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EDITORIAL

TË NDERUAR LEXUES!
TË DASHUR MIQ!
am i lumtur që mbyllëm një sezon të paprecedentë për futbollin,
të mbushur plot me peripeci e që rrezikoi të ndërpritej. Fituesit
arritëm t’i përcaktojmë në fushën e lojës e jo në tavolinë. Ndryshe
nga shumë vende të tjera, ne ia dolëm të rifillojmë kampionatin në
të gjitha kategoritë dhe të menaxhonim me sukses çdo ndeshje
përmes protokollit shëndetësor të përgatitur nga ekspertët. Për asnjë çast
futbolli nuk u kthye në një vatër infeksioni. Nuk ka qenë aspak e lehtë në këtë
situatë, por mendoj se kemi bërë më të mirën për të siguruar vazhdimin e të
gjitha kampionateve, duke respektuar të gjitha masat kufizuese. Jam i bindur
se futbolli, edhe pse me dyer të mbyllura, u ka dhuruar emocione të bukura të
gjitha atyre që e kanë ndjekur përmes ekranit të televizorit.
Edhe një herë, unë dua të falënderoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar
pozitivisht për ta përfunduar edicionin. Falënderoj në radhë të parë
futbollistët dhe trajnerët që kanë treguar durim të madh dhe përkushtim.
Falënderoj mjekët, të cilët na kanë ndihmuar shumë e që vazhdojnë të jenë
në vijën e parë të luftë kundër koronavirusit, Ministrinë e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Policinë e Shtetit, etj. Një falënderim të veçantë edhe
për median që ka sakrifikuar shumë për të pasqyruar të gjitha aktivitetet
futbollistike në këto kohë të vështira për të gjithë.
Por njëkohësisht u kërkoj falje spektatorëve, të cilët nuk kanë pasur
mundësi ta ndjekin futbollin nga shkallët e stadiumit, kuptohet jo për fajin
tonë, por për shkak të masave kufizuese të imponuara nga autoritetet
shëndetësore gjatë pandemisë. Mungesa e tyre ka qenë një minus i madh në
aspektin sportiv për të gjitha skuadrat në këtë periudhë. Futbolli nuk është
i bukur pa tifozët, ndaj shpresoj që ne t’i rikthejmë ato në stadium sa më
parë. Uroj që kurba e infeksioneve të vijë në rënie dhe jeta të kthehet drejt
normalitetit sa më shpejt. Sepse shëndeti vjen i pari për të gjithë.
Ka qenë një periudhë që na bëri të fitojmë më shumë eksperiencë në
menaxhimin e situatave të vështira e që na vlen për t’u përgatitur në
të ardhmen, duke marrë masa e duke hartuar plane veprimi për kushte
emergjence. Jam krenar që Federata i qëndroi pranë futbollit në momentet
më të vështira, duke qenë solidare. Në kushtet e një braktisje totale e të
pakuptimtë nga ana e qeverisë, ne miratuam me urgjencë një paketë të
solidaritetit futbollistik, që parashikonte dy paga për çdo punonjës në
industrinë e futbollit, i cili nuk kishte të ardhura të tjera përveç rrogës.
Një solidaritet për t’u vlerësuar nga i gjithë stafi i Federatës dhe ekipeve
kombëtare, të cilët kontribuuan për krijimin e këtij fondi emergjence.
Pavarësisht të gjithave, investimet e nisura nuk janë ndalur për asnjë
çast dhe projektet e rëndësishme do të vazhdojnë përpara. Mezi pres të
nisim nga puna për projektin e “100 fushat”, që mund të sjellë ndryshime
të mëdha për të ardhmen e fëmijëve tanë. Ne kemi një nevojë emergjente
të krijojmë hapësira sportive para se të jetë shumë vonë. Kjo nismë do të
rivitalizonte futbollin në Shqipëri dhe do të sillte përmirësime të ndjeshme në
infrastrukturën sportive. Gjithashtu, një tjetër nismë e rëndësishme, që do të
vihet në zbatim, është edhe mbështetja e fuqishme për futbollin e femrave,
që do të jetë një nxitje e madhe për afrimin e vajzave në botën e bukur të
futbollit. Ndihem mirë të konstatoj se niveli i futbollit të femrave vjen në
rritje në aspektin cilësor. Po ashtu për Federatën, futbolli i fëmijëve është në
fokusin kryesor dhe do të vazhdojmë të ndërmarrim strategji për të investuar
sa më shumë te futbolli i bazës.
Së shpejti edhe Kombëtarja do të grumbullohet për të nisur aventurën
e re në Ligën e Kombeve. Gjatë kësaj kohe kemi patur vetëm komunikime
virtuale mes stafit, ekipit dhe zyrtarëve, por tani kuqezinjtë rikthehen në
fushë. Unë besoj se i kemi të gjitha mundësitë të arrijmë rezultate pozitive
në të gjitha ndeshjet e Ligës së Kombeve, pasi mendoj se kemi ekipin më të
mirë të të gjithë kohërave të Shqipërisë. Futbolli nuk është matematikë, nuk
mund ta vendosësh me dorë rezultatin, por mendoj që jemi pretendenti real
për të qenë në vendin e parë në grupin tonë. Nëse ia dalim të fitojmë grupin
do të jetë një tjetër arritje e madhe për futbollin shqiptar. Futbolli është i
bukur, sepse është i paparashikueshëm. Ia vlen të ëndërrojmë për një tjetër
aventurë në një turne madhor ndërkombëtar!

J

Nga Armand Duka
PRESIDENT I FEDERATËS
SHQIPTARE TË FUTBOLLIT
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NGA ANDI VERÇANI

jë jetë e kaluar në futboll, me 41 vite eksperiencë në
drejtim, por për asnjë moment në karrierën e tij të
gjatë me mbi 1 mijë ndeshje në repertor, Edoardo
Reja nuk e kishte menduar se mund të qëndronte
pothuajse një vit pa stërvitur e drejtuar skuadrën
e tij. Pandemia e shkaktuar nga Covid-19 ka ngadalësuar dhe
vështirësuar shumë jetët tona, duke na mbajtur larg nga shumë
procese jetësore, që më parë nuk mendonim se mund të na i
ndalonte kush.
Efektin e menjëhershëm te skuadra jonë kombëtare,
Covid-19 e dha në muajin mars, me mbylljen e kufijve dhe ndaljen
e futbollit, duke na hequr mundësinë për të luajtur dy ndeshjet
miqësore të planifikuara me Slloveninë dhe San Marinon, ku
trajneri Reja do të kishte mundësinë të provonte idetë e tij dhe të
testonte të rinj të talentuar që janë në planet e tij. I pamundur u
bë dhe zhvillimi i ndeshjeve të tjera miqësore në muajin qershor
e tani që jemi në prag të eliminatoreve të Ligës së Kombeve,
kuqezinjtë tanë nuk janë bashkë nga 17 nëntori 2019, kur luajtëm
ndeshjen e fundit zyrtare me Francën në “Air Albania Stadium”.
Mos zhvillimi i ndeshjeve miqësore dhe grumbullimeve nuk e
ka penguar trajnerin Reja që të vazhdojë punën e tij me stafin
kuqezi për të përgatitur në mënyrën më të mirë ndeshjet e Ligës
së Kombeve. Stafi është në kontakt të përditshëm me lojtarët.
Vëzhgimi i tyre dhe i lojtarëve potencialë për t’u bërë pjesë e
skuadrës vazhdon. Planet dhe objektivat e kombëtares kuqezi,
Mister Reja i ka shpjeguar në këtë intervistë për revistën “Albania
Futboll”, botim i Federatës Shqiptare të Futbollit.

N

Mister, një vit shumë i vështirë, që nuk besojmë se e keni
ndeshur më parë në 40 vite karrierë?
Një situatë e vështirë që nuk ka ndodhur kurrë, jo vetëm në
këto vite të fundit, por nga një jetë. Jemi duke jetuar një situatë
krejtësisht anormale dhe për fat të keq ende nuk dihet si do të
zgjidhet ky problem. Por ndërkohë duhet të bashkëjetojmë me
këtë situatë. Përtej pandemisë nuk është se ne nuk punojmë, jemi
në kontakt me të gjithë lojtarët. Duhet ta pranoj se ndryshe është
të mbash kontakte dhe ndryshe është të punosh në fushën e lojës.
Për fatin tonë të keq jemi penalizuar, sepse kur u ndal gjithçka
ne duhet të luanim dy ndeshje miqësore në mars dhe të tjera në
qershor. Këto ndeshje do të na shërbenin për të vlerësuar ndonjë
lojtar të ri. Nuk e kishim këtë mundësi dhe kështu që nisemi
pak me vonesë, edhe sepse tani në mes të gushtit janë duke u
luajtur ndeshjet e UEFA Champions League dhe disa lojtarë tanët
si kapiteni Hysaj dhe Gjimshiti janë të impenjuar me skuadrat e tyre.
Do të shkojnë me pushime dhe nuk e dimë ende se në çfarë gjendje
do të mbërrijnë në ndeshjet tona zyrtare të shtatorit. Të shikojmë.
Duhet të gjejmë zgjidhjen duke u fokusuar tek ato lojtarë që janë
më në formë dhe kanë filluar stërvitjet më parë. Të gjithë lojtarët ne
i monitorojmë, flasim përditë me ta dhe nga informacionet që do të
marrim do të bëjmë edhe vlerësimet tona.
Mund të na përshkruani rutinën tuaj të punës gjatë kësaj
periudhe pandemie?
Nuk jemi ndalur në asnjë moment, edhe pse kushtet
nuk kanë qenë të duhurat. Puna ime është ajo për të ndjekur
filmimet e të gjithë lojtarëve shqiptarë që luajnë për skuadra
profesioniste, së bashku me Alaricon që është një mjeshtër për
t’i zbuluar këto elementë. Kemi parë edhe lojtarë që kanë nënën
ose babanë shqiptar dhe jemi duke monitoruar me kujdes çdo
element, duke marrë informacion edhe nga klubet e stafet e tyre
teknike. Kemi filluar me lojtarë të datëlindjeve 2004 e 2005, pra
të rinjtë 15-16-vjeçarë, mosha të vogla që mund të jenë e ardhmja
e futbollit shqiptar. Në të njëjtën kohë po ndjekim alternativa
në Itali dhe në Bashkimin Europian disa lojtarë, duke analizuar
karakteristikat e tyre, rritjen që kanë. Nuk jemi në Shqipëri

por jemi gjatë të gjithë kohës në punë konkrete, gjithmonë të
kujdesshëm me atë që ndodh, për të parë lojtarët që mund të
jenë të vlefshëm për ne.
Në të njëjtën kohë jemi duke punuar edhe për të ardhmen,
sepse programi i Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe duke
folur me Presidentin Duka, është të arrihet pothuajse gjithmonë
kualifikimi në Europian, përtej Botërorit që jemi të qartë që kemi
pak shanse, duke parë që ka shumë skuadra me më shumë
pushtet futbollistik se ne. Jemi të qartë që nuk ka asgjë të
pamundur, duhet të bëjmë gjërat mirë me bindje të madhe. Unë
jam shumë i kënaqur për punën që kemi bërë por për fatin e keq
kjo pandemi na ka kushtëzuar disi në këtë periudhë.
Jemi në prag të eliminatoreve të Ligës së Kombeve. Si ju
duket gjendja e lojtarëve pas rikthimit të garës?
Mendimi im është se do të kemi vështirësi për t’i pasur
lojtarët në gjendjen e tyre më të mirë. Kam folur me disa lojtarë
që janë duke u stërvitur vetëm dhe kanë marrë përgatitës
atletikë që të mbërrijë në formën më të mirë. Ne do të takohemi
me lojtarët vetëm një javë përpara ndeshjes. Në ato ditë që do të
jemi bashkë do të flasim me lojtarët, do të zhvillojmë teste për të
parë se në çfarë gjendje janë nga ana fizike. Akoma nuk e di sesi
do të mbërrijnë në grumbullim. Siç e thashë edhe më lart, flas
me ta, i shikoj të gjithë entuziastë. Mezi presim të rifillojmë dhe
të ritakohemi, sepse jemi ndarë shumë kohë më parë. Ka kaluar
pothuajse një vit që nuk shihemi dhe lojtarët janë të paduruar
për të dhënë kontributin e tyre. Unë uroj që të vijnë në gjendje të
mirë fizike dhe psikologjike.
Kundërshtarët tanë janë Bjellorusia, Kazakistani dhe
Lituania. Si i shikon trajneri Reja kundërshtarët tanë?
Ne nisemi në këtë garë duke marrë në konsideratë faktin që
janë të gjithë kompetitivë, por nëse Shqipëria luan si duhet të
luajë dhe si ka luajtur në periudhën e fundit është e qartë që
vlerat tona mund të mbizotërojnë. Duhet të jemi të qartë se asnjë
ndeshje nuk është e lehtë. Duhet të zbresim në fushën e lojës me
mentalitetin e duhur, me shumë përqendrim. Janë kundërshtarë
të kalueshëm për ne, të një niveli të përballueshëm. Ne nuk
duhet të gabojmë as në mënyrën sesi duhet të shkojmë në këto
ndeshje dhe as ndeshjen. Në Bjellorusi, një nisje e rëndësishme
me një lojë të mirë do të ishte vendimtare për rrugëtimin në këto
eliminatore.
Mister, në Nations League shkojmë për të fituar me lojtarët
më të mirë apo do provojmë edhe lojtarë të rinj, që mund të
na shërbejnë për të ardhmen?
Mund të kombinohen të dyja. Nëse ka lojtarë të rinj që jemi
duke i ndjekur prej disa kohësh për t’i përfshirë dhe për t’i dhënë
mundësinë të luajnë, nëse ata do të tregojnë që kanë cilësi të
mira në bazë të asaj që do të shfaqin gjatë javës. Do të shikojmë
në varësi të situatave, po na u dha mundësia është e qartë që
do t’i përfshijmë. Në fillim do të zbresin në fushën e lojës lojtarët
më të mirë që kemi, jo vetëm më të mirët, por ata që do të jenë
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EDI REJA

në gjendjen më të mirë në prag të ndeshjeve. Në të njëjtën
kohë duhet të pranoj se do të ketë hapësirë për ndonjë të ri në
skuadrën tonë.
Janë në planet tuaja lojtarë të spikatur nga Kombëtarja
U-19 dhe ajo U-21 të cilët janë gati të bëjnë hapin e madh?
Sigurisht. Aktualisht që flasim ka dy-tre lojtarë që jemi duke i
mbajtur në vëzhgim prej kohësh dhe janë në listat tona. Në këtë
moment nuk dua të përmend emra, sepse nuk do të ishte etike
përpara të gjithë të tjerëve. Por siç e theksova këto dy-tre lojtarë
të U-19 dhe U-21 janë tashmë në listën tonë dhe mund të luajnë
në ndeshjet e ardhshme nëse do të ketë mundësi.
Keni dakortësuar një projekt tuajin me Presidentin Duka.
Mund të na shpjegoni se çfarë parashikon ‘Projekti Reja’?
“Projekti Reja” parashikon që në fillim të tij, krijimin e një grupi
pune për të gjithë elementët dhe të jemi më shumë prezentë në
të gjithë territorin shqiptar. Grupi i punës do të punojë shumë
si për përgatitjen fizike ashtu edhe për atë tekniko-taktike, në
mënyrë që të krijojmë në Federatë, një staf në lartësinë e duhur,
gjithmonë me trajnerë me eksperiencë ndërkombëtare.
Ne kemi sot Alarico Rossin që drejton një strukturë inovative
në lidhje me analizën e ndeshjeve, skautizmin si dhe përdorimin e
teknologjisë në përmirësimin e stërvitshmërisë dhe të gjithë punës
së përditshme. Ne duam të punojmë për të pasur mjekë sportivë të
zotë në Shqipëri, të cilët duhet ta pranojmë se mungojnë në vend
për të gjithë ato nevoja që ekzistojnë. Për këtë kemi përgatitur një
projekt të detajuar me Dr. Gianluca Stessina. Duhet të përgatisim
përgatitës atletikë me parametra bashkëkohorë siç janë sot në
futbollin e rëndësishëm europian dhe atë botëror, duke kërkuar t’i
rrisim sa më shumë njohuritë e tyre.
Për eksperiencën, atë që kam jetuar dhe njohuritë që
kam nga bota e futbollit në gjithë këto vite, do doja të jepja

