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FUTBOLLI NË KOHË PANDEMIE

Përse shqipëria ka nevojë për modelin Italian të “Ligjit Beckham”

Prioriteti i së ardhmes

Revolucion teknologjik në futbollin shqiptar

Sistemi VAR
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Jo më “match fixing”

UEFA zbulon zyrtarisht Federatat e Futbollit të së Ardhmes

RRUGËTIMI 90-VJEÇAR I FSHF-së, NJË HISTORI E LAVDISHME

Histori/1939
Kur Suedia, përpiqej të luante me kombëtaren e Shqipërisë

22 Departamenti i Mjekësisë Sportive
Projekti ambicioz i radhës nga FSHF

Lind Departamenti Analizës, Skautizmit dhe Inovacionit

Presidenti Duka: “Synojmë ta implementojmë në Superiore nga sezoni 2021-2022”

Turneu kombëtar i shkollave 9-vjeçare, “Cappy Cup” 2019, shpallen fituesit

Përzgjedhjet e talenteve në kryeqendrat evropiane, 280 të rinj në lupën e FSHF

Workshopi “Laboratori i Futbollit” në Firence, Rossi prezanton risitë e FSHF

FSHF festë për fëmijët e familjeve të prekura nga tërmeti

HatTrick, UEFA cakton mbledhjen e rëndësishme në “Shtëpinë e Futbollit” më 1 tetor 2020

UEFA B, diplomohen 35 trajnerët e parë për 2020

FSHF mbledh trajnerët e përfaqësueseve rajonale, kërkesë për përzgjedhje rigoroze të futbollistëve

Buxhet & strategji, FSHF mbështet fuqishëm futbollin e femrave

KOMENT NGA GJERGJI STEFA

Virusi Covid-19 ndali gjithçka, por FSHF i qëndroi pranë komunitetit të futbollit me mbështetje financiare
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TË NDERUAR LEXUES!
TË DASHUR MIQ!

Nga Armand Duka

PRESIDENT I FEDERATËS
SHQIPTARE TË FUTBOLLIT

EDITORIAL

Rikthehemi tek ju pas një kohe relativisht të gjatë, të 
kondicionuar edhe nga ngjarjet e jashtëzakonshme dhe situatat 
që krijuan ato në vend. Fillimisht ishte tërmeti i 26 nëntorit 2019, 
ai që tronditi me viktimat dhe dëmet e shumta materiale në të 
gjithë vendin. Më pas, ende pa u fashitur situata e vështirë që u 
krijua, menjëherë një tjetër fatkeqësi si epidemia e COVID-19 
tronditi botën. Pandemia e shpallur, krijoi kufizime të shumta 
dhe ndaloi prej gati tre muajsh lojën tonë të dashur, futbollin. 
Fillimisht do të doja t’ju falënderoja ju dhe nëpërmjet jush 
gjithë komunitetin e futbollit, për respektimin rigoroz të 
rregullave për mbrojtjen e shëndetit. Na është dashur që 
të gjithëve, të bëjmë sakrifica për ta kaluar me sa më pak 
dhimbje, këtë situatë që na u krijua. 

Një falënderim të veçantë dua t’ua përcjell mjekëve, 
infermierëve dhe gjithë stafin mjekësor, për sakrificat e 
mëdha dhe punën e tyre të palodhur. Kanë mirënjohjen e 
familjes së futbollit, të cilën ne e shprehëm duke i quajtur 
“kombëtarja jonë” për këtë periudhë. 

Ne u përballëm gjatë kësaj kohe me shumë  vështirësi. 
Por jemi të lumtur që konstatojmë se ishim ndër të paktat 
institucione, që pavarësisht kufizimeve, u treguam aktivë dhe 
u përpoqëm që t’i qëndronim pranë, jo vetëm komunitetit 
të futbollit, por edhe më gjerë. Mesazhet që futbollistët e 
kombëtares dhe përfaqësuesit e FSHF-së dhanë, përçuan te 
njerëzit një frymë besimi dhe kurajoje. Lojërat dhe quizet e 
organizuara u munduan të ç’tensiononin sadopak situatën. 
Ndërkohë këshillat e specialistëve tanë për vazhdimin e 
stërvitjes në kushte të tilla, ishin shumë të vlefshme dhe 
praktike për futbollistët.

Por pjesa më e rëndësishme, gjatë kësaj periudhe lidhet 
me faktin, që ne u qëndruam pranë anëtarëve tanë, duke i 
mbështetur si askush tjetër, nëpërmjet “paketës së solidaritetit 
futbollistik”. Ky veprim, i vlerësuar nga i gjithë komuniteti 
i futbollit, kishte si qëllim që konkretisht të mbështeste 
komunitetin e futbollit nëpërmjet ndihmës financiare.

Tani po kthehemi në normalitet. Rikthimi te projektet 
tona të shumta, ka nisur prej kohësh me të njëjtën dëshirë 
dhe përkushtim. Ne kemi marrë vendime të rëndësishme për 
“zhvillimin e futbollit të femrave”, që e konsiderojmë prioritet të 
rëndësishëm. Po kështu për “procesin e licensimit të klubëve”, 
“zhvillimin e futbollit të fëmijëve”, organizimin e “futbollit 5x5”, 
inicimin e projektit të “100 fushave”, e shumë e shumë projekte 
të tjera për zhvillimin e futbollit.

Ju kujtoj me kënaqësi se më 6 qershor ishte edhe 90-vjetori 
i krijimit të këtij institucioni. Ne kemi marrë vendim, që këtë 
ta quajmë vitin jubilar, duke organizuar përgjatë tij (e kishim 
programuar, por gjendja e pandemisë na pengoi) shumë 
aktivitete interesante në Tiranë dhe rrethe të tjera të Shqipërisë. 
Duke respektuar historinë e këtij institucioni dhe atë të futbollit 
shqiptar, ne ndjehemi krenarë për të dhe kemi mundësi të 
frymëzojmë brezat e ardhshëm.

Në këto kohë të vështira, provuam shumë gjëra. Provuam 
dhimbjen, frikën privimin nga jeta normale. Por kjo na ka bërë 
më të fortë. Sepse krahas tyre kemi qenë më të dashur, më 
solidarë, më humanistë dhe mbi të gjitha më të vendosur. 
Vlera, të cilat shoqëria jonë duhet t’i ruajë dhe t’i nxjerrë në 
pah, jo vetëm në raste të vështira. Duke shpresuar, që sa më 
shpejt normaliteti të rikthehet i plotë edhe për sportin tonë 
të dashur, futbollin.
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FUTBOLLI NË 
KOHË PANDEMIE
Virusi COVID-19 ndali jetën në të gjithë 
globin në një situatë ta paprecedentë 
për njerëzimin. U ndal edhe futbolli, 
por FSHF ishte tepër aktive gjatë 
karantinës, duke mbështetur edhe 
komunitetin e futbollit me një paketë 
e solidaritetit financiar   

M
ë datë 9 mars Shqipëria do të mbyllej 
në një karantinë totale në një situatë të 
paprecedentë, pasi dy persona u konfirmuan 
pozitiv me virusin COVID-19. Qeveria shqiptare 
vendosi të mbyllë të gjitha aktivitetet e si 

rrjedhojë mes të tjerash u ndaluan edhe aktivitetet sportive 
në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit dhe 
infektimin e mëtejshëm të qytetarëve. FSHF mori menjëherë 
masa dhe u angazhua që në momentet e para për t’i 
qëndruar pranë komunitetit të futbollit, por duie ndërmarrë 
edhe nisma soldarizuese.  

Komiteti i Emergjencës - Menjëherë po atë ditë, Komiteti 
i Emergjencës në Federatën Shqiptare të Futbollit u mblodh 
për të vlerësuar situatën pas të urdhrit të Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale lidhur me pezullimin e 
aktiviteteve sportive dhe sociale në vend.

 Komiteti i Emergjencës në FSHF, i kërkoi Këshillit të 
Ministrave një takim për të diskutuar në detaje lidhur me 
vijimësinë e aktiviteteve futbollistike në vend. Vetëm dy ditë 
më vonë, më 11 mars, Organizata Botërore e Shëndetësisë 
(OBSH) njoftoi se koronavirusi i ri (COVID-19) mund të 
cilësohet si pandemi globale.

Vendimi i KE – Më 12 mars, Komiteti Ekzekutiv i Federatës 
Shqiptare të Futbollit u shpreh lidhur me ecurinë e situatës 
pas rasteve të shfaqura me COVID-19, duke dalë edhe me 
një vendim.

“Nisur nga përshkallëzimi i kësaj situate dhe duke ndjerë 
përgjegjësi maksimale për të gjithë personat e përfshirë në 
jetën futbollistike në vend si dhe pas propozimit te Komitetit 
të Emergjencave në FSHF, Komiteti Ekzekutiv vendosi 
pezullimin e të gjitha aktiviteteve futbollistike”, - thuhej në 
vendimin e Komitetit Ekzekutiv.

Njëkohësisht, u vendos edhe pezullimi i të gjitha 
ndeshjeve ndërkombëtare. Bota sapo kishte hyrë në një 
epokë të re, karantina kishte nisur kudo. Topi ishte ndalur në 
të gjithë globin.

“Të qëndrojmë në shtëpi” – Por futbolli u bë më solidar 
dhe figura të njohura kuqezi, por edhe FSHF u angazhuan 
për të dhënë mbështetjen e tyre simbolike. Vajzat & djemtë 
e kombëtares në vlerësim të situatës pandemike ku gjendej 
Europa dhe mbarë bota për shkak të virusit COVID-19, dhanë 
një mesazh shumë domethënës për të gjithë shqiptarët 
kudo që ndodhen.

Armando Sadiku, Mërgim Mavraj, Keidi Bare, Hysen 
Memolla, Kristi Qose, Marash Kumbulla, Klaus Gjasula, Enea 
Mihaj, Thomas Strakosha, Megi Doçi, Gentian Selmani, Elseid 
Hysaj, Suada Jashari dhe Mikaela Metalla njëzëri këshillonin 
qytetarët që të qëndronin në shtëpi, të ndiqnin rregullat e 
organizatave të shëndetit për të mirën tonë, familjarëve dhe 
gjithë komunitetit që na rrethon.

Mbështetja e FSHF - Në kohën e jashtëzakonshme që 
po kalonte vendi ynë dhe gjithë Europa, solidarizimi dhe 
mbështetja ishte rruga më e mirë për të mundur një armik të 
padukshëm, COVID-19.

Presidenti Armand Duka u dërgoi një mesazh për 
klubet dhe futbollistët duke garantuar mbështetje të 
plotë për ta. “Në emër të Federatës së Futbollit dhe në 
emrin tim personal uroj të jeni sa më mirë. Në këto ditë 
të vështira ju ftojmë të bëni kujdes dhe të ruani shëndetin 
tuaj dhe të të tjerëve. Këtë betejë do ta fitojmë bashkë 
e do të rikthehemi në fushën e blertë me lojën tonë të 
mrekullueshme. Na kontaktoni për çdo problem”, shkruan 
Presidenti Duka në mesazhin e tij.

Gjithashtu, Presidenti Duka komunikoi përmes video-
konferencave me stafin e Federatës së Futbollit në të 
gjithë vendin dhe u kërkoi kujdes maksimal në ruajtjen e 
shëndetit. Federata që prej datës 13 mars urdhëroi stafin 
të punonte nga shtëpia.
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Fushata për fëmijët – Në kuadër të solidarizimit gjatë 
periudhës së karantinimit, Federata nisi një fushatë me 
qëllim motivimin e fëmijëve dhe kujdesin për ta. Qeveria e 
futbollit theksoi se kujdesi për fëmijët, si nga ana fizike ashtu 
edhe social-psikologjike, ishte shumë i rëndësishëm në ditët 
më të vështira për gjithë shoqërinë tonë, dhe më gjerë.

Kësisoj, FSHF lançoi në rrjetet sociale një fushatë, ku u 
kërkohej vajzave dhe djemve të rrinë në shtëpi, dhe të luanin 
futboll sipas kushteve familjare. Prindërit e fëmijët treguan një 
interes shumë të madh, duke dërguar videot e tyre, disa prej të 
cilave u publikuan në kanalet sociale të Federatës së Futbollit.

FSHF ngriti një juri, e cila vlerësoi të gjitha videot dhe 
përcaktoi më të mirat prej tyre. Çmimet për 20 videot më të 
mira ishin uniforma e kombëtares me emër e numër, topa, 
USB, çantë shpine, etj.

Trajnimi në distancë për futbollistët – Po ashtu, Federata 
e Futbollit lançoi edhe një program kombëtar të përkujdesjes 
dhe trajnimit për futbollistët profesionistë, futbollistët e 
rinj dhe fëmijët e angazhuar në futboll, gjatë periudhës së 
karantinimit për shkak të virusit COVID-19.

Sektori i Ekipeve Kombëtare dhe Sektori Edukimit 
Teknik në bashkëpunim me drejtuesin e përgatitjes atletike 
në skuadrat tona kombëtare, Luigi Febbrari, përgatitën një 
seri videosh me ushtrimet përkatëse për të gjithë futbollistët 

profesionistë në vendin tonë. Gjithashtu, një dokument 
lidhur me mënyrën e të ushqyerit të futbollistëve gjatë kësaj 
kohe, u përgatit nga drejtuesi i mjekësisë sportive në FSHF 
dhe kombëtares, Gianluca Stesina.

FSHF, nëpërmjet Departamentit Teknik dhe drejtuesve 
të ekipeve kombëtare të moshave, ndërtoi gjithashtu një seri 
videosh për të rinjtë dhe fëmijët e moshës 8-14 vjeç. Edhe 
Sektori i Arbitrimit në FSHF, përgatiti një program të detajuar 
trajnimi që u është dërguar arbitrave të të gjitha kategorive.

MJEKËT KOMBËTARJA JONË! Emrat e tyre do të 
qëndrojnë në faqen zyrtare të FSHF i një kujtesë 
për sakrificën e tyre! Kjo është mbështetja më e 

madhe që mund t’u japim mjekëve tanë, që kanë lënë 
familjet e tyre dhe ditë e natë po rrezikojnë jetën për 
ne duke u ndeshur me virusin! Ne krenohemi me ta”
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Fushata globale – Në kulmin e pandemisë, Federata 
Shqiptare e Futbollit iu bashkua një fushate globale të 
ndërmarrë nga qeveria botërore e futbollit FIFA dhe 
Organizata Botërore e Shëndetësisë, pjesë e OKB, për të 
luftuar virusin COVID-19.

Krahas masave të ndërmarra nga autoritetet lokale 
të shëndetit në secilin vend, një bashkëpunim i të gjitha 
organizatave dhe institucioneve ishte i nevojshëm në një kohë 
kur virusi COVID-19 kishte paralizuar jetën në shkallë globale.

FIFA si institucioni më i lartë i futbollit botëror, bazuar 
edhe në bashkëpunimin me OBSH, u bëri thirrje federatave 
të përdorin ndikimin e tyre në shtetet përkatëse te klubet 
e futbollit, akademitë, grupet e tifozerive, futbollistët e të 
gjitha moshave dhe familjet e tyre, që të merreshin masa 
ekstreme për të parandaluar përhapjen e virusit.

Kërkesa për qeverinë – Në kushtet kur gjithçka kishte 
ndalur dhe qytetarët po kalonin çaste të vështira, FSHF 
përmes një letre i kërkoi qeverisë garantimin e anës 
financiare për të gjithë komunitetin e futbollit në Shqipëri. 
Vendimi për “Shpalljen e Gjendjes së Fatkeqësisë Natyrore” 
kishte ndaluar tërësisht punën e Federatës së Futbollit dhe 
të gjitha hallkave të këtij sektori në rang vendi.

