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Federata e Taekwondo-së së Kosovës 

 

FTESË 

 

 

Federata e Taekwondo-së të Kosovës  organizon Kampionatin e Kosovës në Taekwondo 

2021 për kategoritë Senior, Junior, Kadetë, Fëmijët, Femijet II dhe Femijet I në klasat A dhe 

B. Ky aktivitet do të organizohet ne date 04.07.2021 në Lagjen Marigona Residenc Prishtinë, 

Palestra e Shkolles ISP. 

 

 

 

 

Dretor Teknik i FTK-së                                                                                        Kryetari i FTK-së 

VALMIR FETIU                                                                                           BEKIM GOVORI 
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KAMPIONATI I KOSOVËS NË TAEKWONDO 2021 

PRISHTINË 04.07.2021 

Te nderuar anetare te FTK-së. 
Kampionati I Kosovës do te zhvillohet ne date 04.07.2021 ne ambientet e palestrës së Shkolles  ISP 
në lagjen Marigona Residenc Prishtinë. 
 

1. Informacion i pergjithshem 

Organizator :  

                                   Federata e Taekwondo-së së Kosovës 
                                   www.taekwondo-ks.org                                      
                                   Drejtor Teknik (Organizator) 
                                   VALMIR FETIU 6 Dan 
                                   tkd.puma.suhareke@live.com 
                                   +38349444116 

Data:  
Vendi:  

                                   04.07.2021 
                                   Palestra ne Lagjen Marigona Residenc Prishtinë 

 

2. Pjesemarrja 

Anëtarësimi:  
Ne kete aktivitet mund te marrin pjese vetem 
sportistet qe jane anetare te klubeve të FTK-së. 

Pjesemarresit: 
Ky aktivitet organizohet per te gjitha grupmoshat ne 
disiplinen Kyorugi. 

Komisioni Teknik duhet te vertetojne për të gjithë garuesit dokumentet si Letërnjoftimin ose 
Pasaporten apo çertifikaten e lindjes me fotografi. Përndryshe nuk do të marrin pjesë. 
 

 Kategoritë 
Senior (2003 dhe më të vjetër) 17+, Klasa A dhe B  
Femrat:       -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 [kg] 
Meshkujt:   -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 [kg] 
Junior (2004, 2005, 2006) Klasa A dhe B 
Femrat: -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63,-68,+68[kg] 
Meshkujt: -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78,+78 [kg] 
Kadetët (2007, 2008 dhe 2009) A&B klas 
Femrat: -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,+59[kg] 
Meshkujt: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 [kg] 
Young Cadets (2010,2011,2012) Klasa A dhe B 
Femrat :     -23, -25, -27, -29, -31, -33, -36, -40, -44, +44 [kg] 
Meshkujt:  -25, -27, -29, -31, -33, -36, -40, -44, -48, +48 [kg] 
Children II (2013,2014) nje klas A 
M/F:  -21,-23,-25.-27,-29,-31,-33,-36,-40,+40(kg) 
Children I (2015,2016) nje klas A 
M/F:  -19,-21,-23,-25,-27,-29,-31,-33,-36,+36(kg) 
 
Limiti i pesh-ës sipas kategorisë do të jetë 0.00g 
 
Sportisti që kalon peshën e limitit sipas kategorisë  brenda 30 min duhet të mundohet të bjerë në 
peshë dhe të peshohet përsëri, përndryshe do të penalizohet me shumë prej 20 Euro dhe do t’i 
ndërrohet kategoria. 
 

http://www.taekwondo-ks.org/
mailto:tkd.puma.suhareke@live.com
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Orari: E Diel: 4 Korrik 2021 Palestra e shkolles ISP Marigona Residenc Prishtinë. 

7:30 – 9:30  Regjistrimi dhe matja e garuesve në Palestren e Shkolles ISP 
9:30 – 9:45  ftohen referët dhe trajnerët e klubeve në parket. 
10:00            Fillimi i ndeshjeve 

 

Rregullat e 
konkurimit:  

Ne kete aktivitet do te jene ne zbatim Rregullat e Rregullores se dyluftimit sipas 
WT (World Taekwondo). 
Sistem eleminimi me nje ndeshje 

Metoda e 
konkurimit:  

Komisioni Teknik do te vendose ne diten e aktivitetit per numrin e raundeve dhe 
kohen e tyre per cdo kategori moshe si dhe per cilat ketegori nuk do te kete 
goditje ne pjesen e kokes. 

