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Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit, bazuar në nenin 33 p. 3 /a  te Statutit të FFK-së, me 
datë 30.07.2021 aprovoi: 
 
 
 
 

PROPOZICIONET E GARAVE 
 
 
 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 
Neni   1 

 

Me këto Propozicione, caktohet mënyra, organizimi dhe udhëheqja e garave të kampionatit të 
futbollit  të Femrave  në Kosovë për rangjet garuese ; Liga e parë senioret – femrat dhe Liga e 
kadeteve ; U-17 – femrat  
 

Neni   2 

 

Me garat e futbollit në rangjet  Liga e Parë senioret dhe Liga e kadeteve  - femrat  udhëheqin 
Komisioni i Garave të cilin e emëron dhe shkarkon Komiteti Ekzekutiv i FFK-së. 
 
 

Neni   3 

 

Garat kampionale të futbollit, për femra dhe U-17  do të zhvillohen sipas sistemit të Ligave, në të 
cilin do të marrin pjesë: 

- Liga e parë femrat- senioret, garojnë  ; 13  ekipe ; 
 

 

nr Senioret; ekipet e femrave Selia 

   

1 Mitrovica Mitrovicë 

2 EP COM Hajvali 

3 Kosova VR Prishtinë 

4 Vizioni Ferizaj 

5 Malisheva Malishevë  

6 Jakova Gjakovë 

7 Llapi Podujevë 

8 Liria Prizren 

9 Intelektualet Gjilan 

10 Bazeli  2015 Kaqanik 

11 Heroinat Drenas 

    12 Dukagjini Klinë 

    13 Persingu Viti 

       

 

 
Liga e parë ; femrat senioret  ; zhvillohen  26  xhiro të rregullta prej të cilave ; 13 në edicionin 
vjeshtor dhe 13 në edicionin pranveror; Do të zhvillohen gjithsej ; 156  ndeshje të rregullta 
zyrtare ( kampionale ) 
 



 
Neni   4 

 

 

Liga ; U-17 ( femrat ) 
Numri ekipeve garuese ( të paraqitura  ) ;  18 ekipe  
 
 

Nr Ekipet; U-17; femrat selia 

1 Mitrovica Mitrovicë 

2 Dukagjini Klinë 

3 Kosova VR Prishtinë 

4 Vizioni Ferizaj 

5 Malisheva Malishevë 

6 Presingu Viti 

7 Llapi Podujevë 

8 Shqiponja Malishevë 

9 Intelektualet Gjilan 

10 Bazeli 2015 Kaqanik 

11 13 Qershori Kijevë 

12 Istogu Istog 

13 Ardhmeria Obiliq 

14 Prishtina Prishtinë 

15 Urbano Obiliq 

16 Jakova Gjakovë 

17 Rilindja Prishtinë 

18 Behar Vitomiricë 

  
Liga ; U-17 : 18 Ekipe te ndara ne dy grupe: 

a) Grupi A me 10 ekipe garuese - Regjioni  (Prishtine– Gjilan – Ferizaj) 
b) Grupi B me 8 ekipe garuese – Regjioni (Mitrovice, Peje -Gjakove- Prizren) 
Ekipet garuese : Grupi A ( Kosova VR, Prishtina, Rilindja, Vizioni, Presingu, Llapi, Intelektualet,  
Ardhmeria, Urbano, Bazeli 2015) 
Ekipet garuese : Grupi B (Mitrovica, Dukagjini, Malisheva, Shqiponja, 16 Qershori, Istogu, 
Jakova, Behar) 
Ne Grupin A do të zhvillohen 18 xhiro, vajtje -ardhje sipas sistemit te Bergerit, prej tyre 9 
xhiro ne sezonin vjeshtor si dhe 9 xhiro ne sezonin pranveror.   
Ne Grupin B do të zhvillohen 14 xhiro, vajtje -ardhje sipas sistemit te Bergerit, prej tyre 7 
xhiro ne sezonin vjeshtor si dhe 7 xhiro ne sezonin pranveror.  
Ne fund te Kampionatit , fituesi i Grupit A dhe fituesi i Grupit B zhvillojne ndeshjen finale e 
cila do te percaktoje Kampionin e Liges U17.  
 

