj,
dhe projekti ngjall shpresë…
Mbaj mend në fund të viteve 80-të
, kur një vajzë e re me emrin Monda
luante futboll impresionues në Tiranën
komuniste, pa e çarë kokën fare se
po ndeshej me djemtë e lagjes. Ajo
ishte kurajoze e fortë, e vetme dhe për
shumë arsye përbënte lajm, për sytë
kureshtare që nuk i shqiteshin…
E para ishte femër dhe e dyta,
magjepte në marrëdhënien me topin.
Në ato kohëra gri, fakti që një femër
luante futboll së bashku me meshkujt
prodhonte çudi, pavarësisht se në ato
vite femrat dhe gratë kishin bërë edhe
muratoren dhe traktoristen, apo një sërë
profesionesh të etiketuara mashkullore.
Një dekadë më parë në vitet 2007të në Sarandë, zhvillimi i një kupë
futbolli për femra, mblodhi habitshëm
gjithë qytetin edhe turistët e huaj.
Ishte premiera e pazakontë e një
kompeticioni të paparë në vend, e ideuar
nga nismëtari Genc Ymeraj. Kater ekipet
e vajzave në atë verë të nxehtë jugu e
ngritën edhe më shumë termometrin
e temperaturave për shikuesin që ishtë
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në maxhorancë mashkullor. Futbollistet
e reja premtonin në atë fillim se ai turne
ishte vetem starti i një monopati të largët.
Sot në mënyrë të paimagjinueshme
futbolli i femrave ka 11 skuadra , të cilat
garojnë në kampionatin kombëtar. Nga
kampionja e parë Tirana A, kanë vijuar
edhe kampionë të rinj. Dominimi vjen
nga qyteti i Shkodrës. Vajzat e Vllaznisë
kanë shumë talent dhe kanë rrëmbyer
titujt kombëtare. Madje kane tentuar të
bëjnë diçka pozitive edhe në Champions
League për ferma, ku ishin shumë pranë
një rezultati historik.
Por e bukura është se në Shqipëri,
aktivizohen edhe disa futbolliste
të huaja, nga vende të ndryshme,
kryesisht nga ballkani.
Te klubi Tirana AS, të tërheq
vëmëndjen prezenca e tre vajzave nga
Kameruni, të cilat janë zhvendosur nga
kontinenti i largët afrikan, për të lënë
gjurmët e tyre në futbollin shqiptar.
Bilbilit i bihen edhe disa vajza që
kanë veshur xhaketat e gjykimit.
Fatjona Borova nga Shk odra dhe
Mirela Cemeri nga Durrësi kërkojnë të
shkruajnë historinë edhe në këtë fushë,
në një poziocion risi në arbitrimin e
femrave. Një dimension ndryshe.
Kampionati kombëtar i futbollit
të femrave është interesant dhe ka
rivalitet, vajzat janë ambicioze, grintoze
dhe të talentuara.
Gjithsesi edhe me prezencën e femrës
në futboll nuk është bërë ende i mundur
magnetizimin e tifozëve meshkuj ne
shkallët e stadiumeve, për të pasur një
numër të kënaqshëm tifozësh.
“Infrastruktuara është një ndër pikat
nevralgjike për zhvillimin e aktivitetit,-

thotë Genc Ymeraj president i Tirana
AS. Do donim të kishim kushte më
të mira për të zhvillluar ndeshjet e
kampionatit, me qëllim rritjen e cilësise
së këtij futbolli”,- shton ai.
Po për Ymerajn, një njohës i
mirë i futbollit të femrave, një tjetër
problematikë është mbështetja
financiare” Është e vërtetë që FSHF
është përpjekur të na mbështesë me
ndihmë financiare dhe projekte pilot,
por natyrisht ato nuk mjaftojnë për të
bërë diçka më kualitative”.
Në fakt, futbolli i femrave është ende
në errësirë mediatike, krahasimisht
me futbollin e meshkujve, i cili e
dominon për një sërë faktorësh
tradicionalë dhe aktualë.
Gjithsesi ky futboll duhet të marrë
më shumë ajer në media me qëllim
jetësimin e tij.
Krijimi i Kombëtaes së madhe të
femrave erdhi edhe me disa rezultate
surprise duke mundur vendet e rajonit
që kishin një një traditë të madhe në
këtë sport. Sot trajnerët Armir Grima me
kombëtaren e madhe dhe Nevil Dede
me me të rejat, kanë sfida të tjera për të
cuar më tej një futboll që është në një
nivel tjetër. Madje, akoma më tej edhe me
vendimin më të fundit të KE për ngritjen
e ekipit kombëtar U-17 për femra. Një
futbolli i cili duket se do të ngrejë nivelin
e tij dhe dhe do të shtojë masivizimin.
Projekti i fundit i FSHF- së për krijimin
e kampionatit U-13 për femra, është
premtues dhe garanton të ardhme.
Simptomat tregojnë se do të jete një e
ardhme premtuese. Mos harroni moshën
e këtij sporti, futbolli i femrave është
vetëm një bebe, ka vetëm një dekadë jetë.
mars 2018 / www.fshf.org
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‘Everyone should be able
to enjoy football. No matter who
you are, where you’re from
or how you play.’
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