Ne nisemi në këtë garë duke
marrë në konsideratë faktin që
janë të gjithë kompetitiv, por nëse
Shqipëria luan si duhet të luajë dhe
si ka luajtur në periudhën e fundit
është e qartë që vlerat tona mund të
mbizotërojnë. Duhet të jemi të qartë
se asnjë ndeshje nuk është e lehtë

një kontribut për të rritur gjithmonë e më shumë kapacitetin
e futbollit shqiptar. Edhe Presidenti Duka pret këtë nga ky
projekt. Është shumë i kujdesshëm e i fokusuar te një projekt
për të ardhmen në mënyrë që t’i japë mundësi të gjithë lëvizjes
futbollistike shqiptare për t’u rritur. Unë nuk di të them në këtë
moment nëse do të jemi në lartësinë e duhur apo jo, por së paku
eksperienca e të gjithë bashkëpunëtorëve të mi është e tillë që
mund të ndihmojë shumë.
E kemi të qartë që duhet të vijmë në Shqipëri më shpesh
dhe të urojmë që të përfundojë sa më shpejt kjo situatë
shumë e veçantë dhe shumë e vështirë. Kjo na ka penalizuar
shumë sepse projekti mund të kishte filluar me kohë por e
kemi shtyrë me disa muaj. Do të shikojmë ku jemi kur të vijmë
në Shqipëri dhe do të planifikojmë mirë hapat për këtë projekt
të rëndësishëm që kemi bërë”.
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ANALIZA E SEZONIT

FUTBOLLI I FEMRAVE
NJEH RRITJE NË CILËSI.
BUXHET 1 MILION EURO
PËR EDICIONIN E RI!

Kreu i qeverisë së
futbollit shqiptar,
Armand Duka
vlerëson ecurinë e
edicionit 2019/20
në futbollin e
femrave dhe shpalos
objektivat për të
ardhmen: I kemi
kushtuar vëmendje
të madhe, kemi
projekte për të
ardhmen e futbollit
të femrave

residenti i Federatës Shqiptare të Futbollit,
Armand Duka ka vlerësuar ecurinë e sezonit
që sapo u mbyll në futbollin e femrave dhe
progresin që është bërë veçanërisht në
aspektin cilësor. Finalja e Kupës së Shqipërisë,
Vllaznia-Apolonia, që u fitua nga vajzat shkodrane me
rezultatin 4-0, ishte edhe epilogu i edicionit 2019/20.
Për kreun e qeverisë së futbollit niveli i futbollit të femrave
është rritur shumë dhe perspektiva është pozitive, pasi edhe
mbështetja e Federatës Shqiptare të Futbollit do të jetë edhe
më e madhe në vazhdim për të nxitur futbollin e femrave.
“Niveli i futbollit të femrave në Shqipëri është rritur
shumë. Kuptohet që këto dy skuadra, Apolonia dhe Vllaznia
janë disi më të shkëputura edhe në nivel edhe me pikë në

P
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klasifikim, edhe si finaliste të kupës dhe bëjnë një futboll të
bukur, jo me shumë diferenca me futbollin europian. Vllaznia
edicionin e kaluar ka bërë një paraqitje shumë të mirë në
Champions League dhe përsëri këtë vit do ketë shansin të
tregojë veten.
Kështu që, ne i kemi kushtuar goxha vëmendje, kemi
goxha projekte për të ardhmen e futbollit te femrave. Siç
ju jeni të informuar, në edicionin e ardhshëm ne do të kemi
miratuar një buxhet afërsisht 1 milionë euro për të paguar
direkt futbollistë, trajnerë, specialistë futbolli, vajza që
luajnë futboll për t’i bërë sa më shumë të interesuara
dhe do vazhdojmë ta mbështesim këtë futboll deri në
momentin që të jetë një lloj industrie që të mbajë veten
njëlloj si futbolli i meshkujve.

www.fshf.org

ww.fshf.org

FUTBOLLI I FEMRAVE

Jam shumë i gëzuar me finalen e Kupës nga
niveli sportiv, por më pak i gëzuar, sepse ishte pa
spektatorë si të gjithë ndeshjet e tjera. Uroj që ky
sezon që mbyllëm pa spektatorë të mos përsëritet
më dhe të kthehemi në futbollin normal dhe
bashkë me atë që është lojtari i 12-të, spektatori

Kemi skuadra klubesh dhe skuadra të krijuara dhe të
mbështetura në mënyrë amatoreske, nga shoqata, etj.
Pikërisht për këtë arsye ne do të tentojmë që ta orientojmë
futbollin e femrave në klubet e futbollit, që kanë më shumë
mundësi organizative për ta bërë këtë një kampionat më
kompetitiv, jo vetëm thjesht për të patur një kampionat
dhe disa skuadra që luajnë, por për të qenë një garë
më kompetitive. Aktualisht, kemi një diferencë kualiteti,
pavarësisht se qoftë me klubet dhe qoftë me ekipin kombëtar
ne kemi regjistruar rezultate pozitive. Përfaqësuesja kuqezi
ka bërë hapa shumë të mëdha pozitivë përpara, por gjithsesi
me këto masa që ne kemi marrë, duke i krijuar kushte më
të mira, duke i dhënë mbështetje financiare klubeve, duke
i dhënë mbështetje financiare direkt trajnerëve, stafeve

përkatëse, duke i dhënë mbështetje financiare futbollisteve
vajza mendoj që do të kemi hapa pozitivë përpara.
Jam shumë i gëzuar me finalen e Kupës nga niveli sportiv,
por më pak i gëzuar, sepse ishte pa spektatorë si të gjithë
ndeshjet e tjera. Uroj që ky sezon që mbyllëm pa spektatorë
të mos përsëritet më dhe të kthehemi në futbollin normal
dhe bashkë me atë që është lojtari i 12-të, spektatori”, - tha
Presidenti Duka në një prononcim televiziv pas finales së
Kupës së Shqipërisë, Vllaznia-Apolonia.
Për fat të keq, pandemia Covid-19 mbylli dyert e
stadiumeve për të parandaluar përhapjen e virusit dhe ky
vendim i autoriteteve shëndetësore nuk duket se do të
ndryshojë për momentin.
REKORDI I KUQEBLUVE
Skuadra shkodrane, që koleksionoi trofeun e dytë
sezonal pas titullit kampion, festoi suksesin në Kupën e
Shqipërisë në një stadium të boshatisur dhe pa tifozë. Një
arritje historike të vajzave shkodrane, që rrëmbyen titullin
kampion për të shtatin vit radhazi, ndërkohë që vitin e kaluar
realizuan një paraqitjen të shkëlqyer në UEFA Women’s
Champions League.
Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand
Duka, e ka vlerësuar këtë arritje të vajzave kuqeblu, duke
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shtuar se Vllaznia na ka bërë të gjithëve krenarë dhe na ka
dhuruar emocione të mëdha në fushën e lojës.
“Një arritje historike e një skuadre që po shkruan
historinë e futbollit të femrave, duke bërë një paraqitje mjaft
të mirë dhe duke dhuruar njëkohësisht emocione të mëdha
në fushën e lojës. Nuk mund të lë pa përmendur faktin
se Vllaznia na ka bërë të gjithëve krenarë veçanërisht në
arenën ndërkombëtare, teksa vitin e kaluar vendosi edhe një
rekord për futbollin e femrave, pasi kaloi turin eliminator dhe
shkoi deri në fazën e 1/32-ve të UEFA Women’s Champions
League”, – deklaroi Presidenti Duka, duke theksuar edhe
faktin që Vllaznia është kthyer në një simbol për shumë
vajza që duan të luajnë futboll.

“Futbolli është lojë e bukur, por
në shumë vende, ashtu si edhe në
Shqipëri, njihet si lojë për meshkuj.
Ajo që synojmë ne dhe e gjithë
Europa është që ta bëjmë futbollin
lojë për të gjithë shoqërinë dhe të
mos kemi shumë diferenca gjinore”
“Përveç kësaj, unë vlerësoj edhe së tepërmi faktin
se Vllaznia është kthyer në një simbol për shumë vajza
shqiptare e që duhet marrë shembull nga të gjitha klubet.
Është gjithashtu edhe një burim frymëzimi për të investuar
akoma më shumë te futbolli femrave, që Federata Shqiptare
e Futbollit e ka shpallur si prioritetin kryesor për të ardhmen.
Dua të uroj edhe një herë Vllazninë, drejtuesit, stafin
teknik dhe shpresoj që në të ardhmen të shtohen radhët e
vajzave të cilat duan të luajnë futboll. Shumë urime vajzave
shkodrane që na bënë edhe një herë krenarë me suksesin e
tyre!”, – shprehet Presidenti i FSHF-së në urimin e tij.
PRIORITET ABSOLUT I FSHF-së
Më tej, Presidenti Duka ka theksuar se një nga prioritet
kryesore të Federatës së Futbollit është futbolli i femrave dhe
duke filluar nga edicioni i ardhshëm do të miratohet një buxhet
afro 1 milionë euro për ta mbështetur dhe për ta afruar futbollin
e femrave me futbolli i meshkujve për nga niveli.
“Ka disa gjëra që duhen bërë, kushte që janë vendosur
nga FSHF-së. Duhet që ekipet e futbollit të inkuadrohen
në klube, ne t’i mbështesim ato në klube, të kenë një
organizim më të mirë, siç e ka Vllaznia. Dhe Apolonia
është gjithashtu një klub i organizuar shumë mirë edhe për
futbollin e femrave. Të njëjtën gjë duhet të bëjnë të gjithë
klubet. Dhe nga kjo patjetër që do të vijë një kualitet më
i mirë, por gjithsesi gjithmonë do të ketë një kampion dhe
nëse do jetë Vllaznia apo dikush tjetër, ne duhet të arrijmë
në një pikë që të kemi sa më shumë konkurrencë mes tyre”,
- vijoi Presidenti Duka, duke shtuar se synimi i Federatës së
Futbollit është që ta bëjë futbollin një lojë kolektive, një lojë
për të gjithë shoqërinë pa dallime.
“Futbolli është lojë e bukur, por në shumë vende, ashtu si
edhe në Shqipëri, njihet si lojë për meshkuj. Ajo që synojmë
ne dhe e gjithë Europa është që ta bëjmë futbollin lojë për të
gjithë shoqërinë dhe të mos kemi shumë diferenca gjinore.
Futbolli është i bukur, shqiptarët e duan dhe e gjithë
shoqëria në tërësi e do këtë sport, por në disa vende të
Europës dhe të botës akoma shihet si një lojë mashkullore.
Synimi jonë është që ta bëjmë futbollin një lojë kolektive, një
lojë për të gjithë shoqërinë pa dallime. Pikërisht për këtë, në
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një vend relativisht të vështirë në aspektin e mentalitetit, ne
kemi bërë projekte dhe strategji për ta zhvilluar dhe për të
afruar sa më shumë femra në futboll.
Vërtetë ne e kemi patur, le të themi prioritet, por gjithsesi
nuk kemi orientuar buxhetet tona kryesisht te futbolli i femrave
deri më sot. Pa një mbështetje financiare është e vështirë dhe
në këtë lloj ‘lufte’ dihet tashmë që FSHF është e vetme.
Ajo çka kemi vendosur në mënyrë të qartë është që
ne kemi orientuar mbi 20% të buxhetit vjetor të Federatës
për futbollin e femrave, që konsiston në pagesat direkte
të të gjitha vajzave që luajnë futboll në nivelin profesionist
në Shqipëri, në pagesa direkte të të gjithë trajnerëve edhe
nëpër shkolla, jo vetëm në ekipet amatore, duke i furnizuar
ato, duke i mbështetur me uniforma, me topa, me gjithçka
tjetër. Sepse në nivelin shqiptar realisht jemi larg nivelit
sportiv mashkullor me atë femëror, por ta afrojmë për të
tentuar barazimin e nivelit me futbollin e meshkujve”, theksoi kreu i qeverisë së futbollit.
Një rol kyç do të ketë edhe kriteri i licencimit, që FSHF do
të vendosë për klubet e futbollit në mënyrë që të kushtëzojë
zhvillimin e futbollit të femrave. Që do të thotë se një klub i
Kategorisë Superiore pas dy edicionesh nuk mund të marrë pjesë
në kampionatin shqiptar e as në kupat e Europës nëse nuk do të
ketë një skuadër femrash. Kjo, por edhe disa kushte të tjera, që në
një farë mënyre ta bëjmë të detyrueshëm, por jo vetëm kaq.
“Ajo që duhet të bëjmë, sigurisht me ndihmën e të
gjithë shoqërisë shqiptare, t’i bindim prindërit dhe vajzat që
të afrohen me futbollin, sepse akoma jemi në një luftë me
mentalitetin. Pra, një pjesë e vogël e shoqërisë shqiptare e
pranon që vajzat luajnë futboll ose mund të them më shumë
se gjysma nuk e pranon që vajzat luajnë futboll, por përveç
kësaj ne duhet t’i krijojmë edhe kushte mbase më të mira

sesa ato të djemve, sepse kuptohet janë më delikate femrat
dhe kanë nevojë për kushte akoma më të mira, të cilat ne
në projektet dhe strategjitë tona i kemi parashikuar që t’i
realizojmë”, - thotë Presidenti Duka.
STRATEGJIA E ZHVILLIMIT
Futbolli i femrave është një nga prioritetet kryesore të
Federatës Shqiptare të Futbollit dhe jo thjesht prioritet në
letër, por prioritet me vepra. Federata ka miratuar tashmë
një buxhet ambicioz për të incentivuar këtë futboll, për
të nxitur më shumë vajzat që të luajnë futboll dhe është
përcaktuar strategjia se si duhet zhvilluar ky futboll.
Së pari, për zhvillimin e futbollit profesionist duhet që ky
futboll të inkuadrohet brenda klubeve dhe për të realizuar
këtë Federata ka parashikuar dhe në kriteret e ardhshme
të licencimit, që pas dy vitesh një skuadër nuk do të marrë
pjesë në kampionatin shqiptar nëse nuk ka një ekip femrash.
Por nga ana tjetër FSHF-ja edhe i mbështet vajzat që
luajnë futboll, duke bërë pagesa direkte për futbollistet, për
trajnerët, për stafet e tyre, për bazën materiale, uniforma,
topa e gjithçka që duhet. Nëse për futbollin e meshkujve
FSHF nuk jep pagesa direkte, këtë do ta bëjë për femrat dhe
jo vetëm për futbollin profesionist, por edhe për atë amator,
pasi do të mbështeten financiarisht ekipet e shkollave të
Shqipërisë, do të paguajë trajnerët për të krijuar ekipe në
shkolla, do të bëhen kampionatet e shkollave për femra
gjithashtu edhe për të gjithë ekipet amatore që do të
krijohen në Shqipëri.
Objektivat janë tashmë të përcaktuara, qoftë për
edicionin 2020-2021 dhe më vonë, por edhe për numrin
që duhet të arrijmë sa i përket vajzave, që duhet të bëhen
futbolliste dhe për nivelin profesional të tyre.
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NATIONS LEAGUE

LIGA A
GRUPI 1:

POLONIA
BOSNJA
ITALIA
HOLLANDA

GRUPI 2:

ISLANDA
DANIMARKA
BELGJIKË
ANGLI

GRUPI 3:

KROACIA
SUEDIA

AFRON
LIGA E KOMBEVE
KOMBËTARJA BËHET
GATI TË NDEZË
MOTORËT, STATISTIKAT
JANË OPTIMISTE

FRANCA
PORTUGALIA
GRUPI 4:

GJERMANIA
UKRAINA
SPANJA
ZVICËR

Fitueset e grupeve do të marrin pjesë në
fazën finale të Nations League në qershor
2021 (gjysëmfinalet, finale për vendin e tretë
e finale për të parin), deri në vendosjen e
fitueses së kompeticionit që do të pasojë
Portugalinë e Cristiano Ronaldo-s. Të fundit të
klasifikuara do të zbresin një Ligë më poshtë.