 
Substancat e ndaluara: Te gjithe pjesemarresit e kane te ndaluar te perdorin substanca ose 

medikamente te cilat jane te perfshira ne Listen e produkteve te ndaluara te FTK-së, apo 

WT. 

Rregullat ne Zonen e 
Ndeshjes:  

Vetem sportisti i veshur me te gjitha pajisjet dhe i shoqeruar nga 
trajneri 
ka te drejte te hyje ne zonen e ndeshjes. 

 

Pajisjet:  

Ndeshjet do te zhvillohen me sistemet elektronike te federates. 
Trajneret duhet te marrin masa qe sportistet te jene te pajisur me 
kompletin personal. Qorapet elektronike nuk i ofron Federata. 
Mbrojteset elektronike të trupit dhe kokës i ofron organizatori. 

 

Menyra e ankimimit:  
Vetem trajneri ka te drejte te ankimoje rezultatin e ndeshjes sipas 
Rregullores 
se Brendshme te FTK-së. 

 
Deklarata e Pergjegjesise: 
Ndryshe nga heret e tjera ne kete aktivitet Deklarata e Pergjegjesise do te jete individuale (pra nese 
ekipi ka 8 sportiste do te kete 8 Deklarata Pergjegjesie personale ne emer te cdo sportisti) Deklarata 
Personale do te jete e firmosur nga; 
1. Kur sportisti eshte mbi 18 vjec nga sportisti dhe trajneri e vulosur me vulen e ekipit. 
2. Kur sportisti eshte nen moshen 18 vjec nga sportisti, prindi dhe trajneri e vulosur me vulen e 
ekipit. 
Kjo deklarate gjendet ne fund te fteses dhe duhet te dorezohen ne diten e aktivitetit. Pa kete 
dokument asnje nga sportistet nuk do te kete mundesi te marre pjese. FTK dhe Komisioni Teknik nuk 
mban asnje pergjegjesi per demtimet fizike apo psikologjike qe mund te pesojne sportistet gjate 
aktivitetit pasi sportistet marrin pjese me vullnetin e tyre te lire. Per trupen mjeksore do te 
njoftoheni nga Federata. 
 
 
 
Trofete: 
Vendi i pare – 7 pikë 
Vendi i dytë – 3 pikë              pikët do të jenë vetëm për klasën A sipas kategorive. 
Vendi i tretë – 1 pikë 
Cdo fitues i vendit te 1, 2, 3, 3, do te marre Medaje dhe Certifikate. 
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Tre ekipet fituese do të marrin Kupa dhe Certifikata per secilen kategori. 
Per te gjitha kategorite Komisioni Teknik i FTK do te perzgjedhe Sportistin me të Mirë për secilën 
kategori meshkuj dhe femra dhe do të shpërblehet me Kupë dhe Certifikatë. 
 
 
Rregjistrimi: Regjistrimi do te behet ne www.tpss.eu deri ne date 02.07.2021 per momentin kur kjo 
adrese do jete aktive Drejtori Teknik do ju lajmeroje me poste elektonike. 

Afati i fundit:  

02.07.2021 
Asnje regjistrim nuk mund te behet pas ores 00.00 te datës 02.07.2021 
 
Gjykimi i ndeshjeve do te kryhet nga gjyqtare te FSHT dhe Malit të Zi. 

 
Pagesa:  
 

Pagesa për 
pjesëmarrje: 

15 Euro për garues. 
Pagesa duhet të bëhet në Euro në llogarinë A.T.H PUMA 
Valmir Fetiu    (BPB) 
1301001002593008 
Pagesa duhet të bëhet deri më daten 02.07.2021, dhe te dergohet deshmia e 
fletpagesës me viber në nr +38349444116 
 

 

 

 

VEREJTJE 

1.Asnjë garues nuk mund të kaloj pa dokumente  identifikuese  ( Passaport, 

Letërnjoftim ose Certifikat të lindjes me fotografi të vulosur në komunë).Pa 

njërin nga këto dokumente diskualifikohet automatikisht garuesi/ja dhe nuk 

kthehet pagesa. 

2.Në qoftëse garuesi bënë sjellje të pa hijeshme edhe në qoftë se është në 

zonën e medaljeve i terhiqet medalja dhe i ndalohet pjesmarrja ne te gjitha 

aktivitetet e FTK-së per 1 Vit. 

3.Në qoftëse Trajneri apo ndihmës Trajneri bënë sjellje të pa hijeshme atëherë 

diskualifikohet klubi nga aktivitetet e FTK-së për 1(një) Vit. 


