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I.

Rezultatet dhe regjistrimi i ndeshjeve te zhvilluara me 08.06.2019

Liga e pionierëve meshkujt
Liga e pionierëve

Meshkujt

Vendas
A1 Prishtina

Mysafir
B2 Trepça

B1 Vushtrria

C3 SH.H.Besa Famgas

Rezultatet e ndeshjeve çerekfinale te cilat u zhvilluan me
08.06.2019 në GJILAN
Personat Zyrtar
Prfun.
P1
Hajarizi - Hamza
Hashani
10:0
r.z
Luzha – Pozhegu
Hashani
10:0
r.z

C1 Vëllaznimi

A2 Zhegra

Hajarizi - Hamza

Hashani

20:21

11:7

B3 Drita

C2 Besa Famgas

Luzha – Pozhegu

Hashani

7:24

1:15

Liga e pioniereve femrave
Liga e pioniereve

Femrat

Vendas
A1 Prishtina

Mysafir
B2 Dukagjini

7:B1Samadrexha

C3 Istogu

Rezultatet e ndeshjeve çerekfinale te cilat u zhvilluan me
08.06.2019 në Vushtrri
Personat Zyrtar
Prfun.
P1
Gashi- Cikaqi
Koro
14:12
7:3
Gashi- Cikaqi
Koro
22:11
8:5

C1Shqiponja

A2 Vjosa

Maloku – Maloku

Sadriu

18:10

9:4

B3Vushtrria

C2 Jusuf Gervalla

Maloku – Maloku

Sadriu

13:23

6:13

1. Komisari i garave pasi shqyrtoi te gjitha te gjitha procesverbalet e ndeshjeve, i regjistroi me
rezultat te arritur ne fushë përveç ndeshjes Prishtina– Trepça dhe Vushtrria – SH.H Besa Famgas
e cila u regjistrua me rezultat 0:10 ne favor të KH Prishtina dhe SHH Besa Famgas.
2. Komisari i garave pasi shqyrtoi deklaratat e mbledhura e ndeshjes së Lige e pionierëve e
paraparë te zhvillohet me 08.06.2019 në Gjilanë, Prishtina -Trepça (Liga e pionierëve) duke u
mbështetur në nenin 4.14.1 të Propozicioneve të garave dhe nenit 28 të Rregullores Disiplinore
të FHK-së morri këtë:
VENDIM
a) Ndeshja çerekfinale e Ligës së pionierëve Prishtina – Trepça regjistrohet me rezultat 10:0
ne favor të KH Prishtina, duke u mbështetur ne nenin 4.14.1 të Propozicioneve te garave.
b) Dënohet KH Trepça Liga e pionierëve me 200 € gjobë dhe i marrjen e një pike në Ligen e
pionierëve në edicionin 2019/20 duke u mbështetur në nenin 28 të Rregullores Disiplinore
të FHK-së.
KH Trepça është e obliguar që të bej pagesën e gjobës para zhvillimit të ndeshjes së radhës.

Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin.
ARSYETIM
Komisari i garave pasi shqyrtoi deklaratën e dërguar nga përfaqësuesi zyrtar i KH Trepça me
datën 07.09.2019 ne mbrëmje ne emailin zyrtar të Komisarit të garave duke konfirmuar mos
udhëtimin për ta zhvilluar ndeshjen çerekfinale te Ligës së pionierëve te mbajtur në Gjilan
andaj Komisari i garave morri vendim si ne dispozitiv.
Këshilla juridike: Palët e pa kënaqura kanë të drejtë ankese brenda afatit te caktuar me
Propozicionet e garave nga momenti i publikimit të Buletinit nr.57.
3. Komisari i garave pasi shqyrtoi deklaratat e mbledhura e ndeshjes së Lige e pionierëve e
paraparë te zhvillohet me 08.06.2019 në Gjilan, Vushtrria – SHH Besa Famgas (Liga e
pionierëve) duke u mbështetur në nenin 4.14.1 të Propozicioneve të garave dhe nenit 28 të
Rregullores Disiplinore të FHK-së morri këtë:
VENDIM
a) Ndeshja çerekfinale e Ligës së pionierëve Vushtrria – SHH Besa Famgas regjistrohet me rezultat
0:10 ne favor të SHH Besa Famgas, duke u mbështetur ne nenin 4.14.1 të Propozicioneve te
garave.
b) Dënohet KH Vushtrria Liga e pionierëve me 200 € gjobë dhe i marrjen e një pike në Ligen e
pionierëve në edicionin 2019/20 duke u mbështetur në nenin 28 të Rregullores Disiplinore të
FHK-së.
KH Vushtrria është e obliguar që të bej pagesën e gjobës para zhvillimit të ndeshjes së radhës.
Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin.
ARSYETIM
Komisari i garave pasi shqyrtoi deklaratën dhe procesverbalin e ndeshjes, Vushtrria – Shkolla e
Hendbollit Besa Famgas e paraparë te zhvillohet sot ne ora 12:00, dhe pas pas informatës se
dërguar nga përfaqësuesi i KH Vushtrria me datën 08.06.2019 rreth ora 9:30 qe KH Vushtrria
nuk do të udhëtoi për ta zhvilluar ndeshjen paraparë, andaj Komisari i garave morri vendim si
ne dispozitiv.
Këshilla juridike: Palët e pa kënaqura kanë të drejtë ankese brenda afatit te caktuar me
Propozicionet e garave nga momenti i publikimit të Buletinit nr.57.
4. Ne bazë të rezultateve te arritura ne gjysmëfinale ne konkurrencën e meshkujve janë
kualifikuar: Prishtina, SHH Besa Famgas, Zhegra dhe Besa Famgas.
5. Ne bazë të rezultateve te arritura ne gjysmëfinale ne konkurrencën e femrae janë
kualifikuar: Prishtina, Samadrexha, Shqiponja dhe Jusuf Gervalla.

II.

LIGA E PIONIERËVE KONKURRENCA E FEMRAVE
PJESA FINALE

Komisari i garave duke u mbështetur ne nenin 5.5 të Propozicioneve te garave për grupmoshat e
reja ka ber caktimin e gjysme finalistëve ne te dy konkurrencat
Ndeshjet gjysmëfinale dhe finale ne konkurrencën e femrave do të organizohen në Vushtrri me
09.06.2019 organizatori i këtyre ndeshjeve KHF Samadrexha është i obliguar që ti përmbajë këto
kushte:
1. Sigurimin e terminëve të lira në palestër për dy ditë.
2. Sigurimin e kohëmatësit dhe procesmbajtësit.
3. Sigurimin e ujit për të gjitha skuadrat pjesëmarrëse gjatë zhvillimit të ndeshjeve.

4. Sigurimin e doktorit kujdestar gjatë zhvillimit të të gjitha ndeshjeve.
5. Pagesën e rrugës për të gjithë personat zyrtar si dhe pagesën e ushqimit për ditën e zhvillimit te
ndeshjeve për gjyqtar dhe vëzhgues.
Komisari i garave i përkujton skuadrat e Ligës së kadetëve të rinj (pionierë) dhe Kadeteve të reja (pioniereve)
me nenin 28 të Rregullores Disiplinore të cilat OBLIGOJN pjesëmarrjen në ligat e grup moshave të reja, në të
kundërtën do të dënohen me marrjen e 1-5 pikëve dhe në edicionin e garave 2019/20 startojnë dhe 200
euro gjobë.
Komisari i garave në mbështetje të nenit 3.4.3 dhe 3.4.4 të Propozicioneve të garave lidhur me obligimin e
zhvillimit të garave të rregullta të kategorisë së grup moshave të reja kadetëve të rinj - pionierëve (të lindur më
2003 dhe me të reja ).
Garat zhvillohen në sistem të grumbullimit, kohë zgjatja e lojës është 2 x 20 minuta
Komisari i garave ju informon Skuadrat e kadeteve dhe kadetëve si dhe kadeteve dhe kadetëve te rinj janë të
obliguar që në formacion në procesverbalin e ndeshjes dhe në fushë ti kenë minimum 12 lojtare respektivisht
lojtarë.
Skuadra e cila nuk i përmbahet nenit 3.4.1 do te dënohet si vijon:
- Skuadra e kadetëve dhe kadetëve te ri (pionierët) gjobiten me 100 €
- Skuadra e kadeteve dhe kadeteve te reja (pionieret) gjobiten me 50 €
Delegimi për ndeshjet gjysmëfinale te cilat zhvillohen 09.06.2019
VUSHTRRI
Personat Zyrtar
Dita Ora
Gashi- Cikaqi
Sadriu
E diele
11:00
Maloku – Maloku
Sadriu
E diele
12:00