Gjithçka është gati për edicionin 2020/21. Shqipëria
ndodhet sërish në Ligën C dhe do të ndeshet në Grupin
e 4 të këtij divizioni me Bjellorusinë, Lituaninë dhe
Kazakistanin: të gjithë kundërshtarë që i kemi mundur
më parë në bazë të statistikave, gjë që na jep një lloj
optimizmi e entuziazmi paraprak

NGA ENDI TUFA
ithçka është gati për edicionin 2020/21 të Uefa
Nations League (Liga e Kombeve). Formati
është modifikuar lehtësisht në krahasim me
edicionin e parë të fituar nga Portugalia,
por janë konfirmuar katër ligat, duke u
përmirësuar vetëm disa gjëra në formatin dhe mekanizmin e
kësaj veprimtarie. Grupet e çdo lige u zbardhën në shortin, që u
hodh në Amsterdam në fillim të muajit mars.
Vendi ynë, Shqipëria ndodhet sërish në Ligën C, në

GJ
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vazon e parë dhe për kuqezinjtë, goglat holandeze kanë
qenë me fat. Ekipi i udhëhequr nga Edy Reja do të ndeshet
në Grupin e 4 të këtij divizioni me Bjellorusinë, Lituaninë dhe
Kazakistanin: të gjithë kundërshtarë që i kemi mundur më
parë në bazë të statistikave, gjë që na bën të buzëqeshim
për momentin apo të na japin një lloj optimizmi e entuziazmi
paraprak. Gjithsesi nuk dinim se çfarë do të ndodhte,
pandemia e COVID-19 e ka vështirësuar shumë situatën dhe
duke i bërë gjërat shumë pak të kuptueshme për atë që ishte

www.fshf.org

ww.fshf.org

LIGA B
GRUPI 1:

GRUPI 2:

GRUPI 3:

GRUPI 4:

RUMANIA

LIGA C
GRUPI 1:

AZERBAJXHAN

LIGA D
GRUPI 1:

MALTA

IRLANDA E VERIUT

LUKSEMBURG

ANDORRA

NORVEGJIA

QIPRO

LETONIA

AUSTRIA

MALI I ZI

ISHUJT FAROE

IZRAELI

GRUPI 2:

ARMENIA

GRUPI 2:

SAN MARINO

SLLOVAKIA

ESTONIA

LIECHTENSTEIN

SKOCIA

MAQEDONIA E VERIUT

GJIBRALTAR

REPUBLIKA CEKE

GJEORGJIA

HUNGARIA

GRUPI 3:

MOLDAVIA

TURQIA

SLLOVENIA

SERBIA

KOSOVA

RUSIA

GREQIA

BULLGARIA

GRUPI 4:

KAZAKISTAN

IRLANDA

LITUANIA

FINLANDA

BJELLORUSIA

UELLSI

SHQIPËRIA

parashikuar. Mungesa e stërvitjes dhe aktivizimit normal
ndikon jo pak.
Gjithashtu ngjeshja e ndeshjeve, mbyllja e një sezoni të
çuditshëm, që është thuajse në prag të fillimit të tjetrit, nuk
të lë shumë kohë për t’u menduar, për të pushuar, apo për
të marrë masa. Megjithatë fakt është që grupi ynë, në letër
na bën të kemi një optimizëm, por në realitetin e futbollit,
skuadra të vogla nuk ka më dhe statistikat janë thjeshtë
pjesë e së shkuarës dhe jo tregues i të tashmes.

Faze finale, që ka patur sukses të madh,
mbetet e pandryshuar: katër fitueset e
grupeve të Ligës A do të përballen për të
drekretuar fituesen e UEFA Nations League.

Ndërkohë ky short na dha mundësinë të paktën për
momentin që të shmangnim një përballje direkte me “vëllain
tonë të vogël”, siç konsiderohet tashmë ekipi përfaqësues i
Kosovës. Kujtojmë që dhe skuadra e drejtuar nga zvicerani
Shaland ndodhet tashmë jo më në Ligën e fundit, por në
Ligën C, aty ku jemi edhe ne, një sukses për ta pas rezultateve
pozitive të edicionit të parë të Ligës së Kombeve. Gjithsesi
sa i përket atij shorti, Dardanët do të përballen me Greqinë,
Slloveninë dhe Moldavinë.
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NATIONS LEAGUE
KALENDARI I
UEFA NATIONS LEAGUE
2020/21
JAVA 1:

3-5 SHTATOR 2020

JAVA 2:

6-8 SHTATOR 2020

JAVA 3:

8-10 TETOR

2020

JAVA 4:

11-13 TETOR

2020

JAVA 5:

12-14 NËNTOR 2020

JAVA 6:

15–17 NËNTOR 2020

SHORTI I FAZËS FINALE:
PËR T’U KONFIRMUAR

FAZA FINALE:

2–6 QERSHOR 2021

Përcaktimi i një kombëtareje në
Ligën përkatëse është bërë në bazë
të klasifikimit të përgjithshëm pas
edicionit 2018/19. Të rejat lidhen me
modifikimet e vogla të formatit me
dëshirën për të reduktuar edhe më
shumë numrin e miqësoreve

KALENDARI
Në rastin e skuadrës sonë kombëtare, Shqipëria, të
paktën në bazë të llogarive paraprake, i ka shanset e mira
dhe gjithçka është e mundshme për të fituar biletën për
“Play Off”-in e botërorit “Katar 2020”.
Kombëtarja shihet si ekipi favorit midis Bjellorusisë,
Lituanisë dhe Kazakistanit, që plotësojnë listën e grupit.
Ndeshjen e parë kuqezinjtë do ta zhvillojnë si mike në
Bjellorusi më 4 shtator dhe vetëm tre ditë më pas, do të
presë në “Air Albania” modestët e Lituanisë. Ndërkohë një
muaj më pas, në 10 tetor, djemtë e Edi Rejas do të luajnë
ndaj Kazakistanit, si miq. Për t’u zhvendosur tre ditë më pas
në Lituani, për t’u përballur ndaj këtyre të fundit. Sakaq,
dy ndeshjet e fundit kombëtarja jonë do t’i luajë ndaj
Kazakistanit dhe Bjellorusisë në shtëpi, respektivisht në 12
dhe 15 nëntor. Në garë janë 16 skuadra në Ligën A, B e C,
ndërsa shtatë do të marrin pjesë në Ligën D. Përcaktimi i
një kombëtareje në Ligën përkatëse është bërë në bazë të
klasifikimit të përgjithshëm pas edicionit 2018/19. Të rejat
lidhen me modifikimet e vogla të formatit me dëshirën për
të reduktuar edhe më shumë numrin e miqësoreve.
PRECEDENTËT
Sa i përket përballjeve të mëparshmë me rivalët në
grup, Shqipëria ka zhvilluar pesë ndeshje me Bjellorusinë
në histori dhe ka vetëm 1 fitore, pikërisht Shqipëri-Bjellorusi
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të datës 26 mars 2011, ku kuqezinjtë kanë fituar 1-0 edhe
kjo për kualifikueset e Europianit. Më pas, dy sfida janë
ndarë në barazim, Bjellorusi-Shqipëri, 1-1 e vlefshme për
eliminatoret e Europianit më 2 shtator 2006, si dhe në
miqësoren e 15 nëntorit 2013. Në dy sfida kanë fituar
bjellorusët, pikërisht në Shqipëri, në 17 nëntor të 2007-s
me rezultatin 2-4 si dhe më 12 tetor 2010, edhe këto të
vlefshme për eliminatoret e Europianit.
Me Kazakistanin jemi përballur vetëm 2 herë, duke i
fituar të dyja sfidat, që të dyja të vlefshme për eliminatoret e
Botërorit 2006. Ndeshja e parë e luajtur u fitua me rezultatin
0-1, me një gol të Alban Bushit. Në ndeshjen e kthimit që u
luajt në Shqipëri, Shqipëria fitoi me rezultatin e ngushtë 2-1.
Me Lituaninë kemi luajtur katër herë histori, më
konkretisht dy ndeshje zyrtare dhe dy miqësore. Lituanezët
janë rivalët më të “vjetër” në këtë grup, pasi përballjet e
para i kemi zhvilluar në fillim të vitet ‘90 gjatë eliminatoret e
Botërorit SHBA 1994. Në ndeshjen e parë kuqezinjtë triumfuan
me rezultatin 1-0. Sfida e kthimit e luajtur në Lituani ka
përfunduar me fitoren e vendasve me rezultatin 3-1.
U desh të kalonin shumë vite që këto dy ekipe të
përballeshin serish. Në miqësoren e 2006-s kuqezinjtë e
drejtuar nga Briegel asokohe, u mundën me rezultatin 1-2.
Interesante është miqësorja e vitit 2013, ku Shqipëria fitoi
me rezultatin 4-1. Në fushë kuqezinjtë e De Biasit treguan
një formë të shkëlqyer.
FORMATI
Uefa Nations League është një kompeticion që i hap
rrugën e kualifikimit kombëtareve për në fazën e grupeve
të dy kompeticioneve më të rëndësishme në aspektin
futbollistik, siç janë Kampionati Europian dhe ai Botëror.
Në kuadër të ndryshimeve të këtij edicioni të dytë vlen
për t’u përmendur se të gjitha skuadrat e grupeve me nga
katër do të luajnë ndeshjen e fundit në të njëjtën ditë e në të
njëjtën orë. Numri i ndeshjeve kompetitive do të shkojë nga
138 në 162 duke shtuar vlerën komerciale të kompeticionit.
Portugalia fitoi titullin e edicionit inaugurues të këtij
kompeticioni në vitin 2019. Ky format zëvendëson më së
shumti miqësoret dhe u jep mundësi ekipeve kombëtare që
të përballen me rivalë të të njëjtit nivel në bazë të renditjes së
përgjithshme. Fituesi i Nations League merr 7.5 milionë euro
shpërblim, ndërsa fituesi i çdo divizioni do të ketë mundësi të
kualifikohet drejtpërdrejt në Europianin e vitit të ardhshëm.
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NATIONS LEAGUE

C

GRUPI 4
SHQIPËRI
BJELLORUSI
LITUANI
KAZAKISTAN

20:45

BJELLORUSI

4 SHTATOR

SHQIPËRI

20:45

SHQIPËRI

7 SHTATOR

LITUANI

15:00

KAZAKISTAN

11 TETOR

SHQIPËRI

18:00

LITUANI

14 TETOR

SHQIPËRI

18:00

SHQIPËRI

15 NËNTOR

KAZAKISTAN

16:00

SHQIPËRI
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Rivitalizimi
i futbollit

PROJEKTI, DUKA:
DUA 100 FUSHA
(NË FAKT DUHEN 500!)
Nisma ambicioze e FSHF-së që synon të ndryshojë rrënjësisht të
ardhmen e futbollit të fëmijëve. Qëllimi është që djemtë dhe vajzat
të kenë ambiente moderne, në mënyrë që të angazhohen në botën e
mrekullueshme të futbollit. Detajet teknike të projektit që ka nevojë për
mbështetjen e qeverisë dhe pushtetit vendor
NGA FATJON KODRA
ëja më e rëndësishme për të siguruar të
ardhmen e futbollit është investimi te
fëmijët, në infrastrukturën ku ata do të
stërviten për të afruar sa më shumë fëmijë
në futboll. Por infrastruktura vazhdon të jetë
problematika kryesore e futbollit në Shqipëri. Në 30 vitet e
fundit fushat e futbollit në vendin tonë janë pakësuar, pasi
një pjesë e mirë kanë ndryshuar destinacion, ndërsa të tjera
kanë degraduar për shkak të mungesës së investimeve.
Është e vërtetë që shumë fëmijë kanë dëshirë të stërviten
dhe të luajnë futboll, por e kanë të pamundur pasi nuk kanë
fusha futbolli afër shtëpisë apo në lagjet e tyre dhe janë të
detyruar të udhëtojnë me kilometra për t’u argëtuar me
topin. Kjo gjendje e infrastrukturës ka bërë që futbolli i bazës
apo futbolli i fëmijëve të vuajë si në aspektin cilësor ashtu
edhe në atë sasior.
Për këtë arsye Federata Shqiptare e Futbollit ka
përgatitur prej kohësh një projekt ambicioz që synon të
ndryshojë rrënjësisht të ardhmen e futbollit të fëmijëve. Një
investim madhor, por që është i pamundur të realizohet
vetëm nga Federata dhe në këtë rast kërkon mbështetjen