Kjo situatë paralizoi punën e klubeve, shkollave dhe 
akademive të futbollit duke i çuar ato drejt falimentit, duke 
lënë pa asnjë të ardhur mijëra të punësuar duke nisur nga 
futbollistët, trajnerët e deri të stafet teknike. Klubet ishin në 
pamundësi për të bërë pagesa, për shkak të ndërprerjes së 
të gjitha të ardhurave nga biletat, transmetimet televizive si 
dhe për shkak të tërheqjes së sponsorëve.

Federata kërkoi që të gjithë punonjësit e përfshirë në 
sektorin e futbollit në vend, të përfshihen patjetër në paketën 
e kompensimit, si një e drejtë themelore për të garantuar 
mbijetesën e familjeve të tyre në këtë kohë të vështirë.

Mjekët, kombëtarja jonë – Një tjetër nismë sensibilizuese 
e Federatës Shqiptare e Futbollit ishte edhe mbështetja 
për punën, mundin dhe sakrificën e mjekëve, infermierëve, 
sanitarëve dhe të gjithë punonjësve në sistemin e 
shëndetësisë që në vijën e parë u përballën me guxim me 
virusin vdekjeprurës COVID-19.

“FSHF shpall simbolikisht 459 mjekët, infermierët, 
sanitarët, shoferët e ambulancave dhe të gjithë personelin 
e përfshirë si Kombëtaren tonë që po përballet me një 
‘ndeshje’ të vështirë, të pabarabartë e të padrejtë për jetën 
njerëzore. Emrat e tyre u shkruan për secilin në një fanellë 

të kombëtares shqiptare dhe iu dhuruan këtyre heronjve të 
heshtur në shenjë vlerësimi, mbështetjeje e solidarizimi. Në 
Ditën Botërore të Shëndetit, fanellat e punonjësve tanë të 
shëndetësisë, mbushën fushën e stadiumit kombëtar ‘Air 
Albania’ me mesazhin: MJEKËT KOMBËTARJA JONË! Emrat 
e tyre do të qëndrojnë në faqen zyrtare të FSHF i një kujtesë 
për sakrificën e tyre! Kjo është mbështetja më e madhe që 
mund t’u japim mjekëve tanë, që kanë lënë familjet e tyre 
dhe ditë e natë po rrezikojnë jetën për ne duke u ndeshur 
me virusin! Ne krenohemi me ta”, - shkruhej në mesazhin e 
publikuar nga FSHF.

Po në këtë kuadër, FSHF vendosi të dhurojë në shenjë 
vlerësimi dhe mbështetjeje nga një fanellë dhe një top për 
fëmijët e tyre që të kalojnë me aktivitet sportiv këtë kohë 
të vështirë.

Paketa e solidaritetit futbollistik – Pas indiferencës 
së qeverisë kundrejt komunitetit të futbollit, Federata 
shpalli më 9 prill vendimin për të mbështetur financiarisht 
punëtorët e futbollit: futbollistët, trajnerët, arbitrat dhe 
gjithkënd që është i punësuar në futboll. Kjo paketë 
financiare u prezantua nga Presidenti Armand Duka dhe 
erdhi në një kohë shumë të vështirë për futbollin në vendin 
tonë dhe ndalimin e çdo lloj aktiviteti.

KËRKESA PËR QEVERINË – Në kushtet kur 
gjithçka kishte ndalur dhe qytetarët po kalonin 

çaste të vështira, FSHF përmes një letre i 
kërkoi qeverisë garantimin e anës financiare 

për të gjithë komunitetin e futbollit në 
Shqipëri. Vendimi për “Shpalljen e Gjendjes së 
Fatkeqësisë Natyrore” kishte ndaluar tërësisht 

punën e Federatës së Futbollit dhe të gjitha 
hallkave të këtij sektori në rang vendi.
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“Një pjesë e komunitetit tonë, futbollin nuk e ka vetëm 
një pasion, por e ka profesion, me të cilin jeton dhe mban 
familjen. Por virusi e ka detyruar të mbyllet dhe mos 
ta ushtrojë. Kështu që Federata është munduar të bëjë 
ndërmjetësin mes punëtorit sportiv dhe qeverisë shqiptare 
për të arritur të kompensojë në këto ditë të vështira 
punonjësit sportivë, futbollistë, zyrtarë, etj. Kemi qenë të 
pasuksesshëm për të bindur qeverinë. Në këto kushte, 
Komiteti Ekzekutiv i Federatës ka vendosur të miratojë një 
paketë financiare, në ndihmë të futbollistëve, trajnerëve, 
arbitrave dhe gjithkujt që është i punësuar në futboll. Kjo 
paketë financiare parashikon, dhënien e dy pagave apo 
ndihme financiare, në mënyrë të barabartë me një pagesë 
prej 30 mijë lekësh të rinj. Detajet dhe e gjithë pagesa do të 
bëhet direkt për futbollistët, zyrtarët apo trajnerët e futbollit 
që nuk kanë mundësi të kenë një pagë tjetër, pra që futbollin 
e kanë profesion, dhe nuk marrin një pagë nga një burim 
tjetër shtetëror”, shtoi Presidenti Duka.

Dritë në fund të tunelit – Në ditët e para të muajit maj, 
situata me përhapjen e virusit COVID-19 nisi të marrë një 
kthesë pozitive. Numrat e të infektuarve ishin ende të vogla, 
pacientët e shëruar ishin edhe më shumë dhe autoritetet 
shëndetësore nisën të zbusin masat kufizuese për qytetarët. 
Për të mos humbur kohë dhe me dëshirën për të rikthyer 
garat, edhe FSHF nisi konsultimet me presidentët e klubeve 

COVID-19

PAKETA E SOLIDARITETIT FUTBOLLISTIK –
Pas indiferencës së qeverisë kundrejt komunitetit 
të futbollit, Federata shpalli më 9 prill vendimin 
për të mbështetur financiarisht punëtorët e 
futbollit: futbollistët, trajnerët, arbitrat dhe 
gjithkënd që është i punësuar në futboll

Kategorisë Superiore, por edhe me përfaqësues të tjerë për 
të diskutuar mbi opsionet e rifillimit të futbollit.

Stafi i FSHF-së kishte nisur punën për përgatitjet mbi 
rifillimin e garës futbollistike në vend. Ekspertët mjekësorë 
të Federatës kishin përgatitur një protokoll mjekësor, i cili 
ishte konsultuar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale në disa takime. Pasi u mor edhe një konfirmim 
përfundimtar nga qeveria, FSHF vendosi që Kategoria 
Superiore të rifillojë më 3 qershor dhe të përfundojë në 
datën 29 korrik 2020. Kategoria e Parë dhe Kategoria e Dytë 
do të rifillojnë në datën 7 qershor 2020. 

U vendos gjithashtu që finalja e Kupës së Shqipërisë të 
zhvillohet në datën 2 gusht.

Rifillimi më 3 qershor – Pas gati 90 ditë pritje, futbollistët 
dhe skuadrat e rikthyen në fushë duke lënë pas makthin e 
pandemisë. Mjaftuan disa ditë stërvitje intensive, njohja 
me protokollet e sigurisë dhe gjithçka ishte gati. Kategoria 
Superiore e rinisi aty ku e kishte lënë, duke luajtur ndeshjet 
e javës së 27-të, që shënonte edhe përfundimin e fazës së 
tretë. Gjithçka shkoi në mënyrën më të mirë të mundshme 
dhe nuk pati incidente.

Edhe Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, përshëndeti 
rifillimin e kamponatit dhe vlerësoi menaxhimin që i bënë 
protokolleve shëndetësore të gjitha palët e përfshira 
në proces. Kreu i qeverisë së futbollit u shpreh i lumtur 
që futbolli vrau frikën dhe komuniteti sportiv tregoi 
përgjegjshmëri të lartë, duke garantuar kushte të sigurta për 
zhvillimin e ndeshjeve. 
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90-VJETORI I FSHF

iti 2020 shënon një stacion të 
rëndësishëm të historisë së futbollit 
shqiptar. Pikërisht 90 vjet më 
parë, më datën 6 qershor të vitit 
1930, Mbreti Zog firmosi Dekretin 

Mbretëror për krijimin e Federatës Sportive, nën 
kujdestarinë e Entit “Djelmënija Shqiptare”. Është 
ky moment historik që fikson edhe startin e rrugës 
së gjatë të Federatës Shqiptare të Futbollit.

Në një kohë që futbolli në Shqipëri kishte nisur 
të luhej në forma të organizuara që në fillim të 
shekullit, në vitin 1930 me angazhimin serioz të 
këtij institucioni të ri do të niste kampionati i parë 
Kombëtar i Futbollit me pjesëmarrjen e gjashtë 
shoqërive sportive. Sport-klubeve të “Tiranës”, 
“Bashkimi Sportiv” i Shkodrës, “Teuta” – Durrës, 
“Urani” – Elbasan, “Skënderbeu” Korçë dhe 
“Muzaka” – Berat.

Shkodra, pikërisht aty ku u shfaqën gjurmët 
e para të dëshirës për të luajtur futboll në vitet e 
para të shekullit të 20-të, ka një meritë të veçantë, 
sepse qysh në vitin 1920 përmblodhi botimin e 
rregullores së parë të futbollit. Rëndësia e kësaj 
rregulloreje tregonte qartë dëshirën dhe nevojën 
për të organizuar më së miri këtë lojë të dashur e 
të mirëpritur nga të gjithë në Shqipëri.

Gjithsesi, flasim për një periudhë të vështirëtë 
historisë, ku përkrahje nga shteti e qeveria ishte e 
papërfillshme. Fondet ishin aq të pakta saqë nuk 
plotësohej as minimumi i nevojave të ekipeve, por 
duhet theksuar se futbolli u shndërrua në simbolin 
e pasionit të rinisë e sportdashësve.

V

RRUGËTIMI 90-VJEÇAR
I FSHF-së, NJË
HISTORI E LAVDISHME 
Që nga krijimi i Federatës më 6 qershor 1920 e deri 
te arritjet më të mëdha ndërkombetare. FSHF shpall 
programin e festimeve për vitin jubilar: ceremoni, 
kompeticione, forume shkencore, inaugurimi i 
muzeumeve e deri te mbrëmja gala e fundvitit

VITI JUBILAR
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me kuqezinjtë fitojnë me rezultatin 3-1. Shqipëria mer një 
fitore të merituar 3-1. Nga rezultatet e tjera doli se finalja do 
të diskutohej mes Shqipërisë dhe Rumanisë. Vetëm një gol 
në minutën e 55-të nga i realizuar nga Qamil Teliti mjaftoi 
që Shqipëria të fitojë minimalisht, 1-0 por edhe të shpallet 
Kampione e Ballkanit. Kjo arritje mbetet si një nga ngjajet 
më të mëdha të kohës në arenën sportive ndërkombëtare 
për një vend si Shqipëria. 

Në këto vite nisi të ndërtohej dhe infrastruktura e duhur, 
ndërkohë që u krijuan edhe shumë klube të tjera që do të 
shkruanin historinë e futbollit shqiptar në vitet që pasuan. 
Arritja më e madhe e FSHF-së dhe futbollit shqiptar është 
kualifikimi për në finalet e Kampionatit Europian “Francë 
2016” katër vjet më parë. Kuqezinjtë u shortuan në një grup 
me Francën, Zvicrën dhe Rumaninë, ndaj të cilës regjistruan 
edhe fitoren historike 1-0 me atë gol të Armando Sadikut. 
Një paraqitje mjaft e mirë për Shqipërinë, që do të bëhej 
për disa javë me radhë “hirushja” e Europës dhe do të 
tërhiqte vëmendjen e të gjitha mediave ndërkombëtare. 
Një kontribut vërtetë i paçmueshëm edhe në aspektin 
diplomatik për vlerat që Kombëtarja e futbollit përçoi 
në të gjithë botën dhe imazhin e mirë që i dha vendit. 
Sigurisht, kjo arritje erdhi si rrjedhojë e punës mjaft të mirë 
që Federata Shqiptare e Futbollit kishte bërë ndër vite për 
futbollin shqiptar dhe veçanërisht për Kombëtaren, që 
është rritur ndjeshëm në çdo aspekt në vitet e fundit. Falë 
përpjekjeve të vazhdueshme të FSHF-së sot Shqipëria ka 
tre stadiume të nivele ndërkombëtare që janë realizuar edhe 
në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Kryevepra e fundit 
është “Air Albania” Stadium, që u inagurua vitin e kaluar në 
ndeshjen me Francën me praninë e Presidentit të UEFA-s, 

Futbolli u rrit me punën e palodhur dhe sakrificat e 
mëdha të njerëzve pasionantë në çdo qytet të vendit. 
Pavarësisht të gjitha vështirësive kampionati i parë do të 
mbyllej me sukses (u fitua nga Tirana), duke shërbyer si 
një garanci për vazhdimësinë e mëtejshme. Pikërisht ky 
stabilitet i shfaqur krijoi kushtet që Federata Shqiptare e 
Futbollit (asokohe quhej Federata Sportive Shqiptare) të 
pranohej si anëtare e Federatës Botërore të Futbollit (FIFA) 
gjatë Kongresit të 21-të të FIFA-s të zhvilluar në Stokholm të 
Suedisë në datat 13-14 maj 1932.

Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për krijimin e 
ekipit Kombëtar shqiptar dhe pjesëmarres në turne zyrtare, 
Shqipëria duhej të priste 16 vite për të luajtur ndeshjen e 
parë të saj ndërkombëtare. Fillimisht një miqësore me Malin 

e Zi e më pas duelet kundër Jugosllavisë, Bullgarisë dhe 
Rumanisë në vitin 1946. Në vitin 1954, Shqipëria u bë edhe 
një nga anëtarët themeluese të UEFA-s.

Gjatë gjithë periudhës së regjimit të Mbretit Zog 
futbollistët shqiptarë nuk morën pjesë në asnjë aktivitet 
ndërkombëtar. FIFA i dërgoi ftesë Shqipërisë të ishte 
pjesëmarrëse në eliminatoret e Botërorit “Francë 1938”, një 
ëndërr që nuk u realizua prej pamundësisë financiare si dhe 
gjithë hapat e tjerë parapërgatitorë të dështuar. 

Pas një ndërprerje në vitin 1935 e më pas ndaljes 
definitive të kompeticonit 1938 për shkak edhe të Luftës 
së Dytë Botërore, kampionati do të rifillonte në vitin 1945 
e për të mos u ndalur më që prej asaj kohe e deri më sot. 
Po ashtu edhe Kombëtarja shqiptare do të merrte pjesë 
në të gjitha akivitetet e kohës, pavarësisht problemeve të 
herëpashershme me të cilatë përfaqësuesja është përballur 
gjatë viteve të regjimit komunist dhe vështirësive të mëdha. 

Për t’u shënuar edhe viti 1946, që do të niste me një 
ngjarje madhore. Në Shqipëri do të organizoheshin në 
datat 6-13 tetor për herë të parë Lojrat Ballkanike. Ndeshja 
e parë nuk shkon si duhet për Shqipërinë, që humbet 2-3 
me Jugosllavinë. Ndeshja e dytë është përballë Bullgarisë 
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Aleksander Ceferin dhe personaliteteve të tjera me peshë në 
futbollin europian. Një stoli arkitekturore në mes të Tiranës 
me të cilën mund të krenohemi të gjithë e të shijojmë siç 
duhet emocionet e mëdha të futbollit. 

FESTIMET E 90-VJETORIT
Për të festuar siç duhet vitin jubilar të 90-vjetorit të 

krijimit, Federata Shqiptare e Futbollit ka përgatitur një 
program të veçantë pot me aktivitete. 