 

Neni    5 

 

Ekipet  e Ligës së parë – senioret, garat për ndeshje kampionale  i  zhvillojnë vetëm në një rang 
garues, pra në Ligën e Parë me gjithsej  13 ekipe ( në rast  rritje të numrit të klubeve për vitin  
2022-2023 do të formohet edhe Liga e dytë futbollistike  për femra ). 
Liga e Parë  (në Kampionatin e ardhshëm 2022/23– do të përfshihen 8 ekipe sipas tabeles 
përfundimtare të Kampionatit paraprak  të Kampionatit 2021/22), ndërsa  5 ekipet  që kanë 
grumbulluar më pak pikë nga xhirot e rregullta të Ligës së Parë të Kampionatit 2021/22 do të 
kalojnë në një rang më poshtë pra në Ligën e Dytë – Femrat për Kampionatin vijues 2022/23 . 
        
Komiteti Ekzekutiv i FFK-së, vendosë për rastet në të cilat ekipet përkatëse të Ligës së Parë për 
futbollin e femrave  tërhiqen gjatë zhvillimit të garave. 



Garat e U-17 për futbollin e femrave  janë plotësisht të pavarura nga garat e seniorëve dhe 
zhvillohen sipas kalendarit të posaçëm të përcaktuar me short. 
 

 
Neni  6 

 
Sistemi  Garave ; 
 
Sistemi garave do të jetë ; vajtje – ardhje ;  Në Ligën e Parë  për futbollin e femrave  - senioret do 
të zhvillohen gjithsej 26  xhiro  prej te cilave 13  xhiro  në edicionin   vjeshtor   dhe 13  xhiro në 
edicionin  pranveror. 
Kusht për numrin e ndeshjeve është  licensimi i ekipeve, në të kundërtën  ky numër mund të 
lëvizë dhe të jetë më i vogël. 
Nëse një ekip i Ligës së Parë të futbolli femrave , pa arsye  nuk i zhvillon  2 (dy) ndeshje 
kampionale gjatë tërë kampionatit  ( vjeshtë – pranverë ) përjashtohet – largohet  nga garat e 
mëtejme dhe për të njejtën  aplikohen masat ndëshkuese  sipas Rregullores  Disiplinore. 
 
 

Neni   7 
 
Në fund të kampionatit nga Liga e Parë e futbollit të femrave sipas sitemit ; vajtje ardhje do  të 
largohen 5 klube nga kjo kategori  dhe të kalojnë në Ligën e dytë në kampionatin e ardhshem 
(në rast se numri klubeve ritet dhe formohet Liga e dytë).  
   

Neni    8 
 
Liga e femrave; U-17 organizohet me sistem të zhvillimit të ndeshjeve ; vajtje – ardhje për xhiro 
të rregullta ( vjeshtë pranverë ) 
Nëse një ekip i U-17 pa arsye nuk i zhvillon  2 (dy) ndeshje kampionale gjatë terë kampionatit  ( 
vjeshtë – pranverë )  përjashtohet – largohet  nga garat e metejme dhe ndaj të njejtës  aplikohen  
masat ndëshkuese sipas Rregullores  disiplinore. 
 

Neni    9 
 
Ekipet e senioreve dhe kadeteve për femra, ndeshjet e tyre i zhvillojnë në fushat e regjistruara, 
licencuara dhe pranuara nga ana e komisionit për infrastrukture sportive pranë Federatës së 
Futbollit të Kosovës. ( fushat  të cilat përcaktohen nga ekipet nikoqire para fillimit te 
kampionatit). Me kërkesë të posaçme  të cilën duhet të aprovojë  komisioni Garave lihet 
mundësia e ndryshimit të vendit ( fushës) për atë ekip i cili nuk ka mundësi t`a zhvillojë ndeshjën 
në fushën e vet. Por, ai ekip është i obliguar ta përgatitë fushën për lojë dhe të ndërmerrë të 
gjitha masat e nevojshme për organizimin dhe sigurimin e ndeshjës. 
Ekipi i cili nuk e përgatitë fushën për zhvillimin e ndeshjës ( pastrimin nga të reshurat 
atmosferike, vizatimin  me vija të  dukshme etj të njejtën e humb me rezultat zyrtar ). 
 
 

Neni    10 
 
Nëse ekipi nikoqir, përfshirë  senioret dhe U-17, nuk paraqitet në fushë ose në të kundërtën ekipi 
mysafir nuk udhëton në ndeshjën e caktuar sipas orarit zyrtar të ndeshjeve të FFK-së, si dhe mos 
njoftimi nga ana e tyre për këtë mosparaqitje – mos udhëtim, të njejtat do të dënohen sipas  
Rregullores  disiplinore të FFK-së. 
 