GJ
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e qeverisë dhe pushtetit vendor për t’u vënë në zbatim
në bashkëpunim, edhe financiar. Shqetësimi është i madh
sidomos në kryeqytet, ku hapësirat e lira janë ulur ndjeshëm,
ndërkohë që numri i banorëve vazhdon të rritet dhe duhet
ndërhyrë në mënyrë urgjente. Deri më sot fushat janë kthyer
në shesh ndërtimi për pallate, por kjo gjë duhet medoemos
të ndryshojë në vazhdim nëse duam të mendojmë për
brezat e ri. Qëllim parësor i FSHF-së është që fëmijët tanë,
djemtë dhe vajzat, dhe po ashtu edhe të rriturit, të kenë
ambiente moderne në rajonet ku banojnë, në mënyrë që të
angazhohen në botën e mrekullueshme të futbollit.
DETAJET TEKNIKE
Projekti “Rivitalizimi i Futbollit në Shqipëri - 100 Fusha
Futbolli” synon pikërisht të përmirësojë indeksin aktual
të infrastrukturës futbollistike, për të mundësuar rritjen e
numrit të djemve dhe vajzave që stërviten, luajnë, punojnë
dhe zbaviten me futboll.
Vetë Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, e ka lançuar
këtë projekt në disa nga daljet e tij mediatike të fundit,
duke zbuluar detajet teknike dhe duke i bërë apel qeverisë
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që ta mbështesë këtë iniciativë vitale
për të ardhmen e futbollit. Kreu i qeverisë
së futbollit ka theksuar se ky investim do ta
bënte Shqipërinë shumë më konkurente në arenën
ndërkombëtare.
“Ia kam thënë edhe Kryeministrit Edi Rama edhe
anëtarëve të tjerë të qeverisë, me një investim minimal të
qeverisë, nëse na mbështet në këtë iniciativë, të ndërtojmë
100 fusha futbolli brenda 3 viteve të ardhshme në Shqipëri
dhe ne do të jemi gjithmonë një vend pretendent për
çdo lloj gare ndërkombëtare në futboll. Ne shqiptarët e
dashurojmë futbollin. Që të kemi më shumë fëmijë, që të
kemi më shumë kualitet, që të kemi më shumë masivitet,
këto 100 fusha mund të jenë fillimi. Por Shqipëria ka nevojë
për të paktën 500 fusha futbolli.
Futbolli kërkon sakrificë dhe ne jemi njerëz të sakrificës.
Kjo do të na bëjë shumë konkurrentë në tregun e futbollit
ndërkombëtar.
Minimalisht qeveria të na mbështesë në këto dy drejtime:
të ndërtojmë infrastrukturë për fëmijët me 100 fusha futbolli
dhe e ne e kemi deklaruar se 1/3 e këtij projekti e financon
FSHF-ja nëpërmjet donacioneve të FIFA-s dhe UEFA-s, 1/3
qeveria dhe 1/3 pushteti vendor si edhe gjithashtu të ndryshojë
ligjin për sponsorizimet. Vetëm me këto dy gjëra unë jam
i sigurt dhe ju garantoj se Shqipëria në vitet e ardhshme
është një vend konkurrent, jo vetëm në Europë, por edhe më
gjerë, në kompeticionet ndërkombëtare”, - ka deklaruar kreu
i qeverisë së futbollit, teksa e ka bërë të qartë se Federata do

të përqendrohet në futbollin
e fëmijëve. Sepse ‘A’-ja për të
zhvilluar futbollin e fëmijëve është
infrastruktura dhe projekti i 100
fushave në Shqipëri parashikohet të
bëjë një ndryshim sasior dhe cilësor për
futbollin shqiptar në vitet e ardhshme.
Bëhet fjalë për 100 fusha me përmasa të
rregullta e të plota, që janë në plan për t’u
ndërtuar në të gjithë vendin. Propozimi është për të ndarë
kostot financiare në mënyrë të barabartë, ndërsa fatura në
total mund të shkojë në 20 milionë euro. Natyrisht, do të duhet
bashkëpunimi edhe me pushtetin vendor, pra me bashkitë, për
të ndërtuar infrastrukturë në Tiranë dhe në rrethe.
Më konkretisht, projekti parashikon kontributin financiar
sipas formulës: 34% e vlerës totale të projektit do të
financohet nga Federata Shqiptare e Futbollit; 33% e vlerës
totale të projektit do të financohet nga qeveria shqiptare;
33% e vlerës totale të projektit do të financohet nga subjekti
aplikues. Subjekti aplikues mund të jetë një bashki, një klub
futbolli ose një investitor privat, i cili ka një truall në pronësi
ose me qera për një afat jo më pak se 20 vjet. Fushat e
lojës do të jenë me përmasa olimpike me bar natyral dhe
do të kenë ambiente teknike, që përbëhen nga dhomat e
zhveshjes, me sipërfaqe minimale 200 metra katror dhe
hapësira për zyrtarët e ndeshjes. Gjithashtu, duhet të
sigurohet pjesa e rrethimit dhe të ketë pajisjet e duhura për
mirëmbajtjen e fushave.
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në futboll sa ç’është ecuria dhe mirëqënia ekonomike për
gjithë vendin tonë nga ndërtimi i rrugëve, autostradave,
porteve e aeroporteve. Sa më e zhvilluar infrastruktura, aq
më të mëdha janë mundësitë. Ndërsa, shtylla e dytë është
edukimi. Me këtë infrastrukturë ofrohet mundësia që të
edukohen fëmijët dhe të rinjtë tanë, që sigurisht duke parë
vendin ku luajnë, do kërkojnë më shumë nga vetja. E thënë
ndryshe, infrastruktura do të sillte një standard edhe në
pjesën edukative si dhe të disiplinës.

STUDIMI
Nuk është sekret fakti që sporti në përgjithësi dhe futbolli
në veçanti si sporti më masiv në botë, jep një kontribut të
vyer shoqëror duke përmirësuar në shoqëri edhe aspekte të
tjera jetësore siç janë aspekti shëndetësor, aspekti ekonomik
dhe aspekti social. Në bazë të studimit të kryer nga FSHF-ja,
nëse i hedhim një sy situatës aktuale në të gjithë territorin e
vendit, shifrat nuk janë aspak entuziaste sa u përket fushave
me bar natyral dhe fushat me bar artificial në çdo qytet
krahasuar me numrin banorëve.
Nga ky studim, rezulton se raporti i fushave të futbollit
varion mesatarisht nga 1/18.000 banorë e deri në rastet
ekstreme 1/115.000 banorë. Kjo shifër nuk është thjesht e
ulët, por është jashtë çdo standardi krahasuar me mesataret
europiane. Kjo situatë, kushtëzon në mënyrë rrënjësore
numrin e futbollistëve amatorë dhe profesionistë, parakusht
bazë për një futboll cilësor në nivel elitar ndërkombëtar. Për
të dhënë një shembull se çfarë shpërndarjeje duhet të ketë
në një vend infrastruktura e futbollit, mund të sjellim disa
statistika europiane nga vende të ndryshme, kuptohet me
shifrat të përafërta.
Anglia ka rreth 40 mijë fusha të mëdha dhe për fëmijë
dhe e përkthyer në shifra të indeksuara, ka 1 fushë futbolli për
1400 banorë (1/1400). Italia sipas statistikave të gjeneruara
nga hulumtimet ka plot 18 mijë fusha të certifikuara dhe ka
një raport 1 fushë për 3300 banorë (1/3300).
Islanda ka 182 fusha me përmasa të certifikuara dhe
dhjetëra fusha të mbyllura. Sipas statistikave ka një indeks 1
fushë për 1800 banorë (1/1800). Ishujt Faroe kanë 20 fusha
dhe një mesatare prej 1 fushe për 2500 banorë (1/2500).
Ndërsa, Gjermania numëron plot 50 mijë fusha futbolli dhe
ka një mesatare prej 1 fushe për 1700 banorë (1/1700).
Siç e tregojnë vetë shifrat, nëse ne duam të kemi një
nivel sa më cilësor të futbollit në Shqipëri, duhet t’ia fillojmë
pikërisht nga infrastruktura. Objektivi i federatës është
që fushat dhe terrenet sportive të kthehen në festivale
sportive për prindërit dhe fëmijët e tyre. Zhvillimi i futbollit
të fëmijëve ashtu si edhe futbolli i femrave janë prioritetet
absolute të Federatës Shqiptare të Futbollit aktualisht.
Janë dy shtylla kryesore të lidhura fort me suksesin në
fushën e futbollit: e para është infrastruktura. Pa të, do të
ishte e pamundur të flisnim për një nivel e për një standard
të pranuar. Infrastruktura është po aq e lidhur me suksesin

PROBLEMET
Siç e thamë, projekti në fakt është iniciuar prej disa muajsh
nga ana e Federatës Shqiptare e Futbollit, që siç e theksuam
është vetëm një nga aktorët në këtë proces. Por ngjarjet e
pazakonta që kanë ndodhur në harkun e 9 muajve të fundit
kanë sjellë një bllokim të paparashikuar të gjithë aktiviteteve
dhe ngadalësim apo shtyrje edhe të ndonjë projekti. Në fillim
ishte tërmeti tragjik i nëntorit të vitit të kaluar që tronditi
vendin, duke shkaktuar shumë viktima e më pas në mars të
këtij viti i gjithë vendi u mbyll në një karantinë të paprecedentë
për shkak të pandemisë botërore Covid-19.
Edhe futbolli u ndërpre, si çdo aktivitet tjetër, por
investimet e nisura nuk u ndalën për asnjë çast, siç ishte rasti
i stadiumit të ri të Kukësit ku po punohet me ritme të mira
dhe tashmë impianti ka marrë formë. Kjo situatë, që zgjati
për disa muaj bëri që të bllokohej çdo nismë e veçanërisht
ky projekt që është i lidhur ngushtë me bashkëpunimin
e pushtetit qendror dhe vendor. Situata vazhdon të jetë e
nderë pasi shifrat e infektimeve me koronavirus vazhdojnë
të jenë shqetësuese dhe është e qartë që vëmendja e
qeverisë është e përqendruar te lufta ndaj Covid-19.
Gjithsesi, në FSHF shpresojnë dhe urojnë që gjendja
të normalizohet dhe të nisë puna sa më parë për të gjitha
projektet e planifikuara e veçanërisht për atë të 100 fushave, që
është i një rëndësie shumë të madhe për të ardhmen e futbollit.
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TIRANA, TEUTA
& VLLAZNIA FEMRA
JANË FITUESIT E
EDICIONIT 2019/20!
Bardheblutë shpallen kampionë të Shqipërisë, pasi
siguruan titullin në Kategorinë Superiore. Durrsakët
triumfuan për herë të katërt në Kupën e Shqipërisë,
ndërsa vajzat shkodrane rrëmbejnë gjithçka: titullin
kampion dhe Kupën e Shqipërisë!
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inalja e Kupës së Shqipërisë, Teuta-Tirana (20) uli siparin e edicionit 2019-2020. Një sezon
që do të mbahet mend gjatë në historinë e
futbollit shqiptar, por edhe në historinë tonë
kombëtare.
Edicioni ishte i pazakontë thuajse që në nisje të tij. Në fillim,
tërmeti tragjik i 26 nëntorit, i cili përveçse mori shumë jetë
njerëzish, solli edhe dëme të mëdha materiale, por edhe
i shokoi të gjithë për përmasat e tragjedisë. Federata e
Futbollit, në shenjë solidarizimi me të prekurit nga ky tërmet
mori vendimin që të shtyheshin ndeshjet me një javë dhe u
angazhua në disa nisma sensibilizuese, që nga vendimi për
rindërtimin e tre shtëpive të shkatërruara e deri te fushata
kombëtare e ndërkombëtare për mbledhjen e fondeve
për të dëmtuarit e kësaj fatkeqësie për të ndihmuar sa më
shumë familje.

F

KAMPIONATI
Deri në ato momente ishin luajtur 13 javë të Kategorisë
Superiore dhe renditja kryesohej bindshëm nga Partizani
(25 pikë), që kishte 4 pikë diferencë me vendin e dytë ku
renditej Kukësi. Sakaq, Tirana renditej në vendin e 6-të me
19 pikë. Menjëherë pas tërmetit Partizani zhytet në një krizë
rezultatesh, duke humbur vendin e parë që rrëmbehet nga
Kukësi. Ndërkohë, gjatë fazës së parë nga stoli i Tiranës ishin
larguar dy trajnerë në pak kohë, Ardian Mema, i shkarkuar
dhe Julian Ahmataj, i cili dha dorëheqjen. Në krye të Tiranës
vjen Emanuel Egbo, i njohur si trajneri i portierëve, por që
e ktheu ekipin e Tiranës në rrugën e duhur. Në 10 dhjetor,
Egbo zyrtarizohet si trajner, ndërsa në datën 13, bardheblutë
përballen me rivalin e përjetshëm, klubin tjetër kryeqytetas,
Partizanin. Fitorja 2-1 kundër kampionëve në fuqi, i dha
Tiranës shpresë dhe besim se sezoni 2019-2020, mund dhe
në fakt do të ishte sezoni i tyre.
Ishte pikërisht fitorja në derbi pika e kthesës për Tiranën,
e cila mori një drejtim komplet tjetër, duke u renditur në
vendin e dytë, në përfundim të fazës së dytë dhe pas fitoreve
të njëpasnjëshme arrin në vendin e parë. Më konkretisht
parakalimi ndodhi në javën e 23-të, të luajtur më 21 shkurt
në përballjen direkte me Kukësin, që u fitua nga Tirana 2-1.
Në fazën e tretë, ekipi i Tiranës nuk pësoi asnjë humbje,
duke konfirmuar vendosmërinë për të fituar trofeun më të
rëndësishëm në Shqipëri në këtë vit jubilar për bardheblutë,
që festonin 100-vjetorin e themelimit të klubit.
Pandemia botërore Covid-19 solli edhe vendosjen e
masave kufizuese drastike nga autoritetet shëndetësore
dhe më datën 12 mars, Federata e Futbollit mori vendimin
që kampionati të ndërpritej me një afat të pacaktuar.
Përgjatë 84 ditëve të karantinës dhe luftës me virusin e
padukshëm, pati një sërë diskutimesh, ku më kryesori ishte
nëse duhet të jepej titulli në tavolinë apo në fushën e lojës.
Federata e Futbollit, kërkoi nga qeveria shqiptare
që sporti më i dashur për shqiptarët të rifillonte, edhe
pse pa praninë e tifozëve dhe verdikti të jepej në
fushë. Gjithashtu, Federata përgatiti edhe një protokoll
shëndetësor sipas standarteve europiane dhe e konsultoi
edhe me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
dhe Komitetin Teknik të Ekspertëve.
Pas shumë diskutimeve dhe këmbënguljes së FSHF-së
më datën 3 qershor rinis Kategoria Superiore dhe Tirana
vijoi me ecurinë e saj pozitive, të lënë përgjysëm në mars.
Edhe pse bëri një kampionat të mirë, Tirana nuk e gëzoi
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Duka uron klubet
fituese: Duhet të
jeni krenarë për këto
arritje të rëndësishme
residenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand
Duka ka uruar fituesit e edicionit futbollistik 2019/20
që sapo u mbyll. Një sezon i pazakontë që kaloi mes
peripecive të imponuara nga pandemia Covid-19, por
që arriti të rifillonte pas ndërprerjes dhe u mbyll me finalen e
Kupës së Shqipërisë të dielën e kaluar, që u fitua nga KF Teuta.
Kreu i qeverisë së futbollit u ka dërguar telegram urimi të gjitha
klubeve që triumfuan këtë sezon, duke u shpallur kampionë në
kategoritë përkatëse, apo duke u ngjitur një kategori më lart.
KF Tirana (kampione e Kategorisë Superiore, Vllaznia femra
(Kampione & fituese e Kupës së Shqipërisë për femra), KF Teuta
(fituese e Kupës së Shqipërisë), KF Apolonia (fituese e Grupit
B & kampione e Kategorisë së Parë, kampione e Superiores
U-19, kampione e Kategorisë së parë U-17), KS Kastrioti (fitues
i Grupit A në Kategorinë e Parë), Vora (fitues i Grupit A &
kampione e Kategorisë së Dytë), Tomori (fitues i Grupit B në
Kategorinë e Dytë) si edhe ekipeve kampione të moshave që
nga Internacional U-15, Shënkolli U-17, Football Republic U-19,
etj., janë fituesit e edicionit futbollistik.
“Në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit dëshiroj t’ju dërgoj
urimet më të përzemërta për suksesin në sezonin 2019/2020.
Të gjithë ju duhet të jeni krenarë për këtë arritje të rëndësishme.
Triumfi juaj është tërësisht rezultati konkret i punës së palodhur,
angazhimit të madh, besimit të thellë dhe shpirtit të sakrificës që
keni treguar gjatë një viti të vështirë për të gjithë.
Është koha të festoni për momentet e paharrueshme që keni
kaluar gjatë këtij sezoni. Por duke filluar nga nesër, të gjithë së
bashku, duhet t’i rikthehemi punës, madje duke shtuar forcat,
për t’u përmirësuar dhe rritur akoma më shumë cilësinë sportive
në të mirën tuaj dhe të futbollit shqiptar”, - shkruan Presidenti
Duka në urimet për klubet fituese të këtij sezoni.
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fitoren e tij në fushën e lojës në mënyrë të drejtëpërdrejtë.
Ndeshja Vllaznia- Kukësi, e cila përfundoi 1-0 në “Loro
Boriçi” i hoqi shpresat për titull kuksianëve dhe i dha
matematikisht trofeun Tiranës. Bardheblutë u rikthyen në
majë pas 11 vitesh pritje.
Ditëlindja e 100-të e Tiranës ishte jo nga më të bukurat.
Mungesa e tifozëve në stadium, në mbrëmjen e 29 korrikut,
pavarësisht emocioneve, ishte si torta pa qershinë në majë.
Gjithsesi, bardheblutë u kurorëzuan kampionë të Shqipërisë
për të 25-tën herë në historinë e tyre, duke hipotekuar
trofeun më të lakmuar në vend përmes një ceremonie
mjaft të bukur, që u zhvillua në stadiumin “Air Albania” në
përfundim të ndeshjes së fundit të Kategorisë Superiore
ndaj Bylisit (1-1).
KUPA E SHQIPËRISË
Nga ana tjetër, ky edicion përkonte edhe me 100-vjetorin
e klubit të Teutës, që gjithashtu pretendonte për titullin
kampion. Sikurse Tirana, edhe skuadrës durrsake iu desh të
vazhdonte aventurën me një trajner tjetër prej dhjetorit të
2020. Edi Martini, u emërua në krye të ekipit bardheblu në
datën 15 dhjetor dhe arriti t’i japë një tjetër marsh skuadrës,
duke bërë një kampionat të mirë në pjesën e dytë të sezonit
luftoi për titullin kampion, por pa arritur ta ngjisë në grupin e
dy skuadrave që rivalizuan për titull deri në fund.
“Djemtë e Detit” festonin 100-vjetorin e lindjes së tyre
dhe ku ka më bukur se sa të festosh këtë përvjetor të
rëndësishëm me një dhuratë. Teuta nuk mundi të dërgonte
titullin kampion në qytetin bregdetar, por arriti t’u dërgonte
tifozëve të saj, Kupën e Shqipërisë. Ekipi durrsak arriti
të fitonte kundër Vllaznisë në çerekfinale dhe kundër
pretendentit kryesor për titull, Kukësit, në gjysëmfinale. Nga
ana tjetër, Tirana vinte në këtë duel final pasi kishte eliminuar
në çerekfinale dhe gjysmëfinale rivalë si Besëlidhja dhe Bylis.
Finalja e madhe, që u luajt në stadiumin kombëtar “Air
Albania”, kundër Tiranës, përfundoi me rezultatin 2-0, në