Do të zhvillohen ceremoni festive, ngjarje, me aktivitete 
për rikujtimin e figurave sportive, gjatë gjithë vitit. Kupa dhe 
aktivitete me emra të shquar të futbollit shqiptar në vite, do 
të organizohen në çdo kënd të Shqipërisë.

uniformat e tyre logot e 90-vjetorit në çdo dalje publike apo 
event. Logot e 90-vjetorit të jenë prezente në çdo ndeshje 
apo event të organizuar përgjatë gjithë këtij viti jubilar.

Po këtë vit është programuar edhe hapja për publikun 
i muzeumit të futbollit, në stadiumin “Air Albania”, që do 
të shndërrohet në një atraksion të vërtetë për të gjithë 
futbolldashësit.

Po kështu po punohet për përgatitjen dhe inagurimin 
një tjetër muzeumi, në “Shtëpinë e Futbollit”, që do të jetë 
një risi tjetër e jubileut. Do të ketë edhe forume të hapura 
me studentë, futbollistë të vegjël në muzetë tanë, stadiumet 
tona, ku do të njihen dhe do të prezantohen me futbollin 
shqiptar dhe historinë e tij. Ndërkaq, është parashikuar që 

Gjithashtu, për historinë e futbollit shqiptar do të 
organizohen takime në Universitete të Sportit dhe nëpër 
shkolla, ku personalitete të këtij sporti ndër vite do të 
referojnë. Do të organizohen aktivitete të ndryshme, me 
qëllime sociale dhe sesione shkencore për të risjellë në 
vëmendje personalitetet, që kanë dhënë kontribut të vyer 
për futbollin ndër vite, por edhe ngjarjet historike.

Sakaq, Federata ka nisur tashmë prej disa ditësh të 
përkujtojë në kanalet zyrtare në rrjetet sociale data historike, 
figura të futbollit dhe ngjarjet të tjera ndër vite, duke 
publikuar fakte dhe pamje historike të rralla nga arkivat.

I gjithë ky vit do të jetë i shenjuar për vitin jubilar. 
Federata e Futbollit ka marrë masa që të gjitha klubet të 
cilat marrin pjesë në garat zyrtare të vendosin në fanellat 
e fubollistëve të tyre një logo të krijuar posaçërisht për 
të përkujtuar 90-vjetorin e themelimit të FSHF-së. Edhe 
futbollistët dhe stafet e ekipeve Kombëtare do të mbajnë në 

në bashkëpunim edhe me zyrat rajonale të FSHF-së në 
qytetet kryesore të Shqipërisë të kryhet organizimi nëpër 
shkolla dhe auditore të ndryshme i takimeve me figura të 
futbollit shqiptar, ku do revokohen ngjarje dhe figura nga 
historia e futbollit.

Do të ketë edhe kompeticione për fëmijë dhe femra 
me emra të mëdhenj të futbollit shqiptar për të nderuar 
figurat dhe personalitetet e këtij sporti. Në këtë kuadër 
do të përgatiten edhe dokumentare, publikime të veçanta 
nga ana e FSHF-së për jubileun, por edhe emetimi i pullës 
postare për 90-vjetorin.

Të gjitha festimet do të kulmojnë me mbrëmje gala të 
fundvitit, që do t’i dedikohet historisë dhe 90-vjetorit të FSHF-
së e që do të jetë një aktivitet ndërkombëtar, ku do të ftohen 
të gjithë drejtues, futbollistë, qoftë edhe të FIFA-s dhe të 
UEFA-s për të festuar bashkarisht me të gjithë aktorët, klubet, 
futbollistët dhe trajnerët 90-vjetorin e krijimit të FSHF-së.
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PRIORITETI I SË ARDHMES

BUXHET & STRATEGJI
FSHF MBËSHTET FUQISHËM 

FUTBOLLIN E FEMRAVE
Nga vendimi i Komitetit Ekzekutiv për strategjinë e prioritetit më të 

madh të futbollit shqiptar, buxheti e deri te nxitja e ekipeve të shkollave. 
Projekti ambicioz që synon të ngjisë futbollin e femrave në një tjetër nivel

Z
hvillimi i futbollit të femrave është shpallur si 
prioriteti më i madh i futbollit shqiptar në të 
ardhmen. Në fakt ky prioritet niset edhe nga 
një kërkesë e UEFA-s për të përfshirë sa më 
shumë vajza në lojën e futbollit dhe për të 

thyer paragjykimet që vazhdojnë të ekzistojnë në këtë sport. 
Objektivi është që çdo klub i Kategorisë Superiore të ketë 
detyrimisht një ekip femrash për sezonin 2021-2022, ndërsa 
një buxhet i konsiderueshëm do t’i dedikohet pikërisht 
këtij prioriteti, duke mbuluar paga mujoret për të gjitha 
futbollistet vajza, trajnerët dhe stafet e tyre.

Pjesa kryesore e buxhetit për zhvillimin e futbollit të 
femrave do të orientohet në këto drejtime sipas vendimit 
të Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së: do të paguhen me paga 

mujore të gjitha futbollistet vajza, trajnerët dhe stafet e 
tyre, duke mbuluar pagesa deri në 30.000 lekë në muaj për 
futbolliste; do të stimulohen dhe mbështeten skuadrat U-13 
dhe U-15 të klubeve të Kategorisë Superiore, por jo vetëm. 
Do t’i jepet përparësi edhe formimit të ekipeve U-13 në të 
gjithë Shqipërinë, të subvencionuara nga FSHF, në mënyrë 
që të krijohet një bazë sa më e gjerë për të ardhmen e 
futbollit të femrave; do të stimulohen mbi 60 ekipe shkollash 
9-vjeçare të vendit, ku FSHF do të kontribojë me bazën 
materiale si uniforma e topa, programe stërvitore si dhe 
stimuj financiarë për mësueset e edukimit fizik të cilët do të 
jenë trainerë të këtyre ekipeve.

Një vendim i rëndësishëm ky, që synon të mbështesë 
zhvillimin e futbollit të femrave si një prioritet dhe të sjellë një 
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FUTBOLLI I FEMRAVE

ndryshim të madh në përhapjen dhe popullaritetin e futbollit të femrave.
Rrugëtimi shqiptar – Kampionati i futbollit për femra nisi zyrtarisht 

në vitin 2009, pas një turneu promovues në vitin 2007. Liga e Parë u 
luajt në sezonin 2010 -2011. Kampionatin e parë e ka fituar Tirana në 
2009, pastaj 3 vjet rresht e fitoi Ada e Velipojës, që për të parën herë 
përfaqësoi Shqipërinë në Ligën e Kampioneve për Femra të organizuar 
nga UEFA.

Kampionati shqiptar vazhdon të prodhojë shumë talente. Në 2013 
përfaqësuesja e Shqipërisë për femra kaloi fazën paraeleminatore 
ndaj Luksemburgut, Maltës dhe Letonisë dhe u kualifikua për në fazën 
eleminatore të Botërorit. Vajzat shqiptare janë po aq të apasionuara sa 
edhe djemtë dhe brenda pak vitesh kanë arritur rezultate domethënëse 
në fazat eleminatore të kampionateve europiane dhe ato botërore.

Pothuaj çdo qytet i madh ka ekipin e vet të femrave. Gjatë kësaj 
kohe, futbolli i femrave ka arritur të krijojë fizionominë e tij, duke 
hedhur hapa shumë të rëndësishëm në mënyrën e organizimit, qasjen 
sociale dhe ndikimit në ndryshimin e mentalitetit të publikut të gjerë 
për futbollin si një sport burrëror. 

Aktualisht janë të formuara ekipet kombëtare të femrave A, U-19 
dhe U-17. Është për t’u theksuar fakti se në nivel të ekipeve kombëtare 
vihet re një dominim i lojtareve nga Shkodra, e cila përkon edhe me 
performancën e klubit të Vllaznisë në aktivitetet dhe veprimtaritë e 
organizuara nga FSHF, si kampionati kombëtar ashtu edhe në Kupën 
e Republikës. Po ashtu, edhe në rang ndërkombëtar, i vetmi ekip që ka 
marrë pjesë në Ligën e Kampioneve dhe ka mundur të kualifikohet në 
fazën e 32 më të mirave është ai i Vllaznisë së Shkodrës. 

POPULLARITETI NË BOTË – Tashmë, popullariteti 
i futbollit të femrave është rritur ndjeshëm, 
por për të arritur deri këtu, futbolli i femrave 
duhej të bënte një luftë gati 1-shekullore për të 
mposhtur paragjykimet

Mentaliteti dhe perceptimi se futbolli është sport mashkullor për 
fat të keq reflektohet edhe tek niveli i ulët i mbështetësve në ndeshje 
të ndryshme, teksa kryesisht tifozeria e vetme janë familjarët ose miq 
të lojtareve. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbetet në nivele të ulëta. 
Është e rëndësishme që të shmanget pritshmëria dhe krahasimi me 
performancën e lojës së futbollit të meshkujve, pasi në vetvete, futbolli 
i femrave ofron një panoramë të ndryshme të kësaj loje. 

Popullariteti në botë - Tashmë, popullariteti i futbollit të femrave 
është rritur ndjeshëm, por për të arritur deri këtu, futbolli i femrave 
duhej të bënte një luftë gati 1-shekullore për të mposhtur paragjykimet.

Ndeshja e parë në histori në futbollin e femrave u zhvillua në 
Britani, pas Luftës së Parë Botërore, duke krijuar një kohë të artë për 
këtë sport dhe skuadra e kësaj epoke ishte ajo e Dick Kerr’s Ladies, ku 
ylli i saj ishte Lily Parr, e vetmja futbolliste femër në “Hall of Fame” të 
futbollit britanik.

Futbolli i femrave filloi të fitojë terren në Belgjikë, Francë dhe 
Gjermani, por pa patur një infrastrukturë kombëtare kështu që në 
vitet ‘30 u shkri, një situatë që zgjati deri në vitet ‘60, kur u rizgjua 
pas një lëvizjeje feministe. Futbolli i Femrave pati rritje dhe në 1969 u 
zhvillua Evropiani i parë i fituar nga Italia, edhe pse FIFA dhe UEFA nuk 
e njohën atë si një eveniment zyrtar.

Në 1970, Italia priti një turne me pjesëmarrjen e 7 skuadrave 
përfaqësuese që u fitua nga Danimarka, ndërkohë që u organizuan 
edhe 7 aktivitete të tjera pa miratimin e FIFA-s. Por, përparimi i futbollit 
të femrave pati një përparim me ritme të ulëta, ndërkohë që lëvizja 
feministe kishte shumë progres vetëm në aspektin e të drejtave civile 
të barabarta. Përjashtim bënin SHBA, ku futbolli konsiderohej si sporti 
i përshtatshëm për femra, kështu që u pranua më lehtë.
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Evenimenti i parë zyrtar i UEFA-s u mbajt në 1984 dhe 
ishte Kampionati Evropian që u fitua nga Suedia ndërkohë 
që Federata Aziatike e kishte organizuar kompeticionin 
e saj akoma më herët në 1975. Në rang klubesh, Liga e 
Kampioneve për femra u krijua në sezonin 2001-2002, 
ndërkohë që në SHBA, epoka e futbollit profesionist për 
femra kishte bërë një start të fuqishëm. Shumë e shumë 
vajza të reja u tërhoqën nga ky sport, pjesërisht edhe pas 
daljes në ekranet e kinemasë filmi ‘Bend it Like Beckham’ i 
vitit 2002 me protagoniste aktoren britanike Keira Knightley.

Futbolli Elite për Femra – Një tjetër projekt-ide e FSHF-
së është krijimi i futbollit Elite të femrave, që nënkupton 

afrimin e tyre pranë ekipeve Elite të futbollit të meshkujve. 
Qëllimi afatgjatë duhet të jetë që çdo klub pjesmarrës në 
kompeticionet Elite të FSHF per meshkuj, duhet të ketë 
gjithashtu një ekip Elite ne Futboll per Femra. 

Për sezonin 2021-22, synohet që çdo klub i Kategorisë 
Superiore të ketë detyrimisht, të paktën një ekip femrash, një 
objektiv që mund të arrihet përmes vendosjes së kritereve 
sportive në rregulloren e licencimit. Nga pikëpamja ligjore, 
ekipi i femrave mund t’i atashohet ekipit të meshkujve ose 
në formën e një entiteti më vete ose si departament apo 
edhe me marrëveshje bashkëpunimi. 

Në këtë mënyrë, lihet mjaftueshëm fleksibilitet si për 
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klubet që nuk kanë ende ekipe femrash, ashtu edhe për ato 
subjekte që ekzistojne vetëm si ekipe femrash. Për zhvillimin 
e futbollit Elite të Femrave, është e domosdoshme të 
subvencionohen ekipet në këtë fazë fillestare. 

Sakaq, edhe Zyrat Rajonale të Futbollit në Tiranë, Durrës, 
Fier, Shkodër, Elbasan, Korçë do të angazhohen plotësisht 
në zhvillimin e futbollit të femrave dhe është parashikuar 
që Federata Shqiptare e Futbollit të organizojë seminare me 
të gjitha zyrat me qëllim që të promovohet një mënyrë e re e 
zhvillimit të futbollit. Një tjetër opsion është inkurajimi i zyrave 
rajonale që të aplikojnë pranë Federatës me projekte konkrete 
mbi zhvillimin e futbollit të femrave në qytetet e tyre.

FUTBOLLI ELITE PËR FEMRA – Një tjetër 
projekt-ide e FSHF-së është krijimi i 

futbollit Elite të femrave, që nënkupton 
afrimin e tyre pranë ekipeve Elite të 

futbollit të meshkujve. Qëllimi afatgjatë 
duhet të jetë që çdo klub pjesmarrës 

në kompeticionet Elite të FSHF per 
meshkuj, duhet të ketë gjithashtu një 

ekip Elite ne Futboll per Femra.

Projekti - Masivizimi i futbollit për femra kërkon një 
vëmendje të veçantë në krijimin e ekipeve të futbollit për 
femra në shkollat 9-vjeçare, të cilat do të shërbejnë si bazë 
për klubet e Kategorisë Superiore dhe asaj të parë për të 
rekrutuar futbolliste në përmbushje të kritereve të reja të 
licencimit, ku kërkohet formimi i ekipeve të moshave U-15 
,U-17 dhe atij për të rritura brenda sezonit 2022-2023.

Gjithashtu, FSHF synon që klubet aktuale të futbollit të 
mund të krijojnë patronazhe te këto ekipe të ngritura në 
shkolla dhe më pas të seleksionojnë e rekrutojnë futbollistë 
për ekipet e tyre. Krijimi i 100 ekipeve të futbollit për femra 
në shkollat 9-vjeçare është një objektiv i FSHF-së deri në 
vitin 2022.

Si fillim do të krijohen ekipe femrash në shkollat e 
qyteteve në të cilat ka zyrë rajonale dhe njëkohësisht, do 
të angazhohen klubet e futbollit Elite të këtyre qyteteve 
të kenë në patronazh ekipet e krijuara. Po ashtu, krijimi i 
kampionateve të shkollave 9-vjeçare në futboll për femra 
është sfida imediate e sezonit 2020-2021.

Edukimi – Sigurisht që futbolli i femrave, përveç 
krijimit të infrastrukturës dhe masivizimit, ka nevojë edhe 
për përgatitjen e duhur të sektorit teknik. Në FSHF po 
diskutohet ideja e përfshirjes në një kurs të veçantë të 
femrave (kryesisht mësueset e edukimit fizik) për t’u pajisur 
me Licencën UEFA C. Ky kurs mund të jetë falas dhe të 
krijojë traditën e zhvillimit çdo vit. Trajneret e kualifikuara 
me Licencën UEFA C dhe që do të kenë një eksperiencë 
pune me ekipe femrash mund të licencohen me UEFA B 
gjithashtu falas.