 
 
 
 

Neni    11 
 



Garat e Ligës së Parë të femrave  dhe U-17  janë plotësisht të pavarura, zhvillohen sipas 
kalendarit të posaçem të përcaktuar  me short. 
Te Liga U-17 pjesëloja  zgjatë 40  minuta  apo 2 x 40  minuta me  një pushim   prej  15  minutave 
mes  dy pjesëlojëve. 
 
 

Neni    12 
 
Ndeshjet kampionale zhvillohen të shtunave, të dielave apo edhe ndonjë ditë tjetër nëse për 
këtë vendos komisioni i Garave. 
Klubi nikoqir, për ndeshje të caktuar, mund të propozon të ndryshojë terminin (nga e shtuna në 
të diel apo anasjelltas apo orën e zhvillimit të ndeshjes), me kusht që për këtë të paraqesë 
kërkesë me shkrim (së bashku me arsyetimin përkatës) Komisionit të garave i cili është i obliguar 
që të njoftoj edhe klubin kundërshtar,3  ditë para terminit të ri të ndeshjes. 
Komisioni i Garave mund të vendos që ndeshja e paraparë për të shtunën apo të dielën të 
zhvillohet gjatë një dite pune, sipas marëveshjes me shkrim të dy klubeve, të prezentuar në 
Komisionin i Garave së paku 3 ditë para zhvillimit të ndeshjes dhe e vërtetuar nga ana e 
Komisionit të Garave si dhe nëse nuk ka ankesa nga klubet tjera për atë ndeshje e cila mund të 
jetë e rëndësishme edhe për plasmanin e ndonjë ekipi tjetër. 
Marrëveshjet e këtilla, nuk do të pranohen për ndeshjet e dy xhirove të fundit të garave 
kampionale. 
 

 

 

 
Neni    13 

 

Në interes të rregullsisë së garave , Komisioni garave  me pelqimin e Komitetit Ekzekutiv të FFK-
së, mund të vendos që ndeshjet e dy xhirove  të fundit të kampionatit  të zhvillohen  në të 
njejtën ditë dhe të njejtën kohë.  
 

Neni    14 
 
Për kapitujt në vijim  dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me gara , vlejnë dispozitat e Rregullores  
së garave; 

- Shtyrja e ndeshjeve 

- Fushat 
- Detyrat e organizatorit  të ndeshjës 

- Caktimi i fushës dhe fillimi ndeshjës 
- Paraqitja e parë dhe identiteti I lojtareve etj . 

 
 

Neni    15 
 
Të gjitha lojtaret që paraqiten në ndeshje , duhet të kenë në rregull  ID kartelën ( kartelën 
identifikuese ) të garave për ndeshje. 
Kontrollimin mjekësor lojtaret e bëjnë dy herë në vit; para fillimit të stinorit  vjeshtor gjegjësisht  
stinorit  pranveror  të kampionatit, të mjeku specialist I mjekësisë sportive I cili  aftësinë e 
lojtarëve  e konstaton në raportin zyrtar të dërguar në FFK, para fillimit të sezonit  vjeshtor apo 
pranveror. 
 

Neni    16 
 
Nëqoftëse lojtarja paraqitet në ndeshje pa kontrollimin e kryer  mjekësor, apo licencim, ndeshja 
do të regjistrohet me rezultat zyrtar ( 3;0 ) në të mirë të ekipit kundërshtar, nëse nuk është 
arritutur rezultati më I  volitshëm për kundërshtarin, kurse ndaj lojtarit dhe klubit do të ngritet 
procedura disiplinore. 
 



Neni    17 
 
Trajneret e angazhuar në Klube duhet të jenë të pajisur me license, të cilët janë të detyruar ta 
paraqesin ( dorëzojnë ) në FFK para fillimit të garave, së paku  UEFA  B të Liga e Parë e femrave, 
ndërsa për  U-17  Licenca  C.) .  
Në Ligën e Parë klubet  në secilën ndeshje  kanë për obligim të sigurojnë mjekun ( përfshirë  
klubit  nikoqir si dhe ate mysafir ). 
Në Ligën e femrave ; U-17 në secilën ndeshje  kanë për obligim të sigurojnë mjekun ( përfshirë  
klubit  nikoqir si dhe ate mysafir ). 
 