www.fshf.org

ww.fshf.org

VERDIKTET E SEZONIT

“Djemtë e Detit” festonin 100-vjetorin e
lindjes së tyre dhe ku ka më bukur se sa të
festosh këtë përvjetor të rëndësishëm me një
dhuratë. Teuta nuk mundi të dërgonte titullin
kampion në qytetin bregdetar, por arriti t’u
dërgonte tifozëve të saj, Kupën e Shqipërisë

trofeun. Kësisoj, klubi i Teutës e fiton këtë kupë për herë të
katërt në historinë e saj njëshekullore.

favor të durrsakëve. Skuadra e drejtuar nga Martini kaloi
që në minutën e dytë në avantazh me Rustem Hoxhën, i cili
realizoi me kokë pas një goditje këndi. Në minutën e 78-të
do të vinte edhe goli i shënuar nga Lorenco Vila, i cili përfitoi
nga një gabim i mbrojtësve bardheblu, për të hipotekuar

VLLAZNIA FITON GJITHÇKA
Sakaq, në futbollin e femrave, Vllaznia rikonfirmon
fuqinë e saj, në të dyja kompeticionet, në kampionat dhe në
kupë. Edhe këtë edicion, që ishte i 11-të sa i përket futbollit
të femrave në Shqipëri, ekipi shkodran ia doli të fitojë
kampionatin, duke e dërguar në shtatë numrin e trofeve në
shtëpi. Nga ana tjetër, Vllaznia konfirmon lidershipin edhe
në Kupën e Republikës së Shqipërisë. Ndeshja VllazniaApolonia, e cila u zhvillua në “Elbasan Arena”, përfundoi me
rezultarin 4-0 për ekipin e vajzave shkodrane. Vetë Presidenti
i Federatës Shqiptare të Futbollit i dorëzoi mbrëmjen e 30
korrikut kupën e Shqipërisë, duke theksuar edhe një herë
faktin se futbolli i femrave është një ndër prioritetet kryesore
të FSHF përgjatë edicionit të ardhshëm.
Pavarësisht se ka qenë një edicion, i cili pati uljet dhe
ngritjet e veta, në fund Tirana, Teuta dhe Vllaznia e femrave,
ia dolën të buzëqeshnin dhe ia dolën të gëzonin edhe
lojtarin e 12-të, i cili i mungoi shkallëve të stadiumit në këtë
fazë të mbetur.
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KOHË TALENTESH,
E ARDHMJA KUQEZI
ËSHTË E SIGURT!
Një brez i shkëlqyer
futbollistësh po rriten
gradualisht në ekipet
kombëtare të moshave.
Lojtarë të formuar në
klube të mëdha në
Shqipëri dhe në Europë
garantojnë cilësi për të
ardhmen e Kombëtares
dhe na bëjnë të
ëndërrojmë për suksese

NGA FATJON KODRA
shte minuta e 79-të e ndeshjes Juventus-Roma e vlefshme për javën e
fundit të Serie A. Trajneri Maurizio Sarri vendos të bëjë një zëvendësim.
Bomberi argjentinas Higuain del nga loja dhe në fushë futet një djalosh i
ri. Ai quhet Giacomo Vrioni, është lojtar i Kombëtares shqiptare dhe sapo
ka bërë debutimin e tij historik me klubin që u shpall kampion i Italisë për
të nëntën herë këtë sezon.
Por Vrioni është vetëm një nga elementët e një brezi të shkëlqyer talentesh që po
rriten në Ekipet Kombëtare të moshave e që na bëjnë të gjithëve të ëndërrojmë për një
të ardhme të shkëlqyer. Në fakt, lista është e gjatë, por ia vlen t’i përmendim një pjesë
të mirë të tyre, që luajnë në Shqipëri dhe në klube me emër në Europë.

I
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Sigurisht, nuk mund të mos e nisim me Marash Kumbullën, qendërmbrojtësin
e Veronës (vitlindja 2000), që ka bërë një sezon të shkëlqyer në Serie A e duke
qenë një titullar i padiskutueshëm. Më tej vazhdojmë me Armando Brojën,
sulmuesin e Chelsea-t (vitlindja 2001) që ka një potencial të jashtëzakonshëm
e që ka shkëlqyer me fanellë kuqezi në ndeshjet e aktivizuara. Geraldo Bajrami
(Birmingham-Angli), Armando Dobra (Ipswich Town – Angli), Enis Çokaj, Indrit
Tuci, Jon Mersinaj (Nk Lokomotiva – Kroaci), Sherif Kallaku (Lokomotiva Zagreb
- Kroaci) Lindon Selahi (Standard Liege-Belgjikë), Marvin Çuni (Bayern Munich –
Gjermani), Endri Çela (PSG-Francë), Mario Shuteriqi (Darmstad – Gjermani), Adrian
Pajaziti (Fulham-Angli), Kristjan Asllani (Empoli-Itali), Elion Spahija (Kalmar-Suedi),
Lorik Konjuhi (Malmoe-Suedi), Florent Shehu (Lazio-Itali) janë vetëm disa emrat e
spikatur nga një listë e gjatë me talente që militojnë në Europë. Disa prej tyre janë
grumbulluar edhe në pak raste me Kombëtaren A, ndërkohë që me nisjen e edicionit
të ri të Nations League mund të ketë menjëherë prurje të reja.
Sakaq, në Shqipëri mund të përmendim Ernest Muçin (Tirana), Tedi Carën
(Partizani), Sherif Kallaku (Teuta), Andri Stafa e Jurgen Çelhaka (Tirana) dhe
shumë të tjerë. Bëhet fjalë për lojtarë në të gjitha pozicionet e fushës, që nga
porta e deri në sulm që sigurojnë një konkurrencë të lartë në të gjitha repartet e
që mund të ofrojnë cilësi të mëdha në shërbim të Kombëtares.
STRATEGJIA E FSHF-së
Edhe specialisti i ekipeve kombëtare në FSHF, ish-trajneri i mirënjohur Sulejman
Mema, është mjaft optimist për brezin e ri të talenteve kuqezi. Duke folur për revistën
“Albania Futboll”, ai vlerëson maksimalisht dhe punën e mirë që po
bëhet në evidentimin e elementëve të spikatur.
“Në përbërje të ekipeve kombëtare U-17, U-19 dhe U-21 ka
“Në përbërje të ekipeve kombëtare U-17,
elementë mjaft premtues që në një të ardhme të afërt mund të jenë
edhe pjesë e Kombëtares A. Duke parë disa elementë të spikatur,
U-19 dhe U-21 ka elementë mjaft premtues
që në fakt janë të shumtë, mendoj se përfaqësuesja shqiptare nuk
që në një të ardhme të afërt mund të jenë
do të vuajë aspak sa i përket prurjeve cilësore në të ardhmen.
edhe pjesë e Kombëtares A. Duke parë
Përveç elementëve interesantë që ne kemi këtu në klubet
disa elementë të spikatur, që në fakt
shqiptare, ka edhe shumë futbollistë të rinj që aktivizohen në
vende ku ka edhe përqendrim më të madh të emigrantëve
janë të shumtë, mendoj se përfaqësuesja
shqiptarë si Italia, Greqia, Belgjika. Unë personalisht do të
shqiptare nuk do të vuajë aspak sa i
vlerësoja shumë edhe pjesën e Anglisë dhe vendeve skandinave,
përket prurjeve cilësore në të ardhmen.
ku ka elementë shqiptarë të cilët janë vërtetë premtues dhe
luajnë me skuadra të mira”, - thotë Mema, teksa shpjegon se
sistemi i punës që është ngritur me përfaqësues në të gjithë
Europën siguron zbulimin e talenteve në kohë të shpejtë dhe sjelljen në vëmendje
të Federatës së Futbollit të këtyre elementëve.
“Mund të përmend emra si Broja, Dobra, Muçi, Vrioni apo Çuni, të cilët janë
pjesë e klubeve të njohura europiane. Janë një brez mjaft i mirë të lindur jashtë
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i lehtë, diuretik, hidratues
lehtëson tretjen, pastron trupin,
asgjëson toksinat, mbron dhëmbët,
për të vegjlit, gratë shtatzënë,
të moshuarit dhe sportistët
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dhe të formuar në klube me tradita. Besoj se prurjet cilësore, të atij niveli që
ne po kërkojmë, nuk do të shterojnë për asnjë çast duke parë edhe sistemin e
punës që është ngritur për evidentimin e talenteve në çdo cep të vendit, por
edhe në Europë.
Duke pasur bollëk në aspektin sasior, atëherë është e sigurt që në këtë mes
do të ketë edhe një pjesë cilësore. Përgatitja fizike e këtyre të rinjve, aspekti
psikologjik, rritja në vende të zhvilluara dhe me klube të mëdha, janë garanci
e mirë për rritjen e futbollit shqiptar dhe kombëtares”, - thekson ish-trajneri i
njohur shqiptar.

Sulejman Mema jep edhe një
apel të rëndësishëm për të
rinjtë, të cilët synojnë të arrijnë
menjëherë majat dhe të bëhen
pjesë e klubeve të mëdha. Ishtrajneri i njohur e pranon se
formimi në një klube të madh
është një avantazh për të rinjtë,
por kalimin e kohës lojtarët kanë
nevojë të aktivizohen në ndeshje

SELEKSIONIMET RAJONALE
Njëkohësisht, Mema vlerëson edhe punën voluminoze që po bëhet prej
kohësh nëpërmjet Zyrave Rajonale të FSHF-së, që ndjekin me imtësi zhvillimin
e talenteve të reja dhe përzgjedhin elementët më cilësore. Gjithashtu, ai zbulon
se janë hapur edhe dy zyra të reja, një në Lezhë e një në Gjirokastër, që do të
jenë një ndihmesë e madhe në vëzhgimin e lojtarëve të rinj të talentuar.
“Sektori i ekipeve kombëtare ka evidentuar gjatë gjithë kësaj periudhe
elementët e çdo grupmoshe të cilët paraqesin vlera futbollistike për të
ardhmen e futbollit tonë. Duke filluar nga lojtarët e vitlindjeve 2008, 2007,
2006, 2005, 2004, 2003, 2002 dhe 2001, të cilët janë pjesë e ekipeve tona
kombëtare. Është organizuar puna në mënyrë të tillë që çdo shqiptar, i cili ka
vlera si futbollist, nëpërmjet zyrave rajonale të FSHF-së, ku kemi trajnerë që i
stërvitin dhe përgjegjës për evidentimin e talenteve, kemi bërë një punë goxha
voluminoze.
Këtë vit ne kemi hapur edhe dy zyra të tjera rajonale në Lezhë, që përfshin
Kukësin, Laçin, Rrëshenin dhe në Gjirokastër, që përfshin Sarandën, Përmetin
dhe zonat përreth. Ne organizojmë seanca stërvitore një herë në javë për t’i
ndjekur në vazhdimësi dhe për të përzgjedhur elementët më të mirë. Kemi
një databazë të gjerë me të dhënat e këtyre lojtarëve, kemi shumë lojtarë
që premtojnë, por kuptohet që duke i ndjekur rregullisht shikohet edhe
zhvillimi që çdo lojtar do të ketë dhe nëse do të ruajë të njëjtin nivel që
ka treguar qysh në fillim. Pra, në këtë mënyrë përveç informacioneve
që marrim nga zyrat apo klubet, ne i ndjekim në terren
për të parë nëse përkojnë të dhënat për çdo lojtar”.
APELI PËR TË RINJTË
Në fund, Sulejman Mema jep edhe një apel
të rëndësishëm për të rinjtë, të cilët synojnë të
arrijnë
menjëherë majat dhe të bëhen pjesë e klubeve të mëdha. Ish-trajneri i njohur e
pranon se formimi në një klub të madh është një avantazh për të rinjtë, por me
kalimin e kohës lojtarët kanë nevojë të aktivizohen në ndeshje. Për këtë arsye ai
sugjeron që talentet kuqezi të fokusohen te gjetja e hapësirave të lojës, qoftë
edhe në klube shumë të njohura, sepse aktivizimi i rregullt do t’i ndihmojë të
rriten edhe më shumë.
“Sigurisht puna më e madhe për të rritur talentet bëhet nëpër klube, aty
është baza. Kësisoj, ne u bëjmë thirrje të gjithë trajnerëve të klubeve shqiptare
që të fokusohen te formimi i talenteve, duke aplikuar programe të detajuara
për rritjen e tyre.
Vërtetë ishte diçka fantastike debutimi i Vrionit me Juventusin, kjo tregon
se klubet e mëdha i mbështesin të rinjtë premtues. Unë shpresoj që djaloshi
në fjalë apo edhe të tjerë si ai që janë pjesë e klubeve të mëdha, të kenë një
karrierë të shkëlqyer, por mendoj në këtë fazë është shumë e rëndësishme që
futbollistët e rinj të kenë sa më shumë minuta në dispozicion për të luajtur. Këtë
duhet të synojnë nëse janë në një klub me emër, por nuk kanë hapësira loje”,
- deklaroi ndër të tjera Sulejman Mema, i cili gjithashtu shikon një të ardhme
mjaft të ndritur për skuadrën kuqezi.
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FUTBOLLI I FEMRAVE