Njëkohësisht, trajneret me Licencën UEFA B nëse kanë 
një eksperiencë pune të paktën 2 vjet pranë një ekipi femrash 
mund të aplikojne për t’u përfshirë në kursin e UEFA A.

I gjithë ky investim në drejtim të edukimit të trajnereve 
femra do të sillte një zhvillim normal në raportin trajnere-
futbolliste dhe do të krijonte trupën e trajnereve femra në 
Shqipëri. Pozicioni i trajneres femër është kyç për zhvillimin 
e futbollit të femrave kudo në botë.

Në vitet në vazhdim futbolli femrave do të jetë pranuar 
akoma dhe më shumë dhe do të ketë një mbështetje e FIFA 
e njëkohësisht investimet do të jenë më të mëdha si nga 
shtetet pjesëmarrëse po ashtu edhe nga sponsorët. Ky sport 
i kësaj gjinie po zhvillohet me një shpejtësi marramendëse.
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PËRSE 
SHQIPËRIA 
KA NEVOJË 
PËR MODELIN 
ITALIAN 
TË “LIGJIT 
BECKHAM”
NGA ALDI TOPÇIU

N
ë Qershor 2019, Parlamenti Italian miratoi 
ligjin e njohur si “Decreto Crescita”  (Dekreti 
i Zhvillimit). Ndonëse qellimi i ketij ligji 
eshtë t`i japë shytje ekonomise “çalamane” 
të vendit fqinj, ai mund te ketë nje impakt 

të rendesishem në sport, e veçanërisht në futboll duke i 
mundesuar klubeve elitare të Serisë A të bëhen atraktive 
për disa nga lojtarët e trajnerët më të mirë në botë për 
shkak të lehtësirave fiskale.

Ky ligj eshte krahasuar me atë që në spanjë njihet si 
“Ligji Beckham”, një seri lehtësirash fiskale për punonjësit 
e huaj me të ardhura të mëdha si futbollistët. Duke qenë 
se David Beckham ishte një nga futbollistet e pare që pati 
përfitimie nga ky lig gjatë kohës së tij tek Real Madrid, emri 
i tij u asociua qysh në fillim me këtë akt ligjor. Nga viti 2005 

deri në vitin 2010, ky ligj i dha mundesinë klubeve të La Liga 
të përballonin disa prej kontratave më të mëdha në historinë 
e futbollit. 

Nga ky vit, edhe Seria A mund të përfitojë në mënyrë të 
ngjahsme nga keto favore fiskale përmes nenit 5 i titulluar, 
“Rikthimi i Trurit”. Si shume qeveri Europiane, edhe Italia po 
perpiqet të ndalojë largimin e trurit duke rikthyer krahun 
elitar të punes. Për ta arritur këtë, një ulje pesë vjeçare e 
nivelit të taksave u ofrohet kujtdo që ka qenë rezident jashtë 
Italisë për dy vitet e fundit dhe transferohet në Itali për të 
punuar të paktën dy vjet. 

Ky favorizim fiskal, nuk bën dallim nëse individi është 
shtetas Italian apo i huaj. Për ilustrim, ky rregull do të ishte 
i aplikueshem për trajnerin e Romës Paulo Fonseca, i cili ka 
qenë rezident në Ukraine dy vitet e fundit, por nuk është i 
aplikueshëm për trajnerin e Juventus, Maurizio Sarri i cili ka 
qenë rezident në Mbretërinë e Bashkuar vetëm për një vit. 
Ky ligj i ri, hyn në fuqi në Janar 2020, çka do të thotë se nuk 
ka efekt në gjysmën e pare të sezonit futbollistik 2019/2020. 
Nga fillimi i vitit që vjen, futbollistët dhe trajnerët mund të 
përfitojnë nga lehtësirat fiskale me kusht që të qendrojnë 
në Itali për të paktën dy vjet. Të gjithë ata që përftiojnë nga 
ligji por largohen nga Italia përpara këtij afati, do të jenë të 
detyruar t`i kthejenë fiskut italian, shumën e zbritur. 

Për pjesën më të madhe të individëve që përfitojnë nga 
ky ligj u propozuan këto lehtërisa fiskale: zero tatim mbi të 
ardhurat mbi 70%-shin e parë të të ardhurave për ata që 
punësohen në veri dhe zero tatim mbi të ardhurat mbi 90%-
shin e parë të të ardhurave për ata që punësohen në jug. 
Për futbollistët ndërkohë, qeveria Italiane e amendoi ligjin 
duke caktuar si vlerë fikse për përjashtimin nga tatimi mbi të 
ardhurat atë të 50% pa bërë dallim midis Jugut dhe Veriut. 

Ky ndryshim përbën një hap te madh perpara per 
futbollin Italian. Për ilustrim, nëse një klub i Serie A do t`i 
ofronte një lojtari një pagë prej 10 milion Euro neto, me ligin 
e vjetër, klubi do t`i paguante lojtarit një pagë bruto prej 17.5 
milion Euro pasi paga do të taksohej me perqindjen më të 
madhe, atë të 43% duke i paguar fiskut plot 7.5 milion Euro. 
Sakaq, me ligjin e ri, lojtari do t`i kushtonte klubit “vetëm” 
12.7 milion pasi vetëm 50% e pagës do të taksohej dhe fiskut 
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do t`i shkonin 2.7 milion Euro duke i kursyer klubit 4.8 milion 
Euro ne vit. Duke e shumëfishuar këtë shume për disa lojtarë 
dhe përgjatë disa viteve, benefitet janë të qarta.

Përpos kësaj, futbollistët do t`i paguajnë fiskut edhe 
një shtesë prej 0.5% të shumës së kursyer, takse e cila do 
të shkojë në një fond të përbashkët për zhvillimin e futbollit 
të moshave. Ky ndryshim ligjor do të thotë se klubet mund 
të vendosin të paguajnë të njejtat paga me kosto më të ulët 
ose të përballojnë lojtarë e trajnerë të cilët do të kishin qenë 
të pa përballueshëm më parë. 

Ekspertët janë shprehur optimist për këto ndryshime. 
Avokati Sportiv Carlo Rambola është shprehur se keto 
ndryshime mund te ndihmojne rritjen e futbollit italian si ne 
vlere edhe në kompetitivitet. Gazzetta Dello Sport ndërkohë 
eshte shprehur se ky ligj mund te filloje nje cikel te ri duke 
afruar lojtare kalibi në Serie A. 

Si çdo legjislacion, edhe ky ka disa pasoja negative. Kritika 
më e madhe lidhet me faktin se ligji gjen zbatim vetem për 
futbollistet që kanë qenë jashtë Italisë për dy vitet e fundit, 
gje e cila mund t`i induktoje klubet të kërkojnë gjithnjë e më 
shumë lojtarë të huaj duke dëmtuar perpesktiven e të rinjve 
italian. Po ashtu ka pasur disa pakënaqësi lidhur me faktin 
se do të jenë lojtarët e pasur, trajnerët dhe klubet e futbollit 
të cilët do të përfitojnë dhe jo punëtorët e thjeshte. Ndonëse 
qeveria italiane e uli perqindjen per futbollistët, fakti që 
nuk e hoqi, tregon se janë të vetëdijshëm për rëndësinë e 
industrisë së futbollit. 

Ndyshe ndodh në Shqipëri. Për gati 30 vite, futbolli, 
pa folur për sportet e tjera, ka mbetur në forma hibride e 
primitive financimi të cilat lënë vend për abuzime dhe nuk 
ndihmojnë në arritjen e rezultateve. Për arsye historike, 
kulturore e politike, shteti dhe më vonë biznesi nuk e ka 
parë kurre futbollin si industri. Modernizimi i sportit kalon 
nga modernizimi i institucioneve. Drejtoritë Rajonale të 
Tatimeve prej shume vitesh janë bërë me të drejtë shume 
skrupuloze në zbatimin e ligjit e duke mbledhur taksat e 
bizneseve të vogla e të mëdha. E njejta gjë nuk ka ndodhur 
me klubet e futbollit. Kjo “harresë” gjoja dashamirëse ka 
sjellë mbingarkimin me borxhe tatimore të gjysmës së 
klubeve profesioniste. Mos zbatimi i njëtrajtshëm i ligjit ka 

sjellë sot një situatë paradoksale ku institucionet që nuk e 
kanë zbatuar e që kanë lejuar këtë mbingarkesë, kërkojnë 
tashmë ta zbatojnë kur është e qartë se klubet janë në 
pamundësi e ku e vetmja rrugë është një amnisti fiskale dhe 
një fillim i ri për raportet fisk-futboll.

Paralelisht, është me rëndësi që të gjithë pa përjashtim 
të ndërgjegjësohemi për rëndësinë e sportit në shoqëri. Një 
vend me sport të zhvilluar ka qytetarë më të mirë, më të 
shëndetshëm dhe më të displinuar. Sporti e lartëson emrin 
e një vendi në mbarë botën dhe nëse menaxhohet siç 
duhet sjell të ardhura të krahasueshme ose më të mëdha se 

Kanë kaluar 100 ditë nga skadimi i afatit 
100 ditor për reformën ligjore në sport. Janë 

zhvilluar 100 takime pa rezultat konkret. 
Kjo tregon se politika nuk ka ndërmend ta 
marrë seriozisht futbollin dhe futbolli nuk 

mund ta marrë seriozisht politikën

industritë e tjera. 
Për t`a arritur këtë është e nevojshme që të krijohen nje 

sere lehtësisrash fiskale në mënyrë që industria e futbollit 
të tërheqë investitorë seriozë me kapacitete për të zhvilluar 
futbollin e moshave në një ambjent modern, të sigurtë dhe 
kompetitiv. 

Kanë kaluar 100 ditë nga skadimi i afatit 100 ditor për 
reformën ligjore në sport. Janë zhvilluar 100 takime pa 
rezultat konkret. Kjo tregon se politika nuk ka ndërmend ta 
marrë seriozisht futbollin dhe futbolli nuk mund ta marrë 
seriozisht politikën.  
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PROJEKTI AMBICIOZ I FSHF

DEPARTAMENTI I 
MJEKËSISË SPORTIVE

jekësia në sport është një nga hallkat më të 
rëndësishme për një ecuri pozitive të një klubi 
apo një skuadre kombëtare. Mjekësia sportive 
dhe roli fizioterapistit në Shqipëri ende nuk 
janë në nivelin e duhur në raport me rritjen 

progresive që ka shfaqur futbolli shqiptar në dekadën e 
fundit. Përballë investimeve të mëdha të Federatës dhe 
klubeve në infrastrukturë, stafe teknike dhe afrimin e 

lojtarëve cilësorë, shumë pak është menduar për trajnimin 
dhe kualifikimin e mjekëve sportivë dhe fizioterapistëve që 
punojnë në futbollin shqiptar. Duke parë panoramën në të 
gjithë futbollin shqiptar, pas një analize të kujdeshhme të 
kryer në bashkëpunim me specialistët më të mirë vendas 
dhe të huaj, Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të 
krijojë Departamentin e Mjekësisë Sportive, për të furnizuar 
të gjithë skuadrat kombëtare me mjekë sportivë sportivë 

M
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 Ky projekt i rëndësishëm i FSHF, pjesë 
e Vizionit 2030 që ka institucioni për 

futbollin në vend, i është besuar Doktorit të 
kombëtares shqiptare, Gianluca Stessina. 

Ai vjen nga një eksperiencë 20 vjeçare në 
botën e mjekësisë sportive, duke punuar te 

Torino, Juventusi, dhe aktualisht është pjesë 
e Juventus Medical Center dhe kujdeset për 
atletë italianë të cilët do të marrin pjesë në 

Olimpiadën Tokio 2020

dhe fizioterapistë dhe në të njëjtën kohë shumë të rinj të 
përfshihen në botën e sportit nëpërmjet profesionit të 
tyre, gjë e cila sigurisht do të ndihmojë të gjithë lëvizjen 
futbollistike në Shqipëri. Ky projekt i rëndësishëm i FSHF, 
pjesë e Vizionit 2030 që ka institucioni për futbollin në 
vend, i është besuar Doktorit të kombëtares shqiptare, 
Gianluca Stessina. Stessina vjen nga një eksperiencë 20 
vjeçare në botën e mjekësisë sportive, duke punuar te 
Torino, Juventusi, dhe aktualisht është pjesë e Juventus 
Medical Center dhe kujdeset për atletë italianë të cilët do të 
marrin pjesë në Olimpiadën Tokio 2020. Stessina ka filluar 
punën e tij me takime pranë Universiteteve, ku është folur 
për rolin e mjekut dhe fizioterapistit në sport, duke njohur 
studentët e mjekësisë dhe fizioterapisë me perspektivat e 
reja të këtyre profileve në sport. Projekti synon që të gjithë 
studentët e interesuar dhe të përgatitur mirë, të trajnohen 
dhe kualifikohen me leksione teorike e praktike nga 
Departamenti i Mjekësisë në FSHF, që do të afrojë ekspertët 
më të mirë, për të prekur nga afër mënyrën sesi punohet 
me sportistë që kanë probleme fizike, nga momenti i parë 
kur duhet të përcaktohet diagnoza e saktë mjekësore dhe 
deri te mënyra e plotësimit të protokolleve mjekësore. Të 
gjithë studentët që do të afrohen nga bota universitare dhe 
do të trajnohen e kualifikohen në drejtim të futbollit, do të 
atashohen pranë stafeve teknike të skuadrave kombëtare, 
dhe në të njëjtën kohë do të jenë një target grup shumë i 
mirë për tu punësuar me kohë të plotë edhe nga klubet dhe 
akademitë në Shqipëri, të cilët kanë mangësi të mëdha në 
këtë drejtim. Objektivi i Federatës Shqiptare të Futbollit 
është përmirësimi i të gjithë strukturës mjekësore 
sportive, për tu rritur dhe përafruar me nivelet më të 
larta europiane dhe botërore, në funksion të projektit që 
synon ta kthej Shqipërinë në liderin rajonal përsa i përket 
trajtimit të traumave sportive. Në Shtëpinë e Futbollit do 
të ngrihet edhe një Qendër Mjekësore, e cila do të shërbejë 
për trajtimin e traumave sportive të sportistëve shqiptarë 
nga stafe të kualifikuara nga Departamenti Mjekësisë 
Sportive në FSHF. 
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utbolli shqiptar prej vitesh ka shënuar një 
rritje konstante në shumë drejtime, duke 
synuar gjithmonë e më shumë përafrimin 
me standartet më të larta europiane dhe 
botërore, për të shënuar rritje të pandalshme 

për sportin më të dashur për shqiptarët. Teknologjia ka qënë 
një ndër elementët e munguar si në nivel klubesh ashtu edhe 
tek ekipet kombëtare, duke parë që është përdorur vetëm 
nga ekipi kombëtar A. Pas një insistimi të vazhdueshëm 
të Presidentit Armand Duka për ta shtrirë përdorimin e 
teknologjisë në të gjithë skuadrat kombëtare, por edhe në 
nivel klubesh, në muajin tetor lindi Departamenti i Analizës, 
Skautizmit dhe Inovacionit. Kjo strukturë padiskutim që 
përfaqëson një risi të madhe dhe do ta ndihmojë shumë 
rritjen e mëtejshme të futbollit shqiptar. Departamenti do 
të drejtohet nga Alarico Rossi, i cili është në të njëjtën kohë 
edhe pjesë e stafit teknik të ekipit kombëtar në pozicionin 
e video-analistit. Departamenti i Analizës, Skautizmit 
dhe Inovacionit do të ndihmojë dhe asistojë klubet në 
Shqipëri në lidhje me analizën e ndeshjeve mbi të dhëna 
statistikore, analiza mbi performancat sportive dhe hapjen 
ndaj inovacionit teknologjik, me synim përmirësimin e 
stërvitshmërisë në nivel klubesh por edhe i gjithë ky process 
përfshin edhe skuadrat kombëtare, të cilët do të kenë në 
stafet e tyre një video-analist të përgatitur, kualifikuar 
dhe licensuar nga kurset që ofron ky Departament. Hapi i 
parë ishte ofrimi kurseve falas për video-analistë në klubet 