Neni    18 
 
Lojtarja e cila e ka të drejtën e paraqitjes  për ; U-17 në kampionatin 2021-2022 , konsiderohet 
lojtarja e  cila ka lindur me 01.01 2004 e më e re .  
Maksimumi i lojtareve  nga Liga e femrave ; U-17 ( kanë të drejtë të luajnë – aktivizohen edhe në 
ekipin e seniorëve ) është gjithsej  5  lojtare të cilat duhet të pajisen me leje special.  
Në ekipin U-17 ( mosha ; 14 vjeç e më të reja mund të aktivizohen me kontrollim special 
mjekësor i cili është i dërguar në FFK.) 
 
 

Neni    19 
 
Lojtaret senior të cilat ndëshkohen me karton të kuq  drejtëpërsedrejti gjobiten në vlerë prej;  50  
euro ( pesëdhjetë euro ), kurse lojtaret  nga Liga  e femrave ; U-17  për ndëshkim me karton të 
kuq drejtëpërsedrejti gjobiten  në vlerë prej  30  euro ( tridhjetë euro ) 
Në ndeshje mund të paraqiten vetem lojtaret të cilat  janë të evidentuara dhe licencuara në 
Federatën e Futbollit të Kosovës. 
 
 
Hapsira teknike  
 

Neni   20 
 
Në hapsirën teknike  gjatë zhvillimit të ndeshjës mund të qëndrojnë përsonat e evidentuar në 
protokollin zyrtar ; 

- Lojtaret reserve ( gjithsej  7  veta ) 
- Kryetrajneri ( shefi shtabit teknik ) 
- Trajneri ndihmës 
- Trajneri portiereve 
- Mjeku me amblemë – shënjë përkatëse 
- Fizioterapeisti 
- Përsoni zyrtar I klubit 

 
 
Hapsira restriktive  ( Brenda rrethojave të fushës ) 
 

Neni    21 
 
Mund të qëndrojnë përsonat e poshtë shënuar; 

- Delegate ndeshjës 
- Vëzhguesi referimit 
- Fotoreporteret 
- Gazetaret 
- Përfaqësuesi rendit për siguri 
- Mbledhësit e topave  

 

Neni    22 
 



Në rast së dikush  nga personat e lartëshenuar nga neni  19 dhe 20  nuk e ka përgatitjen 
përkatëse ; amblemen,- shënjën apo ID kartelën, delegati ndeshjës do të kërkojë nga 
përfaqësuesi zyrtar apo përgjegjësi për siguri i klubit nikoqir , që personat e tillë të largohen nga 
fusha (  hapsira teknike apo restrictive )  jashta rrethojave të fushës së lojës. 
 
 

Delegati ndeshjës ;  
 

Neni    23 
 
Listën e delegatëve  për çdo ndeshje  me propozim të komisionit e shqyrton dhe aprovon 
Komiteti Ekzekutiv I FFK-së. Kurse delegimin e tyre  nëpër ndeshje e bënë komisioni që udhëheq 
me gara. 
Delegati është i obliguar që t`i njoh Propozicionet e garave, aktet tjera normative si dhe  detyrat 
konkrete te tij të cilat janë të përshkruara në; 

- Propozicionet e garave  neni  39 

- Rregulloren e garave  neni  21  si dhe 

- Udhëzuesin  mbi punën e delagatit për ndeshjet zyrtare 

 
 

Gjyqtaret; 
Neni    24 

 
Gjyqtaret i cakton komisioni për delegimin e gjyqtarëve me përgjegjësin e atij rangu të garave. 
Inicimin e procedures dispilinore ndaj gjyqtarëve të cilët nuk i aplikojnë me përpikëri rregullat e 
lojës së futbollit apo ato i aplikojnë gabimisht, e bënë komisioni i garave dhe ate tek komisioni 
disiplinor I shkallës së parë. 
Ndeshjet kampionale dhe ato të kupës i referojnë gjyqtaret e kualifikuar për atë rang garues. 
Gjyqtari  është i obliguar që para fillimit të ndeshjës  të kontrollojë   në tërsi se është apo nuk 
është e përgatitur – përshtatshme për zhvillimin e saj. 
Lidhur me mosardhjen e gjyqtarëve apo vonesen e tyre në ndeshje  duhet vepruar në përputhje 
me nenin 47 dhe 48  të Propozicioneve të garave. 
 