Rrëfimi i futbollistes së
Kombëtares shqiptare për
FIFA.com. Largimi nga
Kosova në 1999-n dhe
zhvendosja në SHBA, ku u
formua si futbolliste. Karriera
e veçantë me klubet mes
Islandës, Kanadasë, Finlandës,
Norvegjisë dhe Gjermanisë

VELAJ
FURTUNA

HISTORIA E YLLIT
KUQEZI QË PROVOI
DY BOTËT
jo në fakt është një nga personazhet më
interesante që ka luajtur për Kombëtaren
shqiptare të futbollit për femra. Furtuna
Velaj, vajza e lindur në Kosovë dhe e rritur në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, luan prej
shumë vitesh për ekipin kuqezi. Nëse i hedh
një sy të shpejtë karrierës së saj me klubet do të shtangesh.
Futbollistja shqiptare ka luajtur me shumë klube në vende të
ndryshme të Europës si edhe përtej oqeanit.
Përvoja që e kanë bërë eksperte për futbollin. Jo më kot
Furtuna u përzgjodha nga FIFA për të dhënë një intervistë,
që u publikua në faqen zyrtare të qeverisë së futbollit
botëror. Futbollistja kuqezi ka rrëfyer historinë e jetës së
saj, si edhe veçantitë që ka çdo vend ku ajo ka luajtur. Velaj
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ka vlerësuar shumë Gjermaninë dhe Norvegjinë, ku thotë
se ka mësuar më shumë rreth futbollit dhe si të ishte e
suksesshme në fushë.
RRËFIMI PËR FIFA.COM
Raportimet e ndeshjeve shpesh bëhen klishe dhe çdo
duel i radhës zakonisht përshkruhet si një betejë ose një
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luftë. Fatmirësisht, për shumë futbollistë, betejat dhe luftërat
metaforike, janë të vetmet që ata do të njohin ndonjëherë.
Furtuna Velaj është ndryshe. Konflikti mes Kosovës dhe
Serbisë e detyroi atë dhe familjen e saj të ikin nga atdheu i
tyre drejt SHBA-ve kur ajo ishte vetëm shtatë vjeçe. “Isha
shumë e vogël kur filloi lufta mes Kosovës dhe Serbisë dhe
kur u zhvendosëm në SHBA. Shtetet e Bashkuara e kanë
mirëpritur familjen time dhe ne krijuam një shtëpi këtu”,
shpjegon Velaj në intervistën e dhënë për FIFA.com.
“Ne jemi shumë krenarë për vendin nga vijmë, për
kulturën dhe gjuhën tonë. Prindërit e mi kanë dashur
gjithmonë që ne mos ta harrojmë kurrë se nga vijmë. Unë
isha shumë e vogël, por gjithsesi mbaj mend shumë gjëra
nga vendi ku u rrita. Do të thoja: ‘Po, por SHBA-të janë
shtëpia ime, sepse unë u rrita këtu dhe familja ime është
këtu’.”
“Por në të njëjtën kohë, unë jam nga Kosova – ajo është
e kaluara dhe kultura ime. Të jem e sinqertë, jam shumë me
fat që familja ime erdhi këtu. Nëse do të rritesha në Kosovë,
nuk e di nëse do të kisha luajtur futboll ose nëse do e kisha
ndjekur këtë rrugë”, – thekson ajo. 30-vjeçarja e di mjaft mirë
se çfarë mundësish të pakufishme i ka dhënë dhe vazhdon
t’i japë atdheu i saj i ri. Falë futbollit ajo ka pasur mundësi të
shkojë në shkollë, të ndjekë kolegjin dhe të jetojë në një sërë
vendesh dhe ambientesh të ndryshme.
Karriera e saj filloi në Connecticut FC, ku përveç disa
trofeve, ka fituar edhe kupën e “Connecticut State”. Pas këtij
klubi, ajo u bë pjesë e klubeve të tjera në SHBA, Islandë (UMF
Afturelding), Kanada (Toronto Lady Lynx), Finlandë (PK 35
Vantaa), Norvegji (Kolbotn IL) dhe Gjermani (SC Sand)”.
“Unë i them gjithkujt që marr diçka nga çdo shtet ku
jetoj. Në SHBA, mësova të ‘mos heq dorë kurrë’, të punoj
fort deri në fund dhe të jap 100%. Kanadezët janë të njëjtë,
por ato kanë pak mentalitet evropianësh kur vjen puna te
futbolli. Aty luajta gjatë verës për Toronton”.
“Gjashtë nga ish-shoqet e mia të skuadrës janë pjesë e
ekipit kombëtar të Kanadasë aktualisht, si Ashley Laërence
dhe Kadeisha Buchanan. Është e çuditshme se si të gjitha
ato vajza me të cilat unë kam luajtur, përfunduan në ekipin
kombëtar dhe unë i shikoja teksa luanin në finalet e Kupës
së Botës”, thotë Velaj, e cila aktualisht luan për ekipin e New
York Surf.
“Vendi që më ka influencuar më shumë është Norvegjia.
Aty të gjithë janë në formë të shkëlqyer fizike dhe ai është
vendi ku unë mësova rreth të ushqyerit mirë dhe se si të
isha një futbolliste profesioniste. Në Finlandë, mësova se si
të isha më e qetë dhe në Norvegji mësova se si të kaloja
procesin stërvitor në një nivel tjetër”.
“Mendoj se më shumë kam mësuar në Gjermani dhe ai
ka qenë vendi ku jam zhvilluar më shumë. Mësova shumë
nga ana taktike dhe si të bëhesha më e mirë teknikisht.
Gjermanët nuk vrapojnë më shumë se amerikanët, por
janë më të zgjuar në fushë. E kuptojnë më mirë lojën. Nuk
vrapojnë dhe nuk punojnë më shumë, por arrijnë të kuptojnë
më shumë nga loja – ata thjesht e dinë se ku duhet të jenë në
kohën dhe momentin e duhur. Për mua, më e vështirë është
të luash kundër gjermanëve se kundër amerikanëve.”
E lindur në Deçan, Velaj është tani një qytetare e botës
dhe mund të mund të ndajë njohuritë dhe përvojën e saj të
gjerë me shoqet e skuadrës në kombëtaren e Shqipërisë.
Thirrja për ndeshjen e parë me fanellën kuqezi erdhi në
2011-n dhe që nga ajo kohë e në vazhdim ajo e ka ndihmuar
përfaqësuesen shqiptare që të ecë përpara në paraeliminatoret dhe në raundet kualifikuese të Kupës së Botës
për Femra, dy herë radhazi, në vitet 2015 dhe në 2019”.
“Duke u rritur këtu (në SHBA), gjithmonë mësoja të
punoja fort, mos të ndaloja dhe mos të hiqja dorë kurrë
pavarësisht çdo gjëje. Mendoj se është pak mentalitet
amerikan. Vajzat inkurajohen të jenë të sigurta dhe të kenë

E lindur në Deçan, Velaj është
tani një qytetare e botës
dhe mund të mund të ndajë
njohuritë dhe përvojën e saj të
gjerë me shoqet e skuadrës në
kombëtaren e Shqipërisë

besim në vetvete. Mua më mësuan të ndiqja ëndrrat e mia,
të isha agresive, të mos kisha frikë, të isha vetvetja dhe të
isha e sigurt”.
“Pjesa më e madhe e shoqeve të mia të skuadrës në
ekipin kombëtar të Shqipërisë janë nga Kosova, edhe sepse
ne kemi rrënjë shqiptare. Mendoja se mentaliteti i tyre
ishte pak më ndryshe. Ato nuk janë aq agresive dhe nuk
ndërmarrin hapa.”
Sidoqoftë, Velaj e di se duhet më shumë për të patur
sukses sesa thjesht të paturit e një mentaliteti të stilit
amerikan. “Shqipëria është një vend i vogël dhe shembulli
perfekt. Në rregull, nuk është një vend aq i fuqishëm
ekonomikisht dhe financiarisht sa Norvegjia, por sipas
mendimit tim, vendet skandinave janë shembulli më i mirë
për një shtet si Shqipëria. Nëse shikoni aspektin e futbollit të
meshkujve, shikoni çfarë bëri Islanda”.
“Një shtet me 300 mijë banorë që arriti të kualifikohej në
të gjitha turnetë madhore ndërkombëtarë. Ne jemi një shtet
pak më shumë se 2 milionë banorë, plus të gjithë lojtarët e
tjerë që luajnë jashtë, kështu që ne kemi mundë zgjedhjesh.
Është thjesht çështje mentaliteti”.
Vazhdoni të besoni te vetja, ndiqni ëndrrat dhe jepni
100%! Nëse dinamikja Velaj mund t’ia kalojë këtë mesazh
brezit të ardhshëm, atëherë padyshim që Shqipëria do të
jetë një skuadër për t’u ndjekur në të ardhmen.
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“THE NEW QEMAL”
NGA GJERGJI STEFA
ta gjithnjë e mbyllnin një sy, ndonjëherë të dy
sytë, shumë shpesh dhe veshët. Zbarkonin në
atë që ne e quanim mitik, por që ata me të drejtë
e konsideronin “vetëm stadium nuk mund të
quhet”. Jo rrallë raportet e të dërguarve të
UEFA-s arshivoheshin në zyrat qëndrore që e dinin se nëse
do mbyllnin dyert e këtij të ashtëquajturi impiant, Shqipëria
nuk do kish asnjë mundësi të luante brenda territorit të saj.
Kjo nuk do ishte normale, por as ajo që po bëntë Shqipëria
nuk ishte brenda normave. “Edhe sa kohë do na duhet
t’iu durojmë”, thonin ndërkombëtarët që të veshur bukur
ngjanin si xixëllonja në mes të një holli që nga momenti në
moment dukej sikur do të zinte poshtë. Në një rast madje u
ndërpre dhe furnizimi me energji elektrike. Në fushë ishte
Real Madrid, një mace kaloi mbi telat e kabinës elektrike dhe
për më shumë se 100 minuta në një natë shkurti të ftohtë
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yjet e Realit qëndruan te ish Bar Kampionët dhe pavarësisht
se asnjë moment nuk thanë “Ikim”, shikonin me disa fytyra
të habitura me nën tekstin e qartë: Mbylleni tani këtë histori,
një mace nuk mund të rrezikojë gjithë futbollin.
Qemal Stafa i vjetër nisi së ndërtuari në vitin 1939, pjesë
e një projekti të Italisë pushtuese që parashikonte një
qëndër multifunksionale sportive. Stadiumi, që për kohën
ishte “normal”, përfundoi pas Luftës së Dytë botërore
dhe u inagurua me fitoren e Ballkaniadës, trofeut të parë
dhe të vetëm madhor që ka fituar Kombëtarja shqiptare.
Për 73 vite ai u shndërrua realisht në një tembull,
mbajti miliona tifozë mbi shpinë, emocione shumë, por
sukses pak. Përjashto 2-3 momente kyçe, barazimi me
Gjermaninë në 1967, fitorja kundër Belgjikës në 1982 dhe
rezultati historik kundër Greqisë në 2004, pjesa tjetër ka
qënë përgjithësisht një kantier i mbushur me keqardhje.
Dekada të tëra me rezultate negative por sigurisht me
shumë dinjitet brenda. Në mesin e viteve 70-të kapaciteti
u rrit me 4 mijë vende, ndërkohë në mesin e viteve 90’ u
vendosën prozhektorët dhe stolat. Në dekadën e fundit
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☼ Qemal Stafa i vjetër nisi së ndërtuari
në vitin 1939, pjesë e një projekti të
Italisë pushtuese që parashikonte një
qëndër multifunksionale sportive.
Stadiumi, që për kohën ishte “normal”,
përfundoi pas Luftës së Dytë botërore
dhe u inagurua me fitoren e Ballkaniadës,
trofeut të parë dhe të vetëm madhor që
ka fituar Kombëtarja shqiptare.

të “jetës” stadiumi që mbante emrin e një ish guerilasi
të Luftës së Dytë botërore po jepte shpirt. Ndërhyrjet në
kollona, ambiente të brëndshme dhe në fushë. Kishim
mbërritur në një pikë që nuk mbante më. Stadiumi nuk
ishte më i përshtatshëm për askënd. Tribunë kryesore
ordinere, tribunë VIP si plategtë e Koloseut të vjetër,
tribuna për tifozët, sidomos ato anësoret, shumë larg
portave. 90% i zbuluar dhe asnjë ambient komercial.
Vetëm 5-6 dyer për afro 12 mijë njerëz, aq sa në ndeshje
të rëndësishme kaosi niste jashtë dhe mbaronte brenda
impiantit. Të hyje lirshëm në stadium ishte më vështirë
se të depërtoje në një ambasadë në kohë krize. “Mjaft
më”, ishte urdhri i UEFA-s në 2013, dhe Shqipëria u
ngut të bënte gati stadiumin e Elbasanit e më pas atë
të Shkodrës. Derisa momenti i madh erdhi…
Kur Presidenti aktual i Federatës Shqiptare të Futbollit,
Armand Duka zbarkoi për herë të parë në zyrat e vjetra
të Federatës brenda ambjenteve të stadiumit kishte
disa objektiva, mbi të gjitha një. Stadium i ri. Nuk ishte e
thjeshtë. Nëse kishe paratë nuk kishe “letrat”, nëse kishe
“letrat” ndoshta nuk gjendeshin paratë. Nuk do bëhej as
për një vit as për dy. Duka nuk kishte ngut. Nuk e kish
marrë përsipër drejtimin e federatës “sot për nesër”. Fakti
që ka 18 vite në drejtimin e institucionit tregon që ai kish
zbarkuar aty për t’u ankoruar gjatë e për t’u larguar pas
fundit të projektit të tij. Epopeja për stadiumin e ri nisi
diku në vitin 2009. Fillimisht “u ndërtua” një shoqëri

aksionere kuqezi, me ortakë Federatën dhe Qeverinë
shqiptare, që mori në pronësi truallin, dhe më pas nisi
kalvari i negociatave për projektin, ndërtimin, formulën
se si do zhvillohej, ndërhyrjen e shtetit, fondet dhe
iniciativën e UEFA-s. Në fund pasi u shpenzua shumë
kohë dhe pse jo para, u gjet një “deal” i kënaqshëm. Një
stadium me bashkëpuminin e biznesit. Pra një stadium
me një qendër tregtare, ose anasjelltas nuk ka rëndësi.
Njerëzit ishin skeptikë, por jo vetëm ata. UEFA nga ana
e saj kishte kushtet e saj për financimin. Fillimisht ata
menduan që stadiumi të mos më i madh se 16 mijë
vende. Në studimin e tyre të fizibilitetit stadiumi nuk
do ishte më eficent se aq. FSHF-ja mendonte ndryshe.
Ndoshta stadiumi shumicën e kohës nuk do mbushej
plot, por ama historia e futbollit shqiptar kish treguar
që jo rrallë sidomos skuadra kombëtare kish më
shumë kërkesa se 22 mijë vënde që stadium realisht
u bë. Ashtu ndodhi. Në qënë ndeshjen e parë kundër
Francës ishte sold out, fenomen i cili u përsërit në kohë
rekord dhe për dy ndeshje derbi Partizani-Tirana dhe
anasjelltas. Stadiumi u bë!
3 vite punë, ditë natë, miliona euro të shpenzuara me
efikasitetit, një stadium modern, i tëri i mbuluar, 22 mijë
vendësh, me platform ideale, dhe me tribuna fare pranë
fushës. Sistem ndriçimi i mrekullueshëm dhe ambiente të
brëndshme të krahasueshme me stadiumet më të mirë të
europës. Kapaciteti ndoshta nuk i ngjasonte impianteve
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Stadiumi është shndërruar
në një pikë referimi, aq sa
hashtagu Air Albania në rrjetet
sociale është shtuar njësoj
si njerëzit që kanë rritur
mesataren e pranisë në një
ndeshje në këtë impiant për
kampionatin shqiptar.