LIND DEPARTAMENTI ANALIZËS, 
SKAUTIZMIT DHE INOVACIONIT

NË FUTBOLLIN SHQIPTAR
REVOLUCION TEKNOLLOGJIKREVOLUCION TEKNOLLOGJIK

e Kategorisë Superiore dhe Kategorisë së Parë, të cilët 
u certifikuan në fillim të muajit mars. Hapi tjetër shumë 
i rëndësishëm është ofrimi i platformës ËyScout për të 
gjithë klubet e dy ligave të para në futbollin shqiptar, e 
cila gjithashtu është mbuluar me shpenzimet e FSHF. 
WyScout është platforma më e madhe në botë për të 
dhëna statistikore, duke ofruar një bazë të dhënash për të 
gjithë lojtarët e skuadrës, kundërshtarët që ke përballë dhe 
ato që të presin në javët në vazhdim në kampionat. Në të 
njëjtën kohë kjo platformë, e cila asiston klubet e Juventus, 
Bajern Mynih, Manchester United dhe shumë kombëtare të 
mëdha, i jep mundësi klubeve të monitorojnë dhe marrin 
informacion të saktë për lojtarë në 124 shtete të botës 
në mbi 400 kampionate. Synimi i Federatës Shqiptare 
të Futbollit është që brenda një periudhe 4 vjeçare të 
arrijë të prodhojë të dhëna për të gjithë lojtarët e ekipeve 
kombëtare, meshkuj dhe femra, duke pasur një databazë 
të saktë të të gjithë karakteristikave të lojtarëve, duke 
filluar nga U-15 deri te skuadra kombëtare A. Kjo sigurisht 
do të ndihmojë shumë Sektorin e Ekipeve Kombëtare në 
përzgjedhjen e lojtarëve për skuadrat kombëtare, dhe në të 
njëjtën kohë do ti japë mundësi të vlerësojnë performancën 
sportive muaj pas muaji duke këshilluar lojtarët për punën 
që duhet të bëjnë në element të caktuar. Departamenti i 
Analizës, Skautizmit dhe Inovacionit nëpërmjet platformës 
WyScout ka mundësinë të gjurmojë dhe monitorojë të gjithë 
lojtarët që potencialisht mund të luajnë për skuadrat tona 

F
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kombëtare, duke marrë të dhëna mbi karakteristikat e tyre, 
gjëndjen fizike dhe duke e mbajtur në vëzhgim konstant në 
mënyrë që të mos humbasë asnjë lojtar ose të kontaktohet 
me vonesë. Duke pasur dhe një video-analist në stafin e 
çdo skuadre kombëtare dhe klubeve, sëbashku do të kemi 
mundësi të kontrollojmë të gjithë futbollistët në rrugëtimin 
e tyre dhe në nivel klubesh e akademish brenda Shqipërie. 
Inovacioni do të zhvillohet nëpërmjet projekteve që do ti 
japin avantazhe të mëdha të gjithë lëvizjes futbollistike në 
Shqipëri. Federata do të bashkëpunojë edhe me homologë 
europianë për të përmirësuar njohuritë në këto drejtime dhe 
për të ndërtuar partneritete prioritare. Hapi i parë i madh 
cilësor përpara tashmë është hedhur. Ky investim gjigand i 
Federatës për futbollin shqiptar është pjesë e objektivave 
të vendosur në Asamblenë e fundit dhe Vizionin 2030 për 
futbollin shqiptar. 

Në ceremoninë e lancimit të Departamentit të Analizës, 
Skautizmit dhe Inovacionit, ishte i pranishëm dhe Sekretari 
i Përgjithshëm i FSHF, Ilir Shulku, i cili përshëndeti të 
gjithë drejtuesit e klubeve, trajnerët dhe stafet e ekipeve 
kombëtare dhe shpjegoi për të pranishmit dhe mediat sesi 
lindi ideja e krijimit të kësaj strukture të re dhe shumë të 
nevojshme. “Ideja e këtij departamenti lindi nga nevoja për 
të zhvilluar dhe asistuar klubet në Shqipëri, me tendencat 
më të fundit mbi analizën e ndeshjeve, perfomancave 
sportive, si dhe hapjen ndaj inovacionit teknollogjik për 
të përmirësuar stërvitshmërinë në nivel klubesh dhe tek 

STRUKTURA

Pas një insistimi të vazhdueshëm të Presidentit 
Armand Duka për ta shtrirë përdorimin e 
teknologjisë në të gjithë skuadrat kombëtare, 
por edhe në nivel klubesh, në muajin tetor 
lindi Departamenti i Analizës, Skautizmit 
dhe Inovacionit. Kjo strukturë padiskutim që 
përfaqëson një risi të madhe dhe do ta ndihmojë 
shumë rritjen e mëtejshme të futbollit shqiptar

skuadrat kombëtare. Gjatë punës me skuadrat kombëtare 
nga U-15 deri te skuadra A për meshkuj si edhe te skuadrat 
kombëtare të femrave kemi vërejtur mangësi në këtë drejtim, 
duke mos i ofruar stafeve teknike një bazë të dhënash mbi 
lojtarët që janë seleksionuar dhe stërvitur. Në të njëjtën kohë 
kjo strukturë do të na ndihmojë shumë në evidentimin dhe 
monitorimin e lojtarëve të vlefshëm për ekipet kombëtare, të 
cilët janë të shpërndarë në të gjithë botën. Këto sigurisht që 
janë pjesë të rëndësishme të objektivave që ne i vendosëm 
vetes në Asamblenë e fundit katër vjeçare dhe Vizionit 
2030. Ky Departament do ta rrisë futbollin shqiptar dhe do 
ta përafrojë me nivelet më të larta europiane dhe botërore”, 
u shpreh Shulku në fjalën e tij.

Muaji nëntor shënoi dhe fillimin e kursit të parë të video-
analistëve, i cili u zhvillua në tre periudha kohore, nëntor, 
dhjetor dhe mars, ku pjesëmarrësit, përfaqësues të klubeve 
të Kategorisë Superiore dhe Kategorisë së Parë, ndoqën 
leksionet e ofruara nga lektorët e departamentit si edhe 
përfaqësues të kompanisë WyScout. Në fillim të muajit mars 
u diplomuan 18 video-analistët e parë. I emocionuar dhe 
shumë i kënaqur për këtë proces të nisur u shfaq dhe Alarico 
Rosi, drejtuesi i departamentit, i cili shikon një perspektivë 
shumë të mirë në lidhje me përdorimin e teknollogjisë dhe 
video-analizës në klubet tona. “Kënaqësi që mbyllën me 
sukses këtë kurs të parë, i cili është një hap cilësor përpara 
jo vetëm për Federatën, por për të gjithë futbollin shqiptar, 
duke parë që ka nisur revolucioni teknollogjik në Shqipëri 
me prezantimin e Departmanetit, përfundimit e kursit të 
parë të dedikuar për klubet dhe tani mund të themi që kemi 
video-analistët e parë të cerifikuar. Ne këtë proces formimi 
dhe edukimi do ta hapim për të gjithë të interesuarit që 
dëshirojnë të punojnë në botën e futbollit nëpërmjet 
detyrës së video-analistit, proces që do të sjellë përfshirjen 
në rregullore të licensimit të pozicionit të analistit nga 
sezoni 2021-2022. Ky projekt për këtë Departament ka 
lindur në gushtin e vitit të shkuar, i kërkuar me ngulm 
nga Presidenti Duka që ka investuar shumë për të sjellë 
falas për klubet shqiptare platformën më të madhe në 
botë të kërkimit të lojtarëve dhe analizën e të dhënave. 
Në brendësi të këtij projekti është edhe kursi i formimit të 
video-analistëve, të cilët më pas mund të punojnë si për 
Federatën Shqiptare të Futbollit ashtu edhe për klubet. 
Puna e këtij departamenti është një pjesë e projektit që kemi 
për reformimin dhe rritjen e futbollit shqiptar. Ky është një 
hap i parë shumë i mirë dhe një sinjal i mirë sepse nga tani ka 
klube që mund të zhvillojnë punën e tyre mbi skuadrën dhe 
lojtarët mbi të dhëna objektive dhe jo vetëm të bazuar nga 
paraqitja në një ndeshje”. 
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Standarte 
ndërkombëtare

Spitali Amerikan, 
        përqafoje jetën!

Mjekët më të 
mirë vendas 
dhe të huaj

Teknologji   
bashkëkohore

Profesionalizëm 
dhe

përkujdesje

Ndërhyrje 
komplekse



ALBANIAFUTBOLL 27w w w. f s h f . o r g

Sistemi VAR është projekti i radhës që Federata 
Shqiptare e Futbollit synon të implementojë në Kate-

gorinë Superiore. Për realizimin e këtij projekti ambicioz, 
FSHF ka ngritur një grup pune dhe kanë filluar seminaret 
dhe takimet me IFAB dhe FIFA. Seminari parë është zhvil-
luar të martën dhe të mërkurën, me praninë 
e Presidentit Armand Duka dhe Thibaud Ni-
jssen, nga IFAB si menaxher i shërbimeve të 
futbollit. Bhaveshan Moorghen, nga Departa-
menti i Teknollogjisë dhe Inovacionit në FIFA 
dhe Mike Bossler nga Sektori i Arbitrimit në 
FIFA si dhe drejtues të FSHF që janë pjesë e 
grupit të punës.

Presidenti Duka shprehu vullnetin e tij për 
ta implementuar këtë sistem në Kategorinë 
Superiore nga sezoni 2021-2022, dhe kërkoi 
nga ekspertët e IFAB dhe FIFA ekspertizën e 
nevojshme për të rritur kapacitetet njerzore 
dhe sugjeruar sistemin më të mirë që duhet 
implementuar. “Jemi në këtë takim për 
sistemin VAR, pavarsisht se ka mendime 
të ndryshme, ky është një vendim tashmë, 
një vendim për tu respektuar dhe për tu 
zhvilluar. Si të gjithë vëndet europiane dhe përtej që e kanë 
implementuar ne kemi vendosur ta fillojmë këtë proces. Me 
përkrahjen tuaj unë uroj që të bëjmë një sistem sa më të 
mirë, është diçka e ndërlikuar. Unë nuk mendoj se VAR-i 
do të drejtojë lojën, do të jenë përsëri arbitrat, dhe kjo 
është shumë e rëndësishme që arbitri ta kuptoj që arbitri 
mbetet ai që vendos. Teknologjia dhe sistemi VAR janë 
për ta ndihmuar arbitrin në vendimarrjen e tij, por jo për të 
vendosur në fushë. Në fushën e lojës vendos vetëm arbitri. 
Ne duhet të jemi shumë të kujdeshëm, e kam fjalën për 
pjesën tonë, në mënyrë që pas implementimit të sistemit 
të mos bëjmë gabime trashanike që edhe ndodhin kur ti 
nuk e përdor mirë atë informacion që të jep teknologjia. 
Përgatitja e kapaciteteve njerëzore është më e rëndësishme 
sesa dy-tre kamera apo dy-tre pajisje që vendosin vizat për 
pozicionin jashtë loje. Objektivi ynë është që ta fillojmë në 
sezonin 2021-2022. Unë mendoj se duhet ta fillojmë me një 
kategori, dhe besoj se do të fillojmë me Kategorinë Superiore. 
Brenda një kampionati të jemi me dy standarte do të jetë e 

vështirë, nëse e implementojnë në disa ndeshje, kështu që unë 
mendoj se duhet të arrijmë ta fillojmë në të gjithë kampionatin 
e Kategorisë Superiore në edicionin 2021-2022”.

Projekti për implementimin e sistemin VAR parashikohet 
të shtrihet në faza, ku në fillim synohet të ngrihet një 

grup pune me ekspert arbitrimi, arbitra që janë në sistem 
aktualisht, ekspert teknologjie, ekspert ligjor dhe nga sektori 
garave për të ndjekur të gjithë trajnimet dhe kualifikimet 
e nevojshme nga programi për asistencë, aprovim dhe 
implementim që jepet nga IFAB dhe FIFA, me qëllim për tu 
fokusuar tek praktikat më të mira. Ndihma e IFAB dhe FIFA 
ofrohet për të zhvilluar në mënyrën më të mirë sistemin VAR 
për të mbrojtur garën dhe kompeticionet. Në fazën e dytë 
parashikohet përcaktimi i sistemit që do të implementohet.

Ekspertiza nga IFAB dhe FIFA përvec rritjes së kapaciteteve 
njerzore do të jetë edhe në përzgjedhjen e sistemit më të mirë, 
duke parë që sot aplikohen tre sisteme VAR: një sistem me 
regji qëndrore, një sistem me regji në çdo stadium dhe një 
tjetër me mini-van të lëvizshëm për çdo stadium ku luhen 
ndeshje. Ekspertët e ardhur në Tiranë u shprehën se kërkohet 
cilësi maksimale në momentin e implementimit, dhe duhet të 
jemi të gjithë të kujdeshëm në afatet kohore. Ata sugjeruan 
që të merret e gjitha koha e nevojshme, në mënyrë që të mos 
nxitohet për të arritur më të mirën.

Sistemi VAR, Presidenti Duka: “Synojmë ta 
implementojmë në Superiore nga sezoni 2021-2022”
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UEFA ZBULON 
ZYRTARISHT 
FEDERATAT E 
FUTBOLLIT TË 
SË ARDHMES
Lançimi i kuadrit të zhvillimit të UEFA-s e gjen 
UEFA-n dhe federatat në gjithë Europën  duke 
punuar ngushtësisht për të shkëmbyër strategjitë 
më të mira brenda dhe jashtë botës së futbollit, në 
mënyrë që të zhvillohen dhe evoluojnë sëbashku
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Që prej pikënisjes në vitin 2015, UEFA Grow 
ka ndihmuar federatat kombëtare në të gjithë 
kontinentin për të promovuar dhe zhvilluar 
futbollin në Evropë duke përdorur kërkimet 
bazuar të faktet, inteligjencën e tregut, dhe 

ekspertët e industrisë për të krijuar plane strategjike dhe për 
të ndërtuar kapacitete për lojën në rritje. Sidoqoftë, UEFA 
Grow ka shkuar një hap më tej duke prezantuar Federatat e 
Futbollit të së Ardhmes. 

PËRSE U PREZANTUAN FEDERATAT E 
FUTBOLLIT TË SË ARDHMES? 
Është përgjegjësia e UEFA-s të qëndrojë në krye të 

sfidave që shtrihen përpara dhe të garantojë zhvillim të 
qëndrueshëm të futbollit në Europë. Nisma “Federatat e 
Futbollit të së Ardhmes” synon t’i ofrojë UEFA-s sëbashku 
me federatat anëtare, një platformë për të zhvilluar 
strategjitë dhe mbështetur performancën në mënyrë që të 
adresojë aspektet e rëndësishme të lojës, si për shembull 
rritja e pjesëmarrjes, si mund të maksimizohet potenciali i 
biznesit, dhe si mund të ndërtohen lidhje të fuqishme me 
fansat. 

“Bota po ndryshon, dhe futbolli duhet të adaptohet me 
këto ndryshime, nëse është aty për të kënaqur nevojat e 
ardhshme të të gjitha palëve të interesuara” thotë Presidenti 
i UEFA-s Aleksander Čeferin. 