 
Numri me i vogël i lojtarëve dhe zavendësimet e tyre  
 

Neni    25 
 
Lidhur me numrin e lojatareve dhe zavendësimet e tyre  të veprohet në bazë të neneve ; 77, 78 
dhe 79,të Propozicioneve të Garave ( unike per te gjitha ligat )  kurse  për zavendësime  aplikohet 
ndryshimi i përkohëshem; 
 
 
Zavendësimet; 

Neni    26 
 
Të gjitha ndeshjet e luajtura në konkurim  zyrtar ( mëshkuj femra )  ndeshje kampionale dhe 
kupës; 

1. Gjatë ndeshjës sëcili ekip; 
- Mund të përdor një maksimum prej  5 ( pesë ) zavendësimeve  
- Ka  maksimalisht  tre ndalesa zavendësimi 
- Mundë të bëjë  zavendësime në pushim, ndërmjet dy pojesëlojëve ( nuk llogaritet si 

ndalesë zavendësimi ) 
2. Kur lohet koha shtesë ( psh. Ndeshjet e Kupës ) sëcili ekip; 
- Mund të përdor një zavendësim – shtesë ( një të gjashtin, pavarësisht nëse skuadra  ka 

përdorur  numrin maksimal të ndalesave të ndalesave të zavendësimeve ) 
- Ka një ndalesë shtesë  zavendësim ( një të katërt, pavarësisht  nëse akuadra ka përdorur 

numrin maksimal të ndalesave të zavendësimit (. 



- Mund të bëjë zavendësime shtesë; 
a) Në përiudhën para fillimit të kohës shtesë 
b) Në përiudhën ndërmjet dy kohëve shtesë. 

Nëse  një ekip  nuk ka përdorur numrin e ti maksimal  të zavendësimeve ose ndalesave  të 
zavendësimit, zavendësimet  dhe ndalesat e përdoruara mund të zbatohen  në kohën shtesë. 
Kurt të dy ekipet bëjnë një zavendësim në të njejtën kohë, kjo do të llogaritet si një mundësi 
zavendësimi e përdorur në secilin ekip.  
 
 
Fanelat 
 

Neni    27 
 
Ekipet në një ndeshje nuk mund të paraqiten – luajnë me fanela  të ngjyrave të njejta apo të 
ngjajshme.Kompetent për vlerësimin e tyre  është gjyqtari kryesor dhe asistentet e tij I cili edhe 
merr vendimin definitive. 
Nëse ekipet  kanë fanelat tradicionale me ngjyra të njejta atëherë ekipi mysafir është i obliguar 
që ti ndërroi fanelat në të kundërten  nëse ndeshja nuk  zhvillohet për këtë  arsye , ajo do të 
regjistrohet me rezultat zyrtar ( parfofe   3;0 ) në të mirë të  ekipit vendas. 
 

Neni    28 
 
Gjatë zhvillimit të  ndeshjes lojtaret në pjesen e pasme ( shpinë )  të fanelave  të veta  duhet ti 
kenë numrat e dukshëm të të madhësisë  sipas dispozitave sa vijon ;  madhësia – gjatësia e 
numrave  duhet të jetë  20 – 30 cm, kurse  gjërësia  e vijave  të çdo numri duhet të jetë me e 
vogël  së 5 cm. 
Numrat e fanelave duhet të përputhen  me numrat në regjistrin  e lojtareve të shënuara në 
protokollin e ndeshjës. Në të kundërten konsiderohet së lojtarja është aktivizuar pa të drejtë loje 
dhe pasojnë masat sipas  dispozitave të Rregullores  disiplinore.  
 
 

Regjistrimi ndeshjeve  
 

Neni    29 
 

Të gjitha ndeshjet ( kampionale dhe të Kupës )  regjistrohen nga ana e komisionit të garave në  
afat prej   3  ditësh nga dita e zhvillimit të ndeshjës së fundit të asaj  xhiroje. 
Nëse për një ndeshje është ushtruar  ankesë, atëherë afati për regjistrimin e ndeshjes do të 
shtyhet deri në marrjen e vendimit sipas ankesës, gjegjësisht  deri në vendimin e plotëfuqishëm 
lidhur me ankesën. 
Ndeshja e regjistruar nuk mund të anulohet nga  i njejti organ i garave  perveç rasteve decidive 
të parapara me rregulloren e garave. 
Nëse xhirot zhvillohen me dinamikë të përshpejtuar diteve të diele dhe merkure , afati për 
regjistrimin e ndeshjeve  është dy  ditë nga data e zhvillimit të ndeshjes së fundit të asaj xhiroje e 
domosdo para fillimit të xhiros vijuese, qoftë ajo kampionale apo e Kupës. ( përpos kur ka ankesa 
lidhur me regjistrimin e ndeshjës ).  
 