europianë, por nga pikëpamja e cilësisë nuk kish asgjë
mangut. Siç tha dhe Karagunis që zbriti në fushë në
ndeshjen e yjeve: erdha këtu në 2004 dhe realisht
megjithëse jam në të njëjtin vend, jam padiskutim “diku
tjetër”. I tëri i kuq si ngjyra e flamurit, parkim nëntokë,
asnjë pikë shiu për këdo që është nëpër shkallë, fasilitete
në hyrje e dalje, shërbime ekstra, bar dhe restorant.
Njerëzit e veshur bukur me kravata që vinin nga UEFA
zbarkuan sërish dhe thanë. Nuk jemi më xixëllonja, tani ju
jeni ndriçimi dhe ne jemi normalë.
Pikëpyetjet ishin të mëdha në lidhje me eficencën e
stadiumit. A do kishte rentabilitet? FSHF nxitoi me të
drejtë të vinte një emër komercial, një sponsor gjeneral le
të themi – Air Albania – ndërkohë që në këtë stadium janë
luajtur deri tani disa ndeshje që na kanë mësuar se aty
mund të bëhet dhe biznes. Tirana, Partizani dhe Kukësi
që kanë marrë stadiumin me qera kanë grumbulluar
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para që në impianitet ku luanin nuk i merrnin për një
vit, ndërkohë që njerëzit ndihen si në shtëpinë e tyre.
Prezenca e familjeve, femrave dhe fëmijëve është rritur
ndjeshëm, ndërkohë që askush nuk është bezdisur nga
rritja e pranueshme e cmimit të biletave. Stadiumi është
shndërruar në një pikë referimi, aq sa hashtagu Air
Albania në rrjetet sociale është shtuar njësoj si njerëzit
që kanë rritur mesataren e pranisë në një ndeshje në këtë
impiant për kampionatin shqiptar. Stadiumi ka cilësi dhe
standarte për të luajtur ndeshje të Ligës së Kampioneve,
shkalla më e lartë e standarteve për të luajtur një sfidë
futbolli. Stadiumi ka aplikuar për të pritur një Superkupë
europiane dhe njëherazi finalen e Ligës së Konferencave
që do nisë sezonin e ardhshëm.
“Një Uembli i ri”, shkruajnë italianët dhe anglezët,
ndërsa grekët kanë një këndvështrim shumë interesant
në lidhje me këtë investim. “Një realitet që nuk përkon me
realitetin e kombit dhe jetës në Shqipëri”. De Biazi njeriu
që e dërgoi Shqipërinë në Europian, pas mbrëmjes së
yjeve tha: “O zot, sikur të shkoja në Francë nëpërmjet këtij
stadiumi”, ndërkohë që yjet e së shkuarës që zbritën në
fushë për ndeshjen e bamirësisë kishin të njëjtin zë: “Nëse
do kishim këtë stadium do shkonim dhe ne në Europian”.
Juventus në kohën e karantinës së virusit fatkeq pati
fillimisht idenë që ndeshjen e Ligës së Kampioneve
kundër Lionit ta zhvillonte në Air Albania. “Stadiumi ka
cilësinë e njëjtë me Juventus Stadium, dhe ka mijëra
shqiptarë që duan Juven po aq sa italianët”, shkruante
media e vendit fqinj.
Në fund e rëndësishme është ai që ai u bë. Pavarsisht
nostagjisë, që me të drejtë, është lëshuar në shkallët e
Qema Stafës së vjetër për të parë qindra beteja, kishte
ardhur koha për një ndryshim. Dhe vetë Qemal Stafa nëse
do ishte gjallë me siguri do e kundronte impiantin e ri dhe
do thonte: më ringjallët!
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Akademia e Arbitrimit mbyll
edicionin e dytë, diplomohen 81 të rinj!
A
kademia e Arbitrimit mbylli edicionin e dytë të saj dhe në përfundim
të një viti me punë teorike dhe praktike ku arbitrat e rinj u trajnuan
në lidhje me rregullat e lojës, përgatitjen fizike, psikologjinë sportive,
komunikimin, mjekësinë dhe gjuhën angleze, mbërritën te momenti i
marrjes së diplomave. Plot 81 ishin të diplomuarit, ndërmjet tyre dhe 12
vajza, të cilat morën diplomën “Arbitër i Kategorisë së Tretë” në ceremoninë
e zhvilluar në ambientet e “Air Albania Stadium” ku të pranishëm ishin
edhe Sekretari i Përgjithshëm i FSHF-së, Ilir Shulku, Presidenti i Shoqatës
së Arbitrave Shqiptarë të Futbollit, Tahir Kastrati si edhe Shefi i Sektorit të
Arbitrimit në FSHF, Sokol Jareci, i cili njëkohësisht është dhe koordinatori

i këtij projekti. Në fjalën e tij përshëndetëse, Sekretari i Përgjithshëm i
FSHF-së, Shulku, vlerësoi angazhimin e të rinjve, e veçanërisht të vajzave,
në sektorin e arbitrimit, duke inkurajuar që sa më shumë prej tyre të
bëhen pjesë e futbollit. “Unë do t’ju uroja të gjithëve për iniciativën që
ju keni marrë për t’u bërë arbitra të futbollit. Më bëhet shumë qejfi që
shoh angazhimin e shumë vajzave në sektorin e arbitrimit. FSHF e ka në
prioritet futbollin e femrave dhe angazhimin e tyre në futboll po ashtu
dhe angazhimin e femrave në gjykimin e ndeshjeve. Unë shpresoj shumë
që sa më shumë nga ju të bëhen së shpejti pjesë e rëndësishme e gjykimit
shqiptar, por pse jo edhe atij ndërkombëtar.”, – u shpreh Shulku.

Vora fiton finalen e Kategorisë
së Dytë ndaj Tomorrit
V

ora është kampione e Kategorisë së Dytë për edicionin 2019-2020. Blutë
kanë mundur me rezultatin 2-0 Tomorrin në finalen e luajtur në stadiumin
“Niko Dovana” të qytetit të Durrësit. Vora siguroi ngjitjen në Kategorinë e Parë
si fituese e Grupit A, ndërkohë që Tomorri i drejtuar nga Kristaq Mile e kishte
siguruar ngjitjen dhe kualifikimin në finale si fituese e Grupit B. Të dy skuadrat
do të garojnë në Kategorinë e Parë sezonin e ardhshëm. Ndeshja finale ishte
e gjitha e dominuar nga skuadra e Gerhard Canit, që siguroi një avantazh të
dyfishtë që në pjesën e parë me anë të Sadikut në minutën e 31 dhe supergolit
të Mziut në minutën e 39. Pjesa e dytë, edhe edhe pse dhuroi emocione dhe
raste të shumta për shënim, nuk prodhoi asnjë gol tjetër. Deri në fund rezultati
nuk ndryshoi dhe Vora u shpall zyrtarisht kampione e Kategorisë së Dytë. Në
ceremoninë e zhvilluar në përfundim të finales, Zv. Presidenti i FSHF-së, Edvin
Libohova, dorëzoi medaljet dhe trofeun për skuadrën fituese.
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Labëria L
kampione e
Kategorisë së
Tretë, ngjitet
dhe Bulqiza

abëria është shpallur kampione e Kategorisë
së Tretë për sezonin 2019-2020 duke siguruar
në këtë mënyrë edhe ngjitjen një kategori më
lart për sezonin e ardhshëm. Vlonjatët kanë
udhëhequr pothuajse gjatë të gjithë sezonin,
duke treguar forcën e tyre. Me Labërinë që
është shpallur kampion, në Kategorinë e Dytë
sezonin e ardhshëm, do të luajë dhe Bulqiza që
e mbylli kampionatin në vendin e dytë. Në javën
e fundit të kampionatit, e luajtur në Qendrën
Sportive Kamëz, u zhvillua ndeshja ndërmjet
Labërisë dhe Kinostudios e cila përfundoi në
barazim 2-2. Rezultati nuk kishte shumë rëndësi
me vlonjatët që e kishin siguruar më parë
ngjitjen dhe titullin kampion. Pas ndeshjes u
zhvillua dhe ceremonia e dorëzimit të trofeut
të ekipit kampion, trofe që u dorëzua nga ishfutbollisti Shqipërisë, një ndër emrat legjendar
kuqezi, z. Bedri Omuri.

U-17/ Shënkolli
kampion, trofeu i parë
në historinë e klubit

S

hënkolli tashmë është një realitet në futbollin
e moshave. Sezoni 2019-2020 do të mbahet
mend gjatë nga drejtuesit e klubit të vogël pranë
Lezhës sepse arritën të shkruajnë historinë duke
fituar trofeun e parë në historinë e tyre: titullin
kampion të Kategorisë Superiore për 17 vjeçarët.
Shënkolli mundi në finalen e luajtur në “Selman
Stërmasi” Vllazninë me rezultatin 1-0 falë golit
të shënuar në minutën e 77-të nga Ensar Shimaj.
Finalja dhuroi një ndeshje të barabartë me të
dyja skuadrat që ishin shumë të kujdesshme
duke mos u hedhur në sulm. Gjithçka u vendos
nga goli i Shimajt që i dhuroi Shënkollit trofeun e
parë kombëtar. Ndeshja u ndoq edhe nga stafet
e ekipeve kombëtare të cilët kanë parë nga afër
elementët më cilësorë të të dyskuadrave. Në
ceremoninë e zhvilluar në përfundim të finales, Zv.
Presidenti i FSHF, Lutfi Nuriu, i dorëzoi medaljet
dhe trofeun lojtarëve të Shënkollit.

U-19/ Apolonia kampione dhe
pjesëmarrëse në UEFA Youth League

Internacionali triumfon
në kampionatin
kombëtar U-15

A

I

polonia e Fierit është skuadra
kampione në Kategorinë Superiore
U-19 për sezonin 2019-2020 pasi mundi
në finale FC Internacional Tiranën me
rezultatin 3-2. Ndeshja më e rëndësishme
e kampionateve të moshave, duke parë
që fituesi kualifikohej në UEFA Youth
League, u zhvillua në “Elbasan Arena”
dhe dhuroi gola e emocione të mëdha.
Pjesa e parë e ndeshjes finale u mbyll në
barazim 1-1. Edhe pjesa e dytë ka qenë e
barabartë me të dyja skuadrat që shënuan
nga një gol në portat respektive dhe
rezultati deri në fund ishte 2-2. Në minutën

e 88-të do të ishte Mehmeti ai që do të
shënonte për Apoloninë dhe do t’i dhuronte
titullin kampion dhe kualifikimin europian.
Ish-futbollisti i njohur dhe njëkohësisht
anëtar i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së, z.
Bardhyl Jera, i ka dhënë trofeun e kampionit
FK Apolonisë në ceremoninë e organizuar
në përfundim të finales. Ky është titulli i dytë
për ekipet e moshave të klubit fierak në
pak ditë. Apolonia U-17 u shpall kampione
e Kategorisë së Parë ndërkohë që Apolonia
U-15 arriti në finalen e kampionatit kombëtar
i cili zhvillohej për herë të parë. Një edicion
plot suksese për akademinë fierake.

nternacional Tirana është kampioni i parë historik i
kampionatit kombëtar U-15. Ky kampionat ishte një
risi e Federatës Shqiptare të Futbollit që organizoi
një kampionat profesionist për moshat 15 vjeçare
me qëllim evidentimin e lojtarëve më të spikatur të
kësaj grupmoshe në të gjithë Shqipërinë. Ndeshja
finale e kampionatit e zhvilluar në “Elbasan Arena”
vendosi përballë FC Internacional Tiranën dhe FK
Apoloninë. Apolonia vinte në këtë finale si fituese
e Grupit B, ndërsa Internacionali ka kryesuar
bindshëm Grupin A. Në ceremoninë e zhvilluar
në përfundim të ndeshjes finale, Sekretari i
Përgjithshëm i FSHF-së, Ilir Shulku, i dorëzoi
trofeun e kampionit djemve të Internacionalit.
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Apolonia kampione
e Kategorisë së Parë,
në Superiore
ngjitet dhe Kastrioti

F
Presidenti Duka
inspekton punimet në
stadiumin e ri të Kukësit
P

residenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, zhvilloi
në muajin korrik një vizitë inspektuese në stadiumin e ri të qytetit
të Kukësit që po ndërtohet nga Federata Shqiptare e Futbollit në
bashkëpunim me Qeverinë shqiptare. Ky është stadiumi i katërt me
parametra modern që ndërtohet në Shqipëri gjatë viteve të fundit
pas “Elbasan Arena”, “Loro Boriçi” dhe “Air Albania Stadium”. Shumë
shpejt pritet të marrë rrugë dhe projekti për ndërtimin e stadiumit të
ri në qytetin e Fierit. Gjatë vizitës Presidenti Duka u shpreh i kënaqur
për punën e bërë deri më tani dhe ishte optimist për përfundimin e
shpejtë të punimeve. “Ka goxha ndryshim nga dita që kam qenë për
herë të fundit dhe puna ka ecur me ritëm, duke patur parasysh edhe
situatën bllokuese që kemi kaluar nga pandemia Covid-19. Vërtetë jam
optimist për afatet që i ka vënë vetes kompania për të përfunduar, le të
themi punimet me betonin, deri në shtator. Sepse për t’u kompletuar
stadiumi me punime të brendshme si rifiniturat apo ndriçimin, do të
marrë pak kohë më shumë. Realisht tashmë objekti ka marrë pamjen e
stadiumit të vërtetë, një stadiumi të bukur dhe funksional. Ne vizituam
të gjitha ambientet, pamë me inxhinierin edhe ndonjë detaj që mund
të korigjohet për të qenë akoma më shumë funksional dhe më komod
për futbollistët, për stafet teknike dhe për pëfaqësuesit e mediave.
Jam shumë i lumtur që edhe në Kukës objekti më i bukur do të jetë ai
i futbollit, ashtu si në gjithë Shqipërinë ku objektet më të bukura janë
ato të futbollit.”, – tha Presidenti Duka.