“Për ta arritur këtë, ne duhet të guxojmë në mënyrën 
se si ne mendojmë. Ne duhet të kemi një qëllim të qartë, 
që do të na lejojë të ndërtojmë një vizion që përcakton 

dhe artikulon ambicien tonë për të ardhmen e futbollit në 
Evropë. Duke vepruar kështu, ne do të jemi të aftë të arrijmë 
ta forcojmë vendin e futbollit brenda shoqërisë evropiane 
dhe ta ngrejmë atë lart”, shton z.Ceferin.

Nisma “Federatat e Futbollit të së Ardhmes” pranon se 
çdo federatë kombëtare është unike, sa i përket madhësisë, 
nivelit të burimeve, përparësive strategjike individuale dhe 
mjedisit socio-ekonomik dhe kulturor në të cilin ato operojnë 
dhe se vetë këto shoqata kombëtare e dinë më mirë se si ta 
zhvillojnë futbollin në vendet e tyre. 

 Kjo kornizë strategjike është zhvilluar në bashkëpunim 
me 55 shoqatat anëtare të UEFA-s, së bashku me kontributin 
e mbi 40 përfaqësuesve të industrisë dhe një numri të 
ngjashëm të konsulentëve të jashtëm nga e gjithë bota e 
biznesit, koorporatave dhe sportit. 

RRITJA E MBËSHTETJES 
PËR FEDERATAT KOMBËTARE
Nisma “Federatat e Futbollit të së Ardhmes” është vizioni 

afatgjatë për programin ekzistues UEFA Grow, i cili u krijua 
në 2015 me qëllimin e rritjes sistematike dhe strategjike të 
futbollit evropian në partneritet më shoqatat kombëtare.

UEFA Grow është implementuar nga shoqatat anëtare 
të UEFA-s dhe ofron shërbime strategjike të përshtatura në 
fushat më të rëndësishmë për organizatat e futbollit.- që nga 
ndërtimi i një imazhi më të mirë për futbollin ose përfshirja 
në të gjithë komunitetin e futbollit deri të rritja e mundësive 
të të ardhurave dhe marrjen e sa më shumë njerëzve nga 

UEFA/STRATEGJITË
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shumë pjesë të shoqërisë, për të luajtur, pritur, ndjekur dhe 
në fund të bien në dashuri me këtë lojë.

Nisma “Federatat e Futbollit të së Ardhmes” do të 
ndërtojë mbi këtë qasje, duke krijuar një kornizë të qartë dhe 
të thjeshtë mbi mënyrën se si këto shoqata do ta rrisin më 
mirë futbollin në vendet e tyre respektive.

 Pas punës me 55 federatat anëtare të UEFA-s dhe 
konsultimit me ekspertë brenda dhe jashtë futbollit, 
Federatat e Futbollit të së Ardhmes është një kornizë që 
UEFA Grow ka zhvilluar” tha zëvendës-Presidenti i parë i 
UEFA-s Karl Erik Nielsen.

Nisma “Federatat e Futbollit të së Ardhmes” është një 
mjet i shkëlqyer që kërkon nga ne të konsiderojmë punën 
tonë, vlerat që mbartim, sjelljen tonë, të kontrollojmë se 
si vlerat dhe sjelljet tona janë në një linjë me shoqërinë e 
sotme dhe natyrisht me vlerat që sporti ynë aspiron të 
promovojë.  Me një vizion të qartë për një të ardhme të 
suksesshme, duke krijuar dhe zhvilluar mbështetje në 14 
shtyllat, UEFA Grow do të vazhdojë t’i shërbejë federative  
kombëtare me ekspertizën më të mirë të brendshme dhe të 
jashtme të industrisë. 

Nisma “Federatat e Futbollit të së Ardhmes” ka adoptuar 



ALBANIAFUTBOLL 31w w w. f s h f . o r g

një proces të vetëvlerësimit të strukturuar, i cili lehtësohet 
me mbështetjen nga UEFA. Ky proces do të ndihmojë 
shoqatat kombëtare me madhësi të ndryshme, nivele të 
burimeve dhe rrethanave që të vlerësojnë performancën e 
tyre aktuale në fushat kryesore të biznesit, duke filluar nga 
markat dhe pjesëmarrja te të ardhurat dhe qëndrueshmëria 
financiare. 

Ata gjithashtu do të jenë të aftë të përdorin analizat 
rezultuese si bazë për të krijuar një vizion tërheqës dhe 
frymëzues që do të përcaktojë se si ato do të duhet të 
zhvillohen gjatë viteve të ardhshme. 

PLANIFIKIMI I NJË VIZIONI PËR TË ARDHMEN
Federatat kombëtare do të kenë një sërë mundësish 

për të bashkëpunuar përmes Federatave të Futbollit të së 
Ardhmes. Kjo mund të arrihet përmes grupeve rajonale, 
ku ato do të kenë mundësinë të diskutojnë çështje të 
rëndësishmë si njohuri të biznesit, të drejtat e mediave 
dhe planet strategjike, ashtu siç do të kenë dhe shansin të 
mësojnë nga sfidat dhe sukseset e njëri-tjetrit. 

Ndërtimi i kornizave do t’i ndihmojë federatat kombëtare 
të kenë një bashkëpunim edhe më të ngushtë me UEFA-n, 
për të arritur objektivat e tyre dhe për të siguruar një zhvillim 
të mëtejshëm dhe të qëndrueshëm të futbollit në Evropë. 
Kjo do të lejojë qasje më të strukturuar dhe të përshtatur në 
ekspertizën e gjerë të brendshme të UEFA-s, në njohuritë, 
ekspertët kryesorë të industrisë dhe profesionistët të 
mbështesin punën e tyre të përditshme.  

Duke ndërtuar këtë vizion nisma “Federatat e Futbollit të 
së Ardhmes” do të krijojë një platformë për një bashkëpunim 
më të madh me shoqatat kombëtare për të mbështetur 
zbatimin e planit strategjik të UEFA-s, i cili u lançua në 
muajin shkurt 2019. 

Nisma “Federatat e Futbollit të Ardhmërisë” do të 
ndihmojë shoqatat kombëtare për të arritur objektivat e tyre 
kryesore © FSHF.org

UEFA/STRATEGJITË
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endet e vogla do ta vuajnë më shumë”. “Ligat 
që nuk prodhojnë shumë para, do përpqein 
që të gjejnë zgjidhje alternative për të mbuluar 
shpenzimet e tyre”. “Në kushte varfërie joshja 
dhe tundimi do jetë i madh”. Virusi i trukimeve 

filloi dalë nga dalë të përhapej në gjithë botën. I prekte pak 
nga të gjithë. Sidomos ata të cilët kishin probleme financiare. 
Shqipëria nuk mund ishte oazi i paprekshëm nga një sëmundje 
që po i infektonte pothuajse të gjithë.

Ishte fillimi i viteve 2000. Bota e futbollit kish filluar të 
shqetësohej. Kompanitë e basteve kishin nisur të pranonin 
shuma maramëndëse nga njerzit që donin të luanin bixhoz. 
Lufta e ftohtë kishte nisur. Klube apo individë të caktuar në 
bashkëpunim me organizata mafioze kishin nisur të projektonin 
fitime jo të vogla në këmbim të pastërtisë së garës sportive. 
“Ka klube që nuk e kanë problem të humbasin ndeshjen 
dhe njëherazi të fitojnë para”. Kjo ishte skema më normale. 
“Nëse humbet një ndeshje 3-0 njerëzit do mërziten, por ama 
drejtuesit nëse e kanë pilotuar këtë rezultat do fitojnë para. Kjo 
i komplikon gjërat. Në raste se do trukojnë, do ti bëjnë njerëzit 
të besojnë se është futboll dhe mund të ndodhë”, thonin 
ekspertët e kohës. Kompanitë e basteve dhe federatat sportive 
filluan të shqetësoheshin. Shumë klube dhe lojtarë të vendeve 
të nivelit të dytë dhe të tretë po fuqizoheshin financiarisht në 
mënyrë të padrejtë. “Sa më i madh të jetë klubi dhe vendi aq 
më i vështirë do jetë trukimi. Por në realitete të vogla, njerëzit 
kanë nevoja financiare të mëdha dhe sens përgjegjësie më 
të vogël”. Filluan firot e para. Kompanitë u shqetësuan me të 
drejtë se filluan të humbasin shuma maramëndëse, por në 
mënyrë direkte dhe indirekte filloi të humbasë gjithë futbolli. 
Besueshmëria po binte, njerëzit po shkonin më rrallë në 
stadium, klubet e vogla të përfshira në skemë po ndërtonin 
financa të pashëndetshme që rrallë herë i investonin sërish 
në futboll. Mbi të gjitha po humbiste ajo që e mban në këmbë 
sistemin e futbollit, ndershmëria.

Në Shqipëri gradualisht u kthye në modë. Jo rrallë ekspertët 
ndërkombëtarë flisnin për klube shqiptare që në fillimin 
apo mesin e viteve 2000 i shfrytëzonin sidomos ndeshjet 
ndërkomëbtare për të përfituar para në mënyrë të paligjshme. 
Mgjithëse asnjëherë të vërtetuara zyrtarisht kishte eskpertë 
që thonin se ata që administronin klube të ligave të vogla si 
Shqipëria fitonin shumë të mëdha në mënyrë jo të ndershme. 
Virusi ishte përhapur. Duhej gjetur vaksina?

Situata filloi të behej shqetësuese. Në fillim të deakdës së 
shkuar shqetësimi kaloi nga neshjet ndërkombëtare në ato 
kombëtare. UEFA investoi miliona euro në një sistem i cili do 
monitornte shumat e basteve të vëna për cdo ndeshje futbolli. 
Ky sistem do argumentonte më pas dhe dyshimet. Nëse për 
një ndeshje të caktuar ishin vënë shuma jo logjike vetëm në një 
kah atëherë ajo konsiderohej zyrtarisht “nën hetim”. U kërkua 
bashkëpunim me komisionet e etikave të çdo federate dhe 
me prokuroritë përkatëse apo policitë e shteteve respektive. 

UEFA vendosi në mënyrë arbitrare që Komisioni i Etikës në 
çdo federatë nëse e shikonte të arsyeshme pas analizës së 
Radarit të UEFA-s mund të dënonte klube dhe pa pasur 
prova konkrete. Në letër ngjante e padrejtë, por në praktikë të 
paktën do frikësonte këdo që mund të tentote të bënte match 
fixing. Nga ana tjetër u ndërtua një strategji financiare për të 
minimizuar joshjen e klubeve për të shkuar te trukimi. U rritën 
ndjeshëm të ardhurat për çdo tur të kaluar dhe për pozicionet 
në kampionat. U shtuan paratë dhe u shpërndanë në mënyrë 
më të drejtë. Pra, logjika ishte: nëse një klub fiton të paktën 300 
mijë euro përshembull nga kalimi i një turi a do kishte më nevojë 
që të trukonte. Pra, njëherazi vendime drastike, masa por dhe 
një plan financiar për ti larguar klubet nga fenomeni negativ. 
Efektet sidomos në arenën ndërkombëtare nisën. Raportet 
e fundit të UEFA-s thonë që ka të paktën 3 sezone që asnjë 
ndeshje e skuadrave shqiptare në Europë nuk konsiderohet më 
as e dyshuar dhe kjo patjetër që është një lajm i mirë. Nëse në 
arenën ndërkombëtare gjërat filluan të ndryshonin duhej një 
plan për atë çka ndodhte brenda kampionatit.

Shtatë vite më parë ndeshjet e dyshuara zyrtarisht për 
trukim kapën shifrën rekord. Pothuajse çdo javë kampionati 
vinin të paktën 2 ndeshje të dyshuara. Në harkun e një sezoni 
numri shkonte 70-80. Efektet anësore filluan të ndiheshin. 
Stadiumet po boshatiseshin, ndërkohë që nëpër klube filluan 
konflikte të brëndshme. Zakonisht kështu ndodh. Nëse 

V

NGA GJERGJI STEFA

 “MATCH FIXING”
JO MË
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financimi në një aktivitet është i paligjshëm problematika dhe 
debatet vinin këmbëkryq. Pak kush nga ata që aplikonin skemat 
e këtij financimi ditën të kishin sukses. Pothuaj askush në fund 
nuk fitoi asgjë nga kjo histori. Kompanitë e basteve i shtrënguan 
shumë shumat e vëna, ndërkohë që Interpoli kishte filluar me 
kohë për dosje dhe procese të hapura. Klubet po kuptonin se 
po vinin në rrezik ekzistencën e tyre, të lojtaëve madje jo rrallë 
po rrezikonin dhe arrestime. Federata Shqiptare e Futbollit u 
përfshi maksimalisht në goditjen e fenomenit. Përveçse zbatoi 
me përpikmëri orientimet e UEFA-s duke i bërë deklarat për 
dyshime të hapura, skema e përdorur në një Kategori Superiore 
me 10 skuadra e minimizoi ndjeshëm fenomenin. Kjo skemë 
garanton që të gjithë klubet të jenë në garë deri në fund për 
diçka. Shkuarja në Europë garantonte shumë të ardhura, 
ndërsa rënia nga kategoria prodhonte shumë humbje. Në këtë 
klimë, klubet filluan të ndërgjegjësohen. Për me tëpër e drejta 
televizive dhe fondi i solidaritetit ishte një e ardhur shtesë që i 
garantonte klubeve një platformë që në fund kishte një moral. 
“Nëse fitoni para nga këto formula të ligjshme, nëse skoni në 
Europë dhe nëse tentoni të shisni lojtarë, a ja vlen të rrezikosh?!”. 
Efektet u dhanë. Kampionati humbi atë zonën gri të skuadrave 
që pasi kishin dalë nga objektivi tundoheshin për të përfituar, 
ndërkohë që klubet pretenente hoqën dorë njëherë e mirë nga 
ideja për të trukuar. “Nëse fitojmë shuma të mëdha me këtë 
sistem që na ofron federata, pse duhet të rrezikojmë?!”.

Numri zyrtar i radarit të UEFA-s për ndeshjet e trukuara 
në Shqipëri ka pësuar rënie drastike nga viti në vit. Këtë 
sezon përshembull radari nuk ka sinjalizuar asnjë ndeshje të 
dyshuar për trukim në kampionat, teksa ama, ka sinjalizuar 
4 ndeshje në Kupën e Shqipërisë.

Sot UEFA dhe kompanitë e basteve janë deri diku të 
lumtura që një luftë gati dhjetë vjeçare po e fiton futbolli 
i ndershëm. Strategjia që u përdor ishte disa planëshe 
dhe bashkimi i shumë elementëve dha sukses. Rritja e të 
ardhurave, shëprndarja e tyre në mënyrë të shndetshme, e 
drejta televizive, rritja e standartit të stadiumeve, dëmimet 
e dhëna për ekipet e dyshuara dhe përfshirja e prokurorive 
dhe policisë në shtete të caktuara dha efektet e saj.

Sot gjërat kanë ndryshuar. Sigurisht që futbolli është një garë 
dhe gara sidomos në vende si ne do ketë gjithnjë motiv për tu 
paragjykuar, por ama është e rëndësishme që sot askush nuk ka 
guxim të thotë: Unë e di sa do dalë ndeshja… ose “kjo ndeshje ishte 
e trukuar”. Askush nuk duhet të mendojë se fenomenet negative 
zhduken njëherë e mirë. Viruset janë aty, gjithnjë mes nesh, por 
ama në mos nuk mund ti zhdukim fare duhet të dimë ti izolojmë.

