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Nga mbledhja e 5-të e Komisarit të garave për edicionin 2019/20 mbajtur me 10.09.2019 në lokalët e FHK-së
me fillim nga ora 12:00.
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I.

Vendimet i Bordit të FHK-së i datës 10.09.2019

Bordi i FHK-së ne mbledhjen e mbajtur me 10.09.2019 me propozim te Komisarit të garave, duke u
mbështetur ne aktet normative të FHK-së morri këtë:
VENDIM
Java e parë e Superligës së Kosovës në konkurrencën e meshkujve te shtyhet për një javë që do të
thotë te zhvillohet më 21/22 shtator 2019.
ARSYETIM
Duke parë gjendjen e klubeve si materiale ashtu edhe organizative (s`kanë kuadro te mjaftueshme
te lojtarëve sidomos atyre te grup-moshave te reja), e ne veçanti te skuadra e Dritës se Gjilanit dhe
Trepça e Mitrovicës e deri diku edhe te Drenica e Drenasit ne konkurrencën e meshkujve, mendoj
qe do ti kishim dhënë skuadrave kohë për konsolidimin e tyre qe garat pastaj te zhvillohen pa asnjë
problem, apo te bëhet ndryshimi i Propozicioneve te garave nëse vjen te mos pjesëmarrja e këtyre
klubeve e ne garat e Superligës së meshkujve te zëvendësohen me skuadra tjera nga Liga e parë e
Kosovës

II.

Delegimi i personave zyrtar për ndeshjet e javës së parë në Superligën e femrave dhe
Ligën e kadeteve
Komisari i garave duke u mbështetur ne neni n 1.1 te Propozicioneve te garave ju informon me
qiftet e javës së parë ne Superligen e femrave dhe Ligën e kadeteve:
Obligohen klubet qe deri me 11.09.2019 ora 16:00 te dërgojnë terminët e ndeshjeve.
Superliga e
Vendas

Femrave
Mysafir

Delegimi për ndeshjen e javës së 1-rë që zhvillohet më
14/15.09.2019:
Personat Zyrtar
Dita
Ora

Prishtina

Vëllaznimi

Jusuf Gervalla

Ferizaj

Kastrioti

Shqiponja

Drita

Vushtrria

Samadrexha

Istogu

Liga e kadeteve

Femrave

Vendas
Prishtina

Mysafir
Vëllaznimi

Jusuf Gervalla

Ferizaj

Kastrioti

Shqiponja

Drita

Vushtrria

Samadrexha

Istogu

Delegimi për ndeshjen e javës së 1-rë që zhvillohet më
14/15.09.2019:
Personat Zyrtar
Dita
Ora

Delegimi i personave zyrtar dot të behet me 12.09.2019 .

III.

Të ndryshme

1. Komisari i garave ne kuadër te përgatitjeve për edicionin e garave 2019-2020 në Ligën e parë
meshkujt dhe femrave, obligon klubet pjesëmarrëse te cilat nuk i kanë dërguar te gjitha
formularët për regjistrimin e klubit ti plotësojnë ato dhe ti dërgojnë ne email adresën e
Komisari të garave kg@kosovahandball.info.
Tërheqja e shortit në ligën e parë të meshkujve dhe femrave do të bëhet me 17.09.2019 ( e
martë) me fillim nga ora 12:00.
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