LIGA E PIONIERËVE
Vendas
Prishtina
Shqiponja

Femrat
Mysafir
Samadrexha
Jusuf Gervalla

LIGA E PIONIERËVE
Vendas

Femrat
Mysafir

Humbësi A1-B2-B1-C3

Humbësin C1-A2, B3-C2

Delegimi për ndeshjen per vend te 3-të e cilat zhvillohet
09.06.2019 VUSHTRRI
Personat Zyrtar
Dita Ora
E diele
13:00

LIGA E PIONIERËVE
Vendas
Fituesi A1-B2-B1-C3

Femrat
Mysafir
Fituesi C1-A2, B3-C2

Delegimi për ndeshjet finale e cila zhvilloht 09.06.2019
VUSHTRRI
Personat Zyrtar
Dita Ora
E diele
14:00

III.

LIGA E PIONIERËVE KONKURRENCA E MESHKUJVE
PJESA FINALE

Komisari i garave duke u mbështetur ne nenin 5.5 të Propozicioneve te garave për grupmoshat e
reja ka ber caktimin e gjysme finalistëve ne te dy konkurrencat.
Ndeshjet çerekfinale gjysmëfinale dhe finale ne konkurrencën e meshkujve do të organizohen në
Gjilan me 09.06.2019 organizatori i këtyre ndeshjeve KH ZHEGRA është i obliguar që ti përmbajë
këto kushte:
6. Sigurimin e terminëve të lira në palestër për dy ditë.
7. Sigurimin e kohëmatësit dhe procesmbajtësit.
8. Sigurimin e ujit për të gjitha skuadrat pjesëmarrëse gjatë zhvillimit të ndeshjeve.
9. Sigurimin e doktorit kujdestar gjatë zhvillimit të të gjitha ndeshjeve.
10. Pagesën e rrugës për të gjithë personat zyrtar
Komisari i garave i përkujton skuadrat e Ligës së kadetëve të rinj (pionierë) dhe Kadeteve të reja (pioniereve)
me nenin 28 të Rregullores Disiplinore të cilat OBLIGOJN pjesëmarrjen në ligat e grup moshave të reja, në të
kundërtën do të dënohen me marrjen e 1-5 pikëve dhe në edicionin e garave 2019/20 startojnë dhe 200

euro gjobë.
Komisari i garave në mbështetje të nenit 3.4.3 dhe 3.4.4 të Propozicioneve të garave lidhur me obligimin e
zhvillimit të garave të rregullta të kategorisë së grup moshave të reja kadetëve të rinj - pionierëve (të lindur më
2002 dhe më të rinj).
Garat zhvillohen në sistem të grumbullimit, kohë zgjatja e lojës është 2 x 20 minuta.
Komisari i garave ju informon Skuadrat e kadeteve dhe kadetëve si dhe kadeteve dhe kadetëve te rinj janë të
obliguar që në formacion në procesverbalin e ndeshjes dhe në fushë ti kenë minimum 12 lojtare respektivisht
lojtarë.
Skuadra e cila nuk i përmbahet nenit 3.4.1 do te dënohet si vijon:
- Skuadra e kadetëve dhe kadetëve te ri (pionierët) gjobiten me 100 €
- Skuadra e kadeteve dhe kadeteve te reja (pionieret) gjobiten me 50 €
Delegimi për ndeshjet gjysmëfinale të cilat zhvillohen 09.06.2019
LIGA E PIONIERËVE
Meshkujt
në GJILAN
Vendas
Prishtina
Zhegra

LIGA E PIONIERËVE

Mysafir
SH.H.Besa Famgas
Besa Famgas

Meshkujt

Vendas

Mysafir

Humbësi A1-B2-B1-C3

Humbësin C1-A2, B3-C2

LIGA E PIONIERËVE
Vendas
Fituesi A1-B2-B1-C3

Meshkujt
Mysafir
Fituesi C1-A2, B3-C2

Personat Zyrtar
Luzha – Pozhegu
Hajrizi – Hamza

Bytyqi
Demiri

Dita Ora
E shtunë
11:00
E shtunë
12:00

Delegimi për ndeshjen per vend te 3-të e cilat zhvillohet
09.06.2019 në GJILAN
Personat Zyrtar

Dita Ora
E shtunë
13:00

Delegimi për ndeshjet gjysmëfinale te cilat zhvillohen 09.06.2019
në GJILAN
Personat Zyrtar

Istref SADRIU
KOMISAR I GARAVE d.v

Dita Ora
E shtunë
14:00

