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PROCESVERBAL
Nga mbledhja e 38-të e Komisarit të garave për edicionin 2019/20 mbajtur me 27.06.2020 në
lokalët e FHK-së me fillim nga ora 21:00.
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I.

Regjistrimi i ndeshjeve gjysmëfinale të Kupës së Republikës së Kosovës ne
konkurrencën e meshkujve dhe femrave
Komisari i garave pas shqyrtimit te procesverbalit te ndeshjeve gjysmëfinale duke u mbështetur
ne nenin 3.2 të Propozicioneve te garave i regjistroi si vijon

KUPA E REPUBLIKEPUBLIKËS SË
KOSOVËS
Vendas

Vendas

Kastrioti Besa Famgas
Trepça Prishtina

KUPA E REPUBLIKEPUBLIKËS SË
KOSOVËS
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KUPA E REPUBLIKEPUBLIKËS SË KOSOVËS
Personat Zyrtar
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P1
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V

20:31

7:18

Bytyqi – Kasapi

Osmani

K

22:31

9:13

Regjistrimi i ndeshjes gjysmëfinale që u zhvilluan me
27.06.2020
Personat Zyrtar

Istogu

Kastrioti

Jahja – Xhema

Vushtrria

Prishtina

Bujupi – Bujupi

FT

P1

Vitaku

V

44:28

19:11

Demiri

V

38:30

20:11

1. Komisari i garave pasi shqyrtoi raportet e ndeshjeve te zhvilluara me 27.06.2020 i regjistroi me
rezultat te arritur ne fushë:
2. Komisari i garave pas shqyrtimit te procesverbaleve ne konkurrencën e femrave dhe rezultateve
te arritura ne fushë në finale të Kupës së Republikës së Kosovës u kualifikua: KHF Istogu dhe
KHF Vushtrria
3. Komisari i garave pas shqyrtimit te procesverbaleve ne konkurrencën e meshkujve dhe
rezultateve te arritura ne fushë në finale të Kupës së Republikës së Kosovës u kualifikua: KH
Besa Famgas dhe KH Prishtina.
4. Komisari i garave pasi shqyrtoi procesverbalin e ndeshjes Istogu – Kastrioti konkurrenca e
femrave e zhvilluar me 27.06.2020 ne Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë duk u
mbështetur ne nenin 12.3.2. të Propozicioneve te garave morri:
VENDIM

Dënohet trajneri i KHF Istogu Faruk Shala me nr lic. 315 me 25 € gjobë duke u mbështetur në
nenin 12.3.2. të Propozicioneve te garave.
Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin.
Trajneri Faruk Shala nuk ka te drejt aktivizimi deri ne përmbushjen e gjobës.

ARSYETIM
Komisari i garave pas shqyrtimit të procesverbalit te ndeshjes në minutën 38:37 reagon ne
vendimin e gjyqtarëve, sanksionohet me karton te verdh dhe me pas edhe me dy minuta.
Këshilla Juridike: Palët e pa kënaqura kanë te drejt ankese brenda afatit prej 12 orëve nga
momenti i lëshimit të Buletinit nr39.

II.

Orari i ndeshjeve dhe delegimi i personave zyrtar për ndeshjet finale të Kupës së
Republikës së Kosovës
Komisar i garave duke u mbështetur ne nenin 3.2 të Propozicioneve të garave informon klubet
personat zyrtar me delegimin e personave zyrtar për ndeshjet finale të Kupës së Republikës së
Kosovës

KUPA E REPUBLIKEPUBLIKËS SË
KOSOVËS
Vendas

Mysafir

Istogu

Vushtrria

KUPA E REPUBLIKEPUBLIKËS SË
KOSOVËS
Vendas
Besa Famgas

Mysafir
Prishtina

Delegimi për ndeshjen finale që zhvillohen më 28.06.2020
Personat Zyrtar
Jahja – Xhema

Osmani

K

Dita

Ora

e diel

17:00

Delegimi për ndeshjen finale që zhvillohen më 28.06.2020
Personat Zyrtar
Bujupi – Bujupi

Demiri

K

Dita

Ora

E diel

19:30

Komisari i garave i garave obligon vëzhguesit – kontrolluesit qe ne ndeshjet gjysmëfinale te Kupës
se Republikës së Kosovës te respektojnë nenin 6.6 të Propozicioneve te garave te respektojnë kodin
e veshjes.
Ne ndeshjet finale do te lejohet prania e shikuesve sipas rekomandimeve te IKSHPK, mirëpo
personat prezent duhet ti përmbahen udhëzimeve duke mbajtur masa dhe respektimin e distancës
sociale.

III.

Te ndryshme

1. Udhëzues për masat parandaluese COVID19 linku:
http://kosovahandball.info/Articles/10/Images/10-062020/961497_FHK_Udhezues_per_masat_parandaluese_COVID19.docx
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