Efektet e mungesës së trukimeve po ndihen dita ditës. Klubet 
janë më të qeta, kanë bilance më të regullta, po ofrojnë një shërbim 
më tërheqës dhe ndërkohë besimi po rritet dita ditës. Në fund fare, 
më shumë se gjithçka vlen motoja “Fair Play”. Lufta në mos është 
fituar, dalë nga dalë po shkohet drejt triumfit.
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Ka përfunduar me sukses turneu kombëtar i shkollave 9-vjeçare, 
“Cappy Cup” 2019, ku dhe janë shpallur fituesit për djem dhe vajza në 

një atmosferë festive dhe fair-play në qendrën sportive në Kamëz. Vajzat 
kanë luajtur finalen e madhe të këtij turneu kombëtar ku morën pjesë 
2000 djem dhe vajza nga e gjithë Shqipëria për afro 2 muaj. Finalja midis 
shkollës “Ali Laçej” (Shkodër) 2-1 “Andon Xoxa” (Fier) u luajt në orën 
11:00 me 2 pjesë nga 20 minuta dhe lojën 9×9. Golat u shënuan pjesën 
e parë, me një dygolësh nga Klaudia Borci për shkodranet dhe golin 
e vetëm për fieraket e realizoi Ernisa Buzi.Në finalen e djemve, janë 
përballur shkolla “Andon Xoxa” (Fier) 1-0 “Mësonjëtorja e Parë (Korçë). 
Ku ka pasur një rivalitet interesant deri në minutën e fundit të lojës. Pjesët 
e lojës ishin nga 30 minuta dhe u luajt 11×11. Golin e titullit kampion për 
fierakët e shënoi Xhoel Lutaj, në minutën e 7-të. Trofeun dhe medaljet për 
ekipet finaliste e ka dorëzuar “Legjenda e Futbollit Shqiptar”, z.Sulejman 

Turneu kombëtar i shkollave 9-vjeçare, “Cappy Cup” 2019, shpallen fituesit

Sektori i ekipeve kombëtare, ka përfun-
duar seleksionimet jashtë vendit këtë 

fundjavë, në Gjermani më 14 dhjetor dhe 
Danimarkë më 15 dhjetor, ku 280 të rinj ishin 
në lupën e FSHF.

Në përzgjedhjen e zhvilluar në Frankurt 

të Gjermanisë, morën pjesë 150 futbollistë 
të datëlindjes 2002-2006. Ditën e djeshme 
në Kopenhagen janë seleksionuar 130 fut-
bollistë po të njëjtës datëlindje. Me këto 2 
shtete, Federata e Futbollit përfundon ciklin 
e seleksionimeve jashtë vendit për këtë vit.

Talentët e rinj do të jenë në vëmendjen 
e FSHF, jo vetëm në kryeqendrat evropiane, 
por edhe në Shqipëri, pasi do të vijojnë këtë 
javë sërish në vendin tonë. Pjesë e këtij stafi 
vëzhgues të seleksionimeve kanë qenë të 
gjithë trajnerët e ekipeve kombëtare

Përzgjedhjet e talenteve në kryeqendrat evropiane, 280 të rinj në lupën e FSHF

Workshopi “Laboratori i Futbollit” në 
Firence, Rossi prezanton risitë e FSHF

Drejtori i Departamentit të Analizës, Skautizmit dhe Inovacionit në Federatën Shqiptare të Futbollit, 
Alarico Rossi, ka qënë i ftuar në workshop-in “Laboratori i Futbollit”. Ky takim është mbajtur në Firence 

dhe Rosi ka prezantuar projektin e ri që po implementon FSHF nëpërmjet këtij departamenti të ri. Në këtë 
konferencë ishin të pranishëm shumë figura të rëndësishme të futbollit italian, të cilët bëjnë detyrën e 
skautit dhe vëzhguesit për klube të mëdha si Roma, Fiorentina e Napoli. Rosi prezantoi departamentin dhe 
informoi të pranishmit se nga muaji tetor, FSHF ka filluar një rrugëtim të ri që parashikon një revolucion te-
knollogjik në futbollin shqiptar, si dhe faktin kjo risi ka zgjuar interesim të madh jo vetëm në nivel kombëtar 
por edhe nga vënde të tjera. Ndërmjet temave që ka prekur Rossi në ndërhyrjen e tij ishin dhe rregullat e 
FIFA-s për federimin e lojtarëve, procedurat e vëzhgimit të lojtarëve për një skuadër kombëtare dhe pers-
pektiva e analistëve në futbollin shqiptar, profesion që ka lindur së fundmi. Laboratori i Futbollit është një 
workshop për vëzhguesit e futbollit dhe një pikë e rëndësishme takimi për ata që punojnë në futboll ose 
duan të afrohen nëpërmjet figurës së vëzhguesit, skautit dhe analistit.

Demollari, sëbashku me përfaqësuesesn e kompanisë “Coca Cola”, znj. 
Enxhi Turku. Vlen të përmëndet se Federata Shqiptare e Futbollit dhe 
Ministria e Arsimit dhe Sportit, kanë mbështetur iniciativën e “Cappy 
Cup”, për përhapjen dhe masivizimin e futbollit nëpër shkolla.
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NEWS

Federata e Futbollit ka mbledhur në Kavajë sot mbi 50 fëmijë të 
familjeve të prekura nga tërmeti dhe ka organizuar një festë për ta, 

duke nisur një seri aktivitetesh të këtij lloji. FSHF mori vendimin për 
të anulluar të gjitha festat tradicionale të saj me rastin e fundvitit dhe 
vendosi gjithashtu që këto buxhete të shkojnë për fëmijët e familjeve të 
prekura nga tërmeti. Punonjës dhe drejtues të federatës, si dhe anëtarë 
të stafit teknik të Kombëtares, Ervin Bulku dhe Ilir Bozhiqi, u takuan me 
vogëlushët dhe ju shpërndanë dhurata në një atmosferë festive enkas 
për ta. Zv/trajneri i ekipit kombëtar, Ervin Bulku, u shpreh se Federata 
e Futbollit dhe përfaqësuesja jonë, nuk mund të festojnë ndërkohë që 
qytetarët tanë vuajnë pasojat e tërmetit të tmerrshëm. “Për këtë arsye 

FSHF festë për fëmijët e 
familjeve të prekura nga tërmeti

Pas festës me fëmijët në Kavajë, Federata 
e Futbollit ka organizuar pranë kampit të 

Pezës festën e dytë me fëmijët e familjeve të 
prekura nga tërmeti.

Mbi 50 fëmijë janë mbledhur në një atmos-
ferë festive në shoqërinë e animatorëve, muz-
ikës e Babagjyshit për të përjetuar momente 
të bukura argëtuese me rastin e Krishtlindjeve 
dhe Vitit të Ri. Drejtues dhe punonjës të Fed-
eratës së Futbollit, u takuan dhe biseduan me 

vogëlushët si dhe luajtën futboll me ta. Sekretari 
i Përgjithshëm i FSHF Ilir Shulku, tha se Federata 
e Futbollit e sheh si detyrë të sajën qëndrimin 
pranë fëmijëve dhe familjeve të tyre në këto 
momente të vështira. “Në këtë fatkeqësi të mad-
he natyrore, Federata e Futbollit e pa si detyrë 
parësore të qëndrojë pranë familjeve të prekura 
nga tërmeti e në veçanti pranë vogëlushëve. Që 
nga dita e parë ne si institucion, si staf punonjë-
sish dhe futbollistë të kombëtares, u munduam 

FSHF feston në Pezë me fëmijët e familjeve të prekura nga tërmeti

ne sollëm sot dhe do vijojmë të sjellim festë, argëtim dhe gëzim për 
fëmijët e dashur. Ne jemi një skuadër me të gjithë shqiptarët dhe do 
qëndrojmë pranë tyre”, tha ndër të tjera Bulku.

Këto aktivitete me rastin e festave të fundvitit, vijnë në vazhdën e ak-
tiviteteve ndihmuese të FSHF dhe djemve të ekipit kombëtar për qytetarët 
e prekur nga tërmeti. FSHF gjithashtu ka nisur punën për evidentimin e tre 
shtëpive të rrënuara dhe më tej rindërtimin e tyre të plotë.

t’i lehtësojmë sadopak këto familje. Fokusi ynë 
kanë qenë dhe mbeten fëmijët pasi mendojmë 
se futbolli është një ndër “ilaçet” nëse mund 
ta quaj kështu, që ata t’i kthehen normalitetit. 
Festat dhe kontributet tona do vijojnë në ditët 
e ardhshme në institucione të tjera” tha Shulku.

Ai i ka dhuruar edhe një top nxënëses së 
klasës së dytë Fatime Duraku e cila e ka pasion 
futbollin dhe luan me ekipin e futbollit të shkollës 
“16 Shtatori” në Pezë, duke e përgëzuar dhe uru-
ar që të vazhdojë me dashurinë për futbollin. 
Ndër më aktivët në takimin me fëmijët ishte 
ish-futbollisti legjendar i kombëtares sonë Sule-
jman Demollari i cili u mësoi fëmijëve edhe disa 
teknika të futbollit. Kjo seri festash organizuar 
nga FSHF, vjen pas anullimit që Federata u ka 
bërë të gjitha festimeve institucionale të stafit të 
saj dhe solidarizimit të plotë me familjet e preku-
ra nga tërmeti në vendin tonë.

FSHF ka planifikuar të ndërtojë të paktën 3 
shtëpi dhe më shumë në varësi të fondeve të 
grumbulluara. Federata e Futbollit gjithashtu 
ka nisur një fushatë ndërkombëtare për të sig-
uruar ndihma për zonat e prekura. Ne jemi një 
skuadër! Festojmë e rindërtojmë sëbashku!

Federata e Futbollit gëzon vogëlushin 
Santi Vata i lënduar nga tërmeti

Vogëlushi 10 vjeçar Santi Vata ndodhet i 
shtruar në Spitalin e Traumës në Tiranë. 

Tërmeti që goditi vendin tonë, fatkeqësisht 
e la të lënduar si dhe dëmtoi rëndë edhe 
shtëpinë e tij. Një surpizë për të ishte vizita 
që FSHF organizoi për këtë tifoz të vogël e 
të zjarrtë të kombëtares. Futbollistët e Kom-
bëtares sonë Bekim Balaj dhe Odise Roshi 
erdhën posaçërisht në Tiranë për të takuar 
Santin dhe për t’ju gjendur pranë në këtë mo-
ment të vështirë. Balaj dhe Roshi i kanë dhuru-
ar tifozit të vogël një fanelë të kombëtares me 
emrin e vogëlushit me numrin 10, me firmat e 
tyre, si dhe një top. Dy djemtë e suksesshëm 
të kombëtares i kanë dhënë kurajo dhe forcë 
Santit dhe i kanë premtuar se do ta marrin 
në Air Albania Stadium në një nga ndeshjet e 
ardhshme të përfaqësueses sonë. “Jemi përf-

shirë në mënyrë aktive që nga dita e parë si 
futbollistë të kombëtares, sëbashku edhe 
më shumë familjarë, miq por edhe kolegët 
tanë futbollistë të kombësive të ndryshme në 
klubet ku jemi angazhuar, që të ndihmojmë 
në këtë fatkeqsi” tha Bekim Balaj. “Dëshira 
është për të ndihmuar sadopak njerëzit tanë 
në këtë moment të vështirë. Fëmijët janë më 
të rëndësishmit për ne. Jam i prekur sepse sot 
takuam Santin, këtë vogëlush-tifoz të zjarrtë 
të kombëtares. Do ndihesha shumë i lumtur 
nëse kemi mundur të sjellim sadopak kën-
aqësi e buzëqeshje te Santi” tha ndër të tjera 
Odise Roshi. Ky takim vjen në vazhdën e disa 
festave dhe takimeve që Federata e Futbollit 
ka organizuar këtë fundvit me fëmijët e famil-
jeve të prekura nga tërmeti, fillimisht në Kav-
ajë e më pas në Pezë. FSHF anulloi tërësisht 

festimet tradicionale duke u solidarizuar me 
zonat e prekura nga tërmeti. Këto festa do të 
vijojnë edhe në institucione të tjera. Ka nisur 
puna ndërkohë për evidentimin dhe rindër-
timin e minimalisht tre shtëpive të rrënuara, 
një premtim ky i FSHF, që ka nisur edhe një 
fushatë ndërkombëtare ndihmash. Ne jemi një 
skuadër! Festojmë e rindërtojmë sëbashku!
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Komiteti HatTrick i UEFA-s ka përzgjedhur 
Tiranën për të mbajtur takimin e tij të rra-

dhës. Komiteti më i madh i investimeve të UE-
FA-s, që pak muaj më pare ka festuar 15 vjetor-
in, me një bilanc investimesh prej 1.8 miliardë 
eurosh dhe parashikon të arrijë në 2.4 miliardë 
euro deri në 2024. Ky takim, ku Presidenti Duka 
mban postin e Nën Kryetarit të HatTrick, do të 
zhvillohet në selinë e re të Federatës së Futbol-
lit, më 1 tetor 2020. Ka qenë propozimi i Krye-
tarit të Komitetit HatTrick, Karl-Erik Nilsson, 
për t’a organizuar këtë takim të rëndësishëm 
në Tiranë, propozim që ka gjetur mbështetjen 
e plotë të Presidentit Duka.

I dashur z. Duka,
Uroj që kjo letër t’ju gjejë mirë.
Paraprakisht më lejoni të shpreh në emër 

të Komitetit HatTrick të UEFA-s dhe timen 
personale mirënjohjen për dakordësinë nga ana juaj për të 
mikëpritur takimin e ardhshëm të Komitetit, Tetorin e këtij viti 
në Tiranë, në selinë tuaj të re, Shtëpinë e Futbollit.

Takime të këtij niveli ofrojnë një mundësi të shkëlqyer për 
të prezantuar sfidat dhe arritjet e Federatave tona përmes 
mbështetjes së këtij programi të rëndësishëm të UEFA-s në 
fushën e investimeve dhe incentivimit.

HatTrick, UEFA cakton mbledhjen e rëndësishme 
në “Shtëpinë e Futbollit” më 1 tetor 2020

Me shumë dëshirë pres të takohemi në Tiranë, të vizitoj 
selinë tuaj të re dhe të njihem nga afër me zhvillimet e futbollit 
shqiptar.

Sinqerisht Juaji,
UEFA
Karl-Erik Nilsson
Kryetar i Komitetit HatTrick

Sektori i Edukimit pranë Federatës së Futbollit, ka 
përfunduar kursin UEFA B, numër 33, që u zhvillua 

në Shkollën e Trajnerëve në Qendrën Sportive Kamëz. 
Në këtë kurs morën pjesë 35 trajnerë, të cilët ndoqën 
plot 120 orë mësimore, sipas kurrikulës së përgatitur 
nga FSHF në bashkëpunim me UEFA-n. Licensa UEFA 
B, është e para për vitin 2020. Trajnimi i trajnerëve ka 

filluar në datën 6 janar dhe ka përfunduar sot, ku dhe 
kanë marrë diplomat përkatëse. Teknikët që u certifi-
kuan sot, mund të trajnojnë në ekipet e grupmoshave, 
pra tek fëmijët dhe të rinjtë. Diplomat për trajnerët e 
diplomuar, janë shpërndarë nga drejtuesit e sektorit të 
Edukimit në FSHF, Astrit Maçi dhe Alban Tafaj. Ditën e 
hënë, datë 3 shkurt, vijon kursi numër 34 i UEFA B.

UEFA B, diplomohen 35 trajnerët e parë për 2020

Në ambjentet e Federatës së Futbollit, Sekretari i Përg-
jithshëm Ilir Shulku dhe Drejtori Teknik, Dzemal Muste-

danagic, kanë zhvilluar një takim me trajnerët e ekipeve për-

FSHF mbledh trajnerët e përfaqësueseve rajonale, 
kërkesë për përzgjedhje rigoroze të futbollistëve

faqësuese rajonale të Shqipërisë, si edhe me 8 përgjegjësit e 
zyrave rajonale të FSHF.