K Apolonia është ekipi fitues i kampionatit të Kategorisë së
Parë, sezonin 2019-2020, pasi ka mundur në finale Kastriotin me
rezultatin 2-1. Ndeshja finale u zhvillua në “Elbasan Arena” dhe ishte
një ndeshje shumë e luftuar ndërmjet dy skuadrave që ishin fituesit
respektiv të Grupit A dhe Grupit B dhe siguruan përpara finales
ngjitjen direkte në Kategorinë Superiore për edicionin e ardhshëm
futbollistik. Finalja filloj me Kastriotin që ishte më kërkues në
pjesën e parë, dhe ishin pikërisht krutanët që kaluan të parët në
avantazh me Ajazin në minutën e 40-të pas një aksioni të bukur.
Avantazhi i skuadrës së Ramazan Ndreut zgjati vetëm 3 minuta
pasi Apolonia ka barazuar me anë të talentit Redon Mihana. Me
këtë rezultat finalistët shkuan në dhomat e zhveshjes për pushimin
midis pjesëve. Në pjesën e dytë loja ka qenë agresive, pa shumë
raste shënimi në portat respektive. Barazia u prish në minutën e
67-të nga autogoli i Ajazit që kaloi skuadrën fierake në avantazh.
Me këtë gol u mbyll dhe ndeshja finale dhe Apolonia dërgoi në Fier
trofeun e këtij e sezoni. Medaljet dhe trofeun e dorëzoi Presidenti i
FSHF-së, Armand Duka.

Turneu i Përfaqësueseve Rajonale shpall fituesit,
triumfojnë Lezha e Durrësi për U-13, U-14 dhe U15
K
a përfunduar Turneu i Përfaqësueseve
Rajonale për këtë sezon, duke shpallur në
këtë mënyrë edhe fituesit për U-13, U-14 dhe U-15
në ndeshjet finale që janë luajtur në stadiumin
“Selman Stërmasi” dhe në “Elbasan Arena”. Lezha
ka triumfuar në këtë turne për moshat 13 dhe 15
vjeçare, ndërkohë që Durrësi ka siguruar trofeun e
14 vjeçarëve. Në “Elbasan Arena” u luajtën finalet
e U-13 dhe U-14. Në finalen e grupmoshës së 13
vjeçarëve ndërmjet Lezhës dhe Durrësit gjithçka
përfundoi me rezultatin 3-2, falë golave të Mihanës,
Ajazit dhe Shytit. Për përfaqësuesen rajonale të
Durrësit shënuan Neziri dhe Kuqi. Durrësi dhe
Tirana diskutuan finalen e U-14. Fitues i kësaj
grupmoshe është shpallur Durrësi që ka mundur
Tiranën vetëm pas goditjeve nga 11-metrat. Koha
e rregullt u mbyll me rezultatin e barabartë 1 me 1,
me Arifin që shënoi për përfaqësuesen rajonale të
Durrësit dhe autogoli i Bajramajt për Tiranën. Nga
pika e bardhë u treguan më të saktë durrsakët
të cilët fituan në shifrat 4-3. Në ceremoninë e
organizuar në përfundim të takimit ishte Legjenda
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e Futbollit Shqiptar, Sulejman Demollari, ai që
dorëzoi trofetë e kampionit për Lezhën dhe
Durrësin. Në stadiumin “Selman Stërmasi” u luajt
ndeshja finale e U-15, ndërmjet Durrësit dhe Lezhës,
me këta të fundit që siguruan trofeun për këtë
edicion të këtij turneu. Turneu i përfaqësueseve
rajonale organizohet nga Federata Shqiptare
të Futbollit dhe ka si qëllim ndjekjen nga afër të

elementëve të spikatur kudo ku ata luajnë dhe
për të mbajtur në monitorim procesin e rritjes së
tyre. Stafet teknike të të gjitha ekipeve kombëtare
kanë ndjekur me kujdes ndeshjet finale të moshës
U-15, U-14 dhe U-13 që janë stërvitur gjatë të
gjithë vitit nën drejtimin e stafeve teknike të cilët
janë përzgjedhur nga Zyrat Rajonale të FSHF në
bashkëpunim me Drejtorinë Teknike.
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FEDERATA
SHQIPTARE E
FUTBOLLIT
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ANËTARËSOHU

TANI TEK KLUBI
TIFOZËT E KOMBËTARES

DHE PERFITO NGA AVANTAZHET E SHUMTA EKSKLUZIVE
Fanzone.fshf.org

ALBANIAFUTBOLL

39

KUR SHQIPËRIA
PROJEKTONTE
STADIUMIN
E SAJ TË PARË
NGA TRITAN KOKONA

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. Në maj
të vitit 1930 fillon
kampionati i parë
kombëtar, ndërkohë
që kishin nisur me
kohë përgatitjet për
organizimin më të
rëndësishëm
sportiv në vend.
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shte viti 1930. Mbretëria Shqiptare
kishte vetëm dy vjet që kishte nisur të
funksiononte dhe sfidat për të nxjerrë
një vend të prapambetur nga mjerimi,
errësira dhe injoranca, ngjanin më
shumë si dëshira idealiste se sa një realitet me synime,
objektiva e për më tepër me afate. Të mendoje për
të ripërtërirë këtë vend gjysmëfeudal dhe me një
shumicë dërmuese analfabete të popullsisë, ishte një
sfidë e vështirë, thjesht për t’u menduar dhe jo më për
t’u projektuar e për të përcaktuar objektivat. Por sporti
dhe në veçanti futbolli, falë dëshirës së jashtëzakonshme
popullore të rinisë, kishte nisur sprovat e tyre që përpara
shpalljes së Pavarësisë më 1912. Shkodra, ky qytet i
mbushur me iluministë dhe intelektualë, u bë çerdhja e
parë e lindjes dhe zhvillimit të tij.
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. Në maj të vitit
1930 fillon kampionati i parë kombëtar, ndërkohë që
kishin nisur me kohë përgatitjet për organizimin më
të rëndësishëm sportiv në vend. Asgjë nuk mund të
vazhdonte më sporadikisht si deri në atë çast. Për
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Megjithatë 18 muaj pas përpjekjeve të para për
krijimin e skuadrës kombëtare, në një mbledhje të
Këshillit të Ministrave të “Mbretnisë Shqiptare”,
shikohen shenjat e para zyrtare dhe serioze për
ngritjen e stadiumit të ri. Shtetit shqiptar kishte
vendosur ta merrte seriozisht këtë opsion.
Së pari, sepse një impiant i tillë ishte i rëndësishëm
për vendin dhe do t’i jepte kryeqytetit një pamje më
të plotë të një qyteti modern.
Së dyti, sepse Fusha e Shallvares dhe çdo fushë
tjetër e improvizuar në Shqipëri, nuk plotësonin
asnjë kusht për të përballuar ndeshje të rëndësishme
ndërkombëtare. Këtë e provoi më së miri ndeshja e
zhvilluar në vititn 1938, midis Tiranës dhe Barit, e cila
pavarësisht impenjimit për të ndërtuar një tribunë
dërrase dhe disa lehtësi të tjera në infrastrukturë,
përsëri nuk arriti të plotësojë kriteret minimale të një
ndeshjeje ndërkombëtare.
Së treti, Shteti shqiptar kishte vendosur që të
festonte në mënyrë madhështore 25 vjetorin e krijimit
të Pavarësisë së Shqipërisë. Kjo ngjarje e madhe duhet
të jepte mesazhe të rëndësishme për rininë shqiptare.
Dhe më mirë se inagurimi i themeleve të një “tempulli
sportiv”, siç do të ishte stadiumi kombëtar në zemër të
kryeqytetit, vështirë se mund të gjehej. Kjo, shpjegon
në një farë mënyre edhe nxitimin e mbledhjes që
qeverisë shqiptare, më 20 gusht të vitit 1937.
Kësaj mbledhjeje i kishte prirë një shqetësim
i ardhur nga autoriteti më i lartë përgjegjës për
sportin. Më 13 gusht, Ministria e Arsimit me një
shkresë të firmosur nga Ministri Faik Shatku, i kërkon
Këshillit të Ministrave të marrë parasysh kërkesën
për shpronësimin e tokës që është “në zotnimin e
privatvet”. Në këtë dokument, kërkohej që çështja e
shpronësimit në dobi të interesit publik, të diskutohej
për t’i dhënë zgjidhje përfundimtare. Dukej se kishte
një ngërç juridik, të cilin shkresa e përmendur më lart,
kërkonte ta zgjidhte: “...dispozitat mbi shpronësimet
që ndodhen sot në fuqi, të parashikueme prej Ligjës
së Bashkis nuk janë në gjendje aq sa që të sigurojnë
Interesin e kolektivitetit, çashtja të bisedohet në Atë
P.T.Këshillë dhe të vendoset mënyra e veprimit për
rastin e sipërtreguem”, përfundon shkresa e firmosur
nga Ministri i Arsimit Faik Shatku.
Më 20 gusht të vitit 1937, në Tiranë u zhvillua një
mbledhje e Këshillit të Ministrave, ku si konkluzion:
autorizohej Ministria e Drejtësisë që të përgatiste dhe
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këtë arsye, ngrehina e sportit duhet të kishte themele
të forta dhe të konsoliduara. Shoqatat, që deri më
tani organizonin aktivitetet sportive dhe kulturore,
do të duhet të drejtoheshin nga një institucion. Për
këtë arsye më dt. 6 qershor të vitit 1930 me Dekretin
Mbretëror nr..... u vendos krijimi i Federatës Sportive,
e cila do të përmblidhte brenda vetes Federatën e
Futbollit, Basketbolllit, Volejbollit, Hipizmit, Tenisit,
etj, do të ishte në varësi të Entit Shtetëror “Djelmënia
Shqiptare”, një organizatë rinore e cila kishte për
qëllim edukimin e rinisë shqiptare dhe përfshirjen
e saj në lëvizjen sportive. Si në çdo fushë tjetër,
një kontribut të jashtëzakoshëm në ndërtimin e
institucioneve, hartimin e rregulloreve, si edhe në
mbarëvajtjen e drejtëpërdrejtë të garës, kanë dhënë
të huajt që jetonin dhe punonin në Shqipëri.
Shqipëria pranohet më 13 prill të vitit 1932 anëtare
me të drejta të plota në FIFA. Sipas dokumenteve
dhe procesverbalit që ndodhen 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 e bëra, për të
ngritur kombëtaren e shqiptare të futbollit.
Një ëndërr e kahershme e shqiptarëve të dashuruar
pas futbollit, ka qenë edhe krijimi i ekipit kombëtar. Kjo
do të ishte mundësia më e mirë, që ata të ndesheshin
me ekipet e vendeve të 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.
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,
Ndërtimi i një stadiumi kombëtar, ku do të
zhvillonte ndeshjet skuadra kombëtare e Shqipërisë,
ishin dy dëshira të mëdha, të cilat mbeteshin në
tentativë përshkak të pamundësive ekonomike për
të përgatitur një ndërmarrje të tillë të kushtueshme
dhe vizionare.
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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 përvitshë

më pas të paraqiste për t’i dhënë formën e duhur, një
Projekt-Dekret-Ligj, sipas bisedimeve të zhvilluara në
Këshillin e Ministrave. Në Vendimin e kësaj date, me nr
948, të nënshkruar nga Sekretari i përgjithshëm Izedin
Beshiri, bien në sy disa elemente të rëndësishme që
do t’i shtjellojmë si më poshtë.
Së pari, mësojmë se sa i rëndësishëm ishte vendimi
që do të merrej, dikutohej dhe miratohej. Më 20 gusht,
të mblidhje bashkë të gjithë burrat e rëndësishëm të
shtetit, patjetër duhet të ishte një arsye madhore. Një
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arsye, e cila vërtet do të kishte një ndikim të madh
për shtetin 25 vjeçar shqiptar. Mbledhja në fjalë,
ajo e 20 korrikut, është drejtuar nga Z. Koço Kotta
Kryeministër dhe zv.Ministër i Punëve Botërore. Në të
merrnin pjesë Ministri i Drejtësisës Thoma Orolloga,
Ministri i Punëve të Jashtme Ekrem Libohova, Ministri
i Punëve të Brendshme Musa Juka, Ministri i Financave
Kol Thaçi dhe Ministri i Ekonomisë Kombëtare Terenc
Toçi. Pra kabineti Kryeministror, e quan shumë të
rëndësishme vendimin për ndërtimin e stadiumit të ri.

www.fshf.org
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Së dyti mësojmë për herë të parë, sipërfaqen
e nevojshme për ndërtimin e stadiumit. Bëhet
fjalë për 40.000 metër katrorë, të cilat duhet të
shpronësoheshin prej pronarëve.
Së treti, për herë të parë mësojmë vendndodhjen
e stadiumit të ri. Zona është përcaktuar qartë nga
Bulevardi “ZOG I” deri tek lumi. Pra nga stacioni i trenit
(pas viteve të komunizmit) e deri tek Bregu i Lumit.
Së katërti mësohet edhe arsyeja e këtij nxitimi, jo
të zakontë për një shtet që në gjuhën kinematografike

punonte me “xhiro të ngadalta”. Si mund të kishte
mundësi që të zgjidhej një gjë e tillë, në një periudhë
kaq të shkurtër kohe?! Në fakt përgjigjja vjen
menjëherë po të ndjekësh shtypin dhe kronikat e
kohës. Dokumentat për krijimin e grupit organizator
të festimeve dhe programi i tyre
Siç thamë më lart më 28 nëntor 1937, do të
zhvilloheshin festimet me rastin e 25 vjetorit të
Pavarësisë së Shqipërisë. Pra për gati 100 ditë, duhej
të gjeheshin hapësirat e e mjaftueshme ligjore nga
ana e Ministrisë së Drejtësisë, mbështetur në ligjet e
shtetit shqiptar, në mënyrë që të përfundonte procesi i
shpronësimit të pronarëve të ligjshëm për ndërtimin e
një objekti për interesa publike, siç ishte stadiumi, në
mënyrë që të përgatitej ceremonia e inagurimit. Pra
në festimet zyrtare të cilat zhvilloheshin madhështore
për kohën, parashikonin të përfshinin edhe inagurimin
e punimeve të një stadiumi. Duke nxitur sportin dhe në
mënyrë të veçantë rininë për t’u edukuar me kulturën
sportive, edhe Mbreti Zog, mendonte të krijonte më
shumë besim dhe forcë tek brezi i ri.
Edhe monarku shqiptar, e kishte kuptuar, si shefat
e mëdhenj të kontinentit, madje edhe të botës, se
sporti ishte një element shumë i rëndësishëm, jo vetëm
edukativ dhe shëndetsjellës, por edhe propagandistik.
Praj kohësh motra e tij Princesha Myzejen, ishte
përgjegjëse për sportin dhe organizimin e aktiviteteve
sportive ne Shqipërinë e prapambetur.
Në fundin e mbledhjes së 20 gushtit, Këshilli i
Ministrave pasi diskutoi problemin e “ngërçit juridik”
në lidhje me shpronësimin e privatëve për 40.000
metra katrorë që duheshin për stadiumin vendosi:
“T’ autorizohet Ministrija e Drejtësis me pregatit
dhe mandej me e paraqit për t’i dhanë formën e
duhur një Projekt-Drekter-Ligjë si mbas bisedimeve
të rrjedhuna në Këshillë”.
Në fakt ky projekt, nuk u bë kurrë realitet. Italia
fashiste po i shtrinte kthetrat ndaj Shqiperisë për ta
pushtuar në 7 prill 1939. Brenda 120 ditëve, Ministri
i Jashtëm italian, Konti Ciano, më 9 gusht 1939, do
të inaguronte fillimin e punimeve në stadiumin e ri
kombëtar...
Pikërisht aty ku sot edhe ekziston prej 74 vjetësh.

Në festimet zyrtare të cilat zhvilloheshin madhështore
për kohën, parashikonin të përfshinin edhe inagurimin
e punimeve të një stadiumi. Duke nxitur sportin dhe në
mënyrë të veçantë rininë për tu edukuar me kulturën
sportive, edhe Mbreti Zog, mendonte të krijonte më
shumë besim dhe forcë tek brezi i ri
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