Neni    30 
 
Nëse gjatë kampionatit ekipi me vetëdeshirë largohet apo përjashtohet – largohet  nga komisioni 
garave  shkak mos zhvillimi dy ndeshjeve, atëherë ai ekip fshihet nga garat e metutjeshme, kurse 
për  ndeshjet e zhvilluara dhe për ato që duhet zhvilluar do të veprohet kësisoj; 

- Nëse ekipi  tërhiqet apo përjashtohet nga garat pasi që ti ketë zhvilluar gjysmën e 
ndeshjeve apo me pak nga numri përgjithshem I ndeshjeve të parapara për tërë 
kampionatin, atëherë të gjitha ndeshjet e zhvilluara të atij ekipi do të anulohen. 

- Nëse ekipi tërhiqet apo përjashtohet nga garat  pasi ti ketë zhvilluar  me tëpër së 
gjysmën e numrit të përgjithshëm të ndeshjeve të parapara për atë kampionat, atëherë 
ndeshjet e tij të zhvilluara deri  në atë moment do të regjistrohen me rezultatin e arritur 



në fushë, ndersa ndeshjet e mbetura do të regjistrohen me rezultate zyrtare ( 3;0 ) në 
favor të kundërshtarëve të tij të ardhshëm të parapara në kalendar të garave. 

Ndeshjet e zhvilluara në kuptimin e këtij neni konsiderohen ndeshjet e zhvilluara në fushë dhe të 
regjistruara  me rezultatet e arritura në fushë apo  rezultat zyrtar ( në rast   të ankesës së 
aprovuar ) 
 
Vertetimi  i plasmanit 
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Ekipi i cili e fiton ndeshjën  në garat kampionale inkason  3 pikë, kurse nga ndeshja kur rezultati 
është i barabartë, secili ekip  inkason nga  një pikë. 

- Plasmani ekipeve në tabelë caktohet në bazë të pikëve të fituara. Plasman më të mirë 
siguron ekipi që ka fituar më shumë pikë. 

- Nëse ekipet që kanë plasman të barabartë në tabelë në fund të kampionatit ( që garojnë 
për kreun e tabelës – titullin e kampionatit) daljen në garat ndërkombëtare, largim në 
rang me të ulët, garojnë për barazh ( mbetje dhe hyrje në ligë ) apo për ndonjë benefit 
tjetër që sjellë përfitime, do të merren për bazë  rezultatet  dhe golaverazhi  në duelet e 
ndërsjellta . 

- Nëse  ekipet kanë plasman të barabartë edhe në ndeshjet e ndërsjellta, atëherë merren 
për bazë golat e shënuara në ndeshjet e ndërsjellta. 

- Nëse edhe në këtë mënyrë nuk mund të vertetohet plasmani, atëherë zhvillohet ndeshje 
në mes ekipeve të interesuara  dhe ate; 

- Një ndeshje në fushë neutral ( nëse janë dy ekipe ) që e cakton KE i FFK-së, e nëse pas  
90 minutave  të lojës së rregullt rezultati është barabartë pasojë vazhdimet  2 x 15 
minuta, e në  rast të rezultatit të barabartë pasojnë ekzkutimi penaltive. 

- Nëse janë tri ekipe  atëherë zhvillohen tri ndeshje me sistem  të pikëve në teren neutral 
njejtë veprohet edhe në rastin kur janë katër e më shumë ekipe. 

- Nëse ekipet e theksuara nga alinet paraprake arrijnë marrëveshje, çështjen e fituesit 
mund ta përcaktojnë edhe me short, të cilin do ta udhëheq komisioni garave. 