Të pranishëm në këtë takim ishin edhe Drejtoria e Ekipeve 
Kombëtare, të cilët bashkarisht analizuan vitin 2019 dhe 
komunikuan strategjinë e FSHF për 2020, si edhe rëndësinë e 
procesit të seleksionimeve.

Zoti Shulku në fjalën e tij theksoi: “Ju falenderoj për 
pjesëmarrjen tuaj në këtë takim tepër të rëndësishëm të 
zhvillimit të Futbollit në vend. Gjithsecili prej nesh ka detyrën 
kryesore në evidentimin e talentëve dhe përkrahjen e tyre 
në përzgjedhjen e më të mirëve. Evidentimi i futbollistëve 
është një prioritet i FSHF. Trajnerët janë të pajisur me të gjithë 
bazën materiale dhe botimet profesionale të anës zhvillimore. 
Në procesin e seleksionimeve duhet të jemi shumë të saktë. 
Sa i përket përgatitjes së ekipeve përfaqësuese të rajoneve, 
duhet të ndiqni me përpikmëri programin e miratuar nga 
FSHF. Secili trajner në skuadrën e tij duhet të jetë një edukues 
shumë i mirë për fëmijët dhe të rinjtë.“
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BËJE TËNDIN TANI DUKE FILLUAR NGA 21.700 EUR

opel-noshi.al 

KUQ E ZI ME 
GRANDLAND X-IN E RI!
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“Historia e përpjekjeve serioze për organizimin dhe mbështetjen e seleksionit kombëtar shqiptar, i cili do të zhvillonte 
një ndeshje miqësore në Stokholm më 18 korrik. Përpjekjet e Konsullit të Përgjithshëm Franklin Gardlund, serioziteti i 
Federatës Suedeze dhe pushtimi i 7 prillit, që anuloi gjithçka. Një mundësi e humbur, që mund të ndryshonte datat e historisë”

NGA TRITAN KOKONA

jë ëndërr e kahershme e shqiptarëve të 
dashuruar pas futbollit, ka qenë edhe krijimi i 
ekipit kombëtar. Kjo do të ishte mundësia më e 
mire, që ata të ndesheshin me ekipet e vendet 
e tjera, për të ballafaquar nivelin e futbollit të 

tyre.  Tri dekadat e shtrirjes së futbollit në Shqipëri (nga 
fillimi i viteve 1900 kur nisi përhapja e futbollit  nëpërmjet 
shoqatave kulturore dhe artistike (brenda të cilave ishin 
përfshirë edhe ekipet e futbollit, atletikës, gjimnastikës etj) 
kaluan shpejt dhe në ajër, ndjehej nevoja për organizime më 
profesionale dhe të struktururara më mirë. 

Fillimi i viteve ’30, shënoi edhe momentin e 
konsolidimit institucional të futbollit, që padiskutim 
ishte sporti më popullor dhe i dashur në Shqipëri, ashtu 
siç vazhdon të jetë edhe sot. Më 6 qershor të vitit 1930, 
me Dekret Mbretëror shpallet krijimi i Federatës Sportive 
në drejtimin e Entit “Djelmënia Shqiptare”.  Federata 
Futbollit mban vendin e parë. Ndërkohë që kishte 
nisur kampionati kombëtar që u bë një aktivitet zyrtar 
i përvitshëm, Shqipëria pranohet më 13 prill anëtare 
me të drejta të plota në FIFA. Sipas dokumentave dhe 
proçesverbalit që ndodhet në në muzeumin e Federatës 
Shqiptare të Futbollit, në Kongresin e 21 të organizuar 
në Stokholm, Shqipëria është përfaqësuar nga Konsulli 
i Përgjithshëm i Mbretërisë Shqiptare në Suedi, Franklin 
Gardlund. Pikërisht, te ky mik i madh i shqiptarëve gjejmë 
edhe përpjekjet për të ngritur kombëtaren e futbollit. 

Përpjekje të dokumentuara janë kryer disa herë, 
pavarësisht se ekipi kombëtar luajti zyrtarisht, vetëm pas 
Luftës së Dytë Botërore. Dy më të rëndësishmet, janë të 
publikuara dhe të njohura, nga historianët sportivë dhe të 
dokumentuara në shtypin e kohës.

E para janë, dy ndeshje të zhvilluara në mars të vitit 1936 
mes kombëtares A dhe kombëtares B. Të dyja janë fituar nga 
ana e kombëtares A, 2-0 me gola të Kryeziut dhe Lustrës. 
Ndeshja e dytë ka përfunduar 5-1 me gola të shënuar nga 
Lustra (2), Kryeziu (2) dhe Petrela. Goli i vetëm për skuadrën 
e dytë, është shënuar nga Kulla. 

Në këto dy skuadra, të cituara nga gazeta sporti 
Shqiptar moren pjesë këta futbollistë:  Maluçi, Pizha, 
Korça, Gurashi II, Xurxa, Janko, Karapici, Kryeziu, 
Lustra, Begeja, Dovana, Petrela, Cara, Kusi, Jolldashi 
I, Gurashi I, Hajdari, Vangjeli, Kulla, Plluska, Hajnali, 
Llambi, Margariti

Përpjekja e dytë është bërë  pas një mundëie të ofru-
ar nga organizmi më i rëndësishëm i futbollit botëror. Në 

një telegram urimi me rastin e vitit të ri 1938, FIFA e fton 
Shqipërinë që të marrë pjesë në Botërorin e III, të vitit 1938 
që u zhvillua në Francë dhe përfundoi me fitoren e Italisë. 
Por edhe këtë herë mungesa e fondeve, ishte ajo që do 
të bllokonte këtë proçes aq të dashur, për futbolldashësit. 
Shteti i varfër shqiptar, e kishte të pamundur të përballonte 
një “faturë” të tillë. Ndonëse dëshira nuk mungonte. Vizioni 
për të ndërtuar strukturat solide për zhvillimin e futbollit, 

N

KUR SUEDIA, PËRPIQEJ TË LUANTE 
ME KOMBËTAREN E SHQIPËRISË
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ishin treguar me krijimin e Federatës Sportive si edhe në 
anëtarësimin në FIFA, ç’ka të bën të vlerësosh drejtuesit e 
asaj kohe. Kjo përforcohet edhe me vendimin e Këshillit të 
Ministrave të 13 gushtit të vitit 1937, ku vendoset për ndër-
timin e një stadium të ri kombëtar. 

Koha, ecte më shpejt se shqiptarët. Dhe për hir 
të së vërtetës dhe si krijimi i ekipit kombëtar ashtu 
edhe ndërtimi i stadiumit mbetën dëshira në tentativë. 

Nr. 602/1939  11 mars 1939

TIRANE

Zoti President,
Kam kënaqësinë t’ju informoj se presidenti teknik i Federatës Suedeze të 

Futbollit, z. Carl Linde, do të mbërrijë në Tiranë më 29 mars, i shoqëruar nga 
bashkëshortja e tij (me avionin që vjen nga Roma). 

Nëpërmjet kësaj vizite, z. Linde dëshiron që të njohë kushtet në Shqipëri për 
të promovuar ndeshjen e planifikuar të zhvillohet në Stokholm më 18 korrik. Z. 
Linde shpreh dëshirën që të krijohet mundësia për të organizuar një ndeshje për 
ekipin, që do të udhëtojë në Stokholm, ditën e mbërritjes së tij (29 mars), në 
mënyrë që të krijojë një ide mbi cilësitë, formën e kësaj skuadre. 

Do t’ju isha mirënjohës, nëse do të mund të angazhoheni, e kujdeseni për 
shoqërimin, gjatë vizitës një ditore të z. Linde në Tiranë. Ai do të largohet 
nga Shqipëria ditën e nesërme, më 30 mars. 

Ju lutem që të informoni shtypin shqiptar për këtë vizitë, e cila ka për 
qëllim njohjen e futbollit shqiptar. Gjithashtu nëse mund të rezervoni një 
dhomë me dy shtretër në hotel “Continental” për natën e 29 marsit. Do t’ju 
lutesha që të vini në dispozicion të z.Linde një përkthyes në gjuhën gjermane. 

Lutemi që të konfirmoni marrjen e kësaj letre sa më shpejt që të mundeni. 

KUR SUEDIA, PËRPIQEJ TË LUANTE 
ME KOMBËTAREN E SHQIPËRISË
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Cili është Franklin Gardlund?
Franklind Garlund, ka qenë Konsull i Përgjithshëm, i Shqipërisë 

në Stokholm në periudhën e Mbretësisë Shqiptare. Ai ka lindur në 
12 gusht 1887 dhe është ndarë nga jeta në 14 nëntor të vitit 1954. 
Konsiderohet si  një nga të huajt më aktivë, që ka kontribuar në 
mënyrë të vazhdueshme dhe të jashtëzakonshme për zhvillimin 
e sportit dhe sidomos të futbollit në Shqipëri. Në 24 prill të vitit 
1932, ka qenë përfaqësuesi i Federatës Shqiptare të Futbollit në 
kongresin e 21 të FIFA-s, zhvilluar në Stokholm. Pikërisht në atë 
Kongres, ku Shqipëria është pranuar anëtare me të drejta të plota e 
shoqatës botërore të futbollit. 

Më pas, krahas kontributeve të tjera, si afrimi i të rinjve shqiptarë 
për pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme në Suedi (më spikatësi është 
ai i gjimnazistëve në vitin 1933 dhe në mënyrë të veçantë pjesamrrja 
në turnetë e tenisit të Sali Nallbanit në vitin 1933 dhe në vitin 1935), ai 
ka bërë pëpjekje të vazhdueshme për organizimin dhe mbështjejen e 
proçesit të krijimit të skuadrës kombëtare të futbollit. 

Për këtë arsye, ai është vlerësuar nga shtypi i kohës si një 
mbështetës i madh dhe mjaft dashamirës I futbolllit, sportit dhe 
Shqipërisë.

Edhe në historiografinë e futbollit të kohës së diktaturës (me 
gjithë kufizimet ideologjike), pranohen përpjekjet që ka bërë zoti 
Gardlund dhe vendi i tij, për të ndihmuar në krijimin dhe organizimin 
e kombëtares shqiptare të futbollit.  

Ndërkohë që Franklin Gardlund, përpiqej me një zell të 
pazakontë, që të ndihmonte shqiptarët. Me përpjekje të 
mëdha, ai kërkon që të organizojë një ndeshje futbolli 
në Stokholm, pikërisht më 18 korrik të vitit 1939. Ai 
dëshiron që seleksioni i Shqipërisë ta zhvillojë ndeshjen 
e parë, kundër kombëtares së vendit të tij, Suedisë. Për 
këtë arsye, ky mik i madh i shqiptarëve, i bën me dije 
Federatës së Futbollit, mbërritjen e një kryespecialisti 
suedez në Tiranë. Në një shkresë dërguar më datë 11 mars 
1939, ai njofton se Presidenti (Drejtori) i Komitetit Teknik 
të Federatës Suedeze të Futbollit z. Carl Linde, do të 
mbërrijë në Tiranë më datë 29 mars 1939. Qëllimi i vizitës, 
është vëzhgimi i nivelit të skuadrës që do të përballet me 
ekipin suedez. Kjo është një tjetër përpjekje për të siguruar 
një seleksion të Shqipërisë, për të luajtur në Suedi. Duke 
qenë se në atë kohë mungesa e informacionit (e sidomos 
nga Shqipëria) ishte e ndjeshme, Federata Suedeze e 
Futbollit, ka vendosur që të dërgojë një personalitet të 
saj,  për të vëzhguar nga afër cilësitë e një kundërshtari 
pothuajse të panjohur. Fakti që z. Linde, ishte një 
zyrtar i lartë I Federatës Suedeze, mbështet faktin 
se bëhet fjalë për një miqësore mes dy seleksioneve 
kombëtare  dhe jo ballafaqim klubesh.Zoti Calr Linde, 
do të udhëtonte me linjën ajrore Romë-Tiranë, se 
bashku me të shoqen dhe sipas shkreses së dërguar nga 
Gardlund, ai do të akomodohej në  Hotel “Internacional”, 
ndër më luksozët e asaj kohe në kryeqytetin shqiptar. 
Vizita e tij e shkurtër, e cila kishte për qëllim njohjen e 

Me konsideratën më të lartë,

F.Gardlund
Konsulli i Përgjithshëmi i Shqipërisë në Suedi
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vlerave dhe mundësive që kishte një  seleksion shqiptar, 
qartësisht tregon seriozitetin dhe faktin se ky projekt do 
të përfundonte sipas parashikimeve të Gardlundit, në 18 
korrik të vitit 1939…

Kjo histori, për fat të keq, ka mbetur në tentativë dhe këtë 
herë jo për faj të shqiptarësve apo dashamirësve të tyre nga 
Suedia. Më 7 prill 1939, Shqipëria e vogël dhe gati e panjohur 
hyn e ndrojtur dhe e hutuar në skenën e përgjakshme të 
Luftës së II Botërore. Italia fashiste, 
një prej forcave më të fuqishme  
ushtarake të kohës, në mëngjesin e 7 
prillit, pushton Shqipërinë. Rezistenca 
e shqiptarëve, shuhet lehtë, nga një 
ushtri e pajisur me mjetet më modeste 
të kohës. Në pak ditë, Shqipëria, humbi 
pavarësinë e saj dhe u quajt Perandoria 
e Italisë, Abisinisë dhe Shqipërisë me 
Perandor Viktor Emanuelin e III. Të gjitha 
institucionet sportive (dhe sigurisht, jo 
vetëm) pushuan së ekzistuari. Eventet 
sportive nisën të organizoheshin në 
shoqata politike rinore, si “Rinia Fashiste 
e Liktorit”. Ndërkohë që për skuadër kombëtare, ishte e kotë 
që të flitej. Për fat të keq, megjithë vështirësitë e ardhura nga 
varfëria dhe prapambetja, Shqipëria kishte në atë periudhë 
lojtarë të talentuar, të cilët mund ta përfaqësonin denjësisht 
edhe në arenën botërore. Fakti që disa futbollistë luajtën dhe 
bënë karrierë në Serinë A të Italisë (vendi dy herë kampion 

HISTORI

Përpjekja e dytë është bërë  pas një mundëie të ofruar 
nga organizmi më i rëndësishëm i futbollit botëror. Në 

një telegram urimi me rastin e vitit të ri 1938, FIFA e fton 
Shqipërinë që të marrë pjesë në Botërorin e III, të vitit 1938 

që u zhvillua në Francë dhe përfundoi me fitoren e Italisë

i Botës në vitin 1934 dhe 1938), tregon cilësinë teknike të 
futbollistëve. Riza Lustra që luajti me Barin dhe Juventusin, 
Naim Kryeziu që u shndërrua në një simbol të Romës, Loro 
Boriçi që luajti për Lacion apo Sllave Llambi që ka qenë 
pjesëmarrës në disa skuadra italiane, si Brindizi, Bolonja 
apo Inter, ishin disa yje të futbollit shqiptar jashtë vendit. 
Të gjithë këta, së bashku me një plejadë tjetër talentesh 
që luanin dhe spikasnin në Shqipëri, mund të formonin një 

skuadër interesante, që mund të arrinte rezultate të mira.  
Shtatë vjet më pas në tetor të vitit 1946, Shqipëria, në 

pjesëmarrjen e parë si ekip kombëtar në Lojnat Ballkanike, 
arrin të fitojë turneun e futbollit, kur përballë kishte skuadra 
të afrimuara në arenën ndërkombëtare si Jugosllavia dhe 
Rumania, së bashku me Bullgarinë.  
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