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PROCESVERBAL
Nga mbledhja e 55-të e Komisarit të garave për edicionin 2018/19 mbajtur me 01.06.2019 në lokalët e FHK-së
me fillim nga ora 19:00.
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I.

Rezultatet dhe regjistrimi i ndeshjeve te gjysmëfinale te Ligës së juniorëve

Play Off

Meshkujt

Vendas
Besa Famgas

Mysafir
Kastrioti

Trepça

Prishtina

Rezultati e ndeshjeve gjysmëfinale të play Off-it që u
zhvilluan më 01.06.2019:
Personat Zyrtar
Prfun.
P1
Bujupi – Bujupi
Hashani
K
39:32
21:15
Gucati - Koro
Sadriu
K
22:41
6:22

1. Komisari i garave pasi shqyrtoi procesverbalet e ndeshjeve gjysmëfinale i regjistroi me rezultat
të arritur në fushë:
2. Komisari i garave pas shqyrtoi procesverbalet dhe rezultatet e arritura ne finale u kualifikua KH
Besa Famgas dhe KH Prishtina ndërsa KH Kastrioti dhe KH Trepça do te zhvillojnë ndeshjen për
vend te tretë.

II.

Liga e juniorëve

Komisari i garave pas përfundimit te ndeshjeve te ndeshjeve gjysmëfinale të Ligës së juniorëve, dhe duke u
mbështetur ne nenin 3.5 te Propozicioneve ka ber publikimin e qifteve te ndeshjeve finale të Play Off-it në Ligë
e juniorëve te cilat do të zhvillohen me 02.06.2019 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë ;
KH Prishtina si organizatore e ndeshjeve gjysmëfinale dhe finale duhet qe ti përmbushini këto kushte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sigurimin e terminëve të lira në palestër.
Sigurimin e kohëmatësi dhe procesmbajtësit.
Video xhirimin e ndeshjeve
Sigurimin e ujit për të gjitha skuadrat pjesëmarrëse gjatë zhvillimit të ndeshjeve.
Pagesën e rrugës për të gjithë personat zyrtar si dhe pagesën e ushqimit per ditën e zhvillimit te ndeshjeve
për personat zyrtar.
Sigurimin e doktorit kujdestar gjatë zhvillimit të të gjitha ndeshjeve.
Si dhe sigurimin e ndeshjeve nga Policia e Kosovës.

LIGA E JUNIORËVE
PLAY OFF
Kastrioti
LIGA E JUNIORËVE
PLAY OFF
Besa Famgas

Meshkujt
Vend të tretë
Trepça
Meshkujt
Finalja
Prishtina

Delegimi për ndeshjet për vend të tret që zhvillohet më
02.06.2019 PRISHTINË
Personat Zyrtar
Dita Ora
Gucati – Koro
Hashani
E diele
15:30
Delegimi për ndeshjen finale që zhvillohet më 02.06.2019
Personat Zyrtar
Bujupi – Bujupi

Sadriu

Dita E diele

Ora
17:30

III.

Liga e pionierëve konkurrenca e meshkujve dhe femrave

Komisari i garave i përkujton skuadrat e Ligës së kadetëve të rinj (pionierë) dhe Kadeteve të reja (pioniereve)
me nenin 3.7 të Propozicioneve të garave të cilat OBLIGOJN pjesëmarrjen në ligat e grup moshave të reja, në
të kundërtën skuadra e parë (seniorët) në të dy konkurrencat do të dënohen me marrjen e 2 (dy) pikëve dhe
në edicionin e garave 2018/19 startojnë me -2 pikë dhe 500 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 ndërsa te femrat 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 €
Komisari i garave i njofton të gjithë personat zyrtarë të deleguar në Ligat e grup moshave të reja se obligimi i
gjykimit të ndeshjeve është GRATIS respektivisht pa pagesë në mbështetje të nenit 7.5. të Propozicioneve të
garave. Ndërsa obligimet e transporti dhe mëditja te gjyqtarëve te rijnë dhe vëzhguesve do ti mbulon SHGJHK
sipas vendimit te marr nga Këshilli Drejtues i SHGJHK-së.
Organizatori i grupit është i obliguar që të siguroj terminët ne palestër, punën e rregullt të kohëmatësit,
procesmbajtësit, doktorin kujdestar si dhe ujë për të gjitha skuadrat.
Delegimi i për ndeshjet e pionierëve që zhvillohet më

Liga e Pionierëve

Grupi “C”

Vendas

Mysafir

Vëllaznimi

Dukagjini

Quni – Tanushi

E diele

11:00

Dukagjini

Vëllaznimi

Quni – Tanushi

E diele

12:00

02.05.2019 në e

KLINË
Dita

Personat Zyrtar

- Ora

Ndërsa ndeshja Vëllaznimi- SH.H Gjakova zhvillohen ne Gjakovë 30.05.2019
Delegimi i për ndeshjet e pionierëve që zhvillohet më 02.06.2019
Liga e Pioniereve

Grupi “A”

Vendas

Mysafir

Prishtina

Vjosa

Shala-Krasniqi

Demiri

e diel

10:00

Drita

Prishtina

Vokshi – Krasniqi

Demiri

e diel

11:00

Kastrioti

Ferizaj

Shala-Krasniqi

Demiri

e diel

12:00

Drita

Ferizaj

Vokshi – Krasniqi

Demiri

e diel

13:00

Vjosa

Kastrioti

Shala-Krasniqi

Demiri

e diel

14:00

në

SHTIME
Dita

Personat Zyrtar

- Ora

Komisari i garave pas përfundimit te pjese grupeve duke u mbështetur ne nenin 5.4 dhe 5.5 te
Propozicioneve të Kupës së Republikës do te bej caktimin e qifteve te ndeshjeve Çerekfinale të Ligës
së pionierëve ne te dy konkurrencat te cilat ndeshje do te zhvillohen me datën 8 dhe 9 Qershor 2019
ne qendrat ne te cilat i cakton Komisari i garave.

IV.

Të ndryshme

3. Komisari i garave obligon klubet te cilat nuk i kanë përmbushur obligimet ndaj FHK-së qe ti
përmbushin aton ne te kundërtën nuk kanë te drejt ti zhvillojnë ndeshjet e radhës.
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