 
 
 

KONTROLLIMI  MJEKËSOR  I  LOJTAREVE  
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Secila lojtare  duhet ta kalojë testin mjekësor në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë Sportive – 
QKMS , ku QKMS dërgon  raport në emailin  zyrtar të FFK-së listat e lojtareve me kontrollime 
mjekësore. 
Afati i vlefshmerisë së kontrollit mjekësor për lojtare zgjatë  6 ( gjashtë ) muaj. Kontrollimi special 
mjekësor për lojtaret e reja  ; U-17 që do të luajnë për ekipin e Parë  senior, vlenë 6 muaj ( 
gjashtë ) dhe kështu me radhë, për çdo kategori. 
 Me kontrollimin mjekësor  special deri sa ai është në fuqi lojtarja mund të luaj në të gjitha 
ndeshjet. 
Klubet janë të obliguara t`i përmbahen në tërsi Rregullores së garave sa i përket kontrollimit 
mjekësor dhe përsonalit mjekësor. 
 
 
 
 
 
 
 
Procedurat disiplinore 
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Komision garave i shkallës së parë është i obliguar që në afatin prej tre ditësh e në rast kur 
kërkohet zgjedhje urgjente edhe me shkurt të shqyrtojë ankesën (nga dita e pranimit të ankesës) 
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Lojtarja e ndëshkuar me  4 ( katër ) kartona të verdhë pushon automatikisht në xhiron e radhës. 
Dënimi për shkak të  4  kartonëve të verdhë të shqiptuara në ndeshje kampionale nuk mund të 
ekzekutohen në ndeshjet e Kupës dhe anasjelltas. 
Vuajtja e dënimit bartet edhe në kampionatin  vijues të garave nëse bëhet fjalë për kartonin e 
kuq drejtëpërsedrejti, kartonin e kuq pas dy të verdhëve si dhe kartoni  katërt i verdhë në  
ndeshjen e fundit të atij kampionati e i cili  ekzekutohet  në ndeshjen e parë të kampionatit 
vijues. 
Kartonat tjerë të verdhë shlyhen  dhe nuk  nuk barten në kampionatin vijues. 
Denimi  automatik përshkak të kartonit të kuq pas dy të verdhëve  në ndeshjen e kupes  do të 
ekzekutohet në ndeshjen  e parë  të radhës vijuese  të Kupës. 
Lojtarja e ndëshkuar direkt me karton të kuq  detyrimisht pushon xhiron e radhës qoftë për gara 
të rregullta qoftë për garat e Kupës. 
 
 
Buletini zyrtar 
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Të gjitha vendimet e komisionit të garave shpallen në Web-faqën zyrtare të Federatës së 
Futbollit të Kosovës si dhe në “ Buletinin  Zyrtar “ të FFK-së. 
Të gjitha klubet garuese janë të obliguara që ti përfillin vendimet nga Web-faqja zyrtare e FFK-së 
dhe të “ Buletinit Zyrtar “. 
 
 
Afati kalimtar 

Neni    36 
 
Afati kalimtar I lojtareve që dëshirojnë të kalojnë nga një klub në tjetrin këtë mund ta bëjnë 
gjatë; 

- Afatit kalimtar dimëror i cili nuk guxon të jetë më i shkurtër së  4  javë dhe  
- Afati rregullt kalimtar veror i cili nuk guxon të jetë më i shkurtër së   8  javë. 

Datat e sakta për afatet kalimtare të lojtareve i cakton KE  - FFK-së me vendim të posaçem që e 
marr në kohën e duhur, bazuar në afatet e sugjeruara  dhe ato obligative të FIFA-së. 
 
 
DISPOZITAT  KALIMTARE  
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Çdo vendim që merret në përputhje me  këto Propozicione si dhe me ato unike është obligativ 
për të gjithë , derisa  dispozitat e këtyre Propozicioneve  të mos ndryshojnë. 
Ndryshimet dhe plotësimet e këtyre Propozicioneve i bënë  KE  - FFK-së , në procedure të njejtë 
si për aprovimin e tyre. 
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Për çështjet që nuk janë përfshirë në këto Propozicione, vlejnë Propozicionet unike për të gjitha 
rangjet dhe ligat , Rregullorja e garave, Rregullorja disiplinore  si dhe  aktet tjera normative të 
Federatës së Futbollit të Kosovës. 
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Këto Propozicione hyjnë në fuqi nga  dita e neserme e aprovimit datë   30.Korrik 2021  



 
 
 
 
 
 
 

Prishtinë, Korrik  2021 
 
 
Kryetari i Komitetit Ekzekutiv të FFK-së                                                                                               
  Agim   Ademi                                                                                                           

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


