ANEKS PROPOZICIONET
E GARAVE TË
Federatës së Volejbollit të Kosovës

ANEKS PROPOZICIONET E GARAVE TE FVK-ës
Neni 1.
SUPER LIGA E KOSOVËS
MESHKUJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV
KV

“ BESA”
Pejë
” THERANDA”
Suhareke
” LUBOTENI”
Ferizaj
“ FERIZAJ”
Ferizaj
“ DRENICA R& RUKOLLI” Skenderaj
‘’PRISHTINA’’
Prishtine
‘’ AS VUSHTRRIA’’ Vushtrri
‘’PRISHTINA VOLLEY” Prishtinë

FEMRAT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KV ” PRISHTINA”
KV” DRITA”
KV”UNIVERSITETI AAB”
KV”KASTRIOTI”
KV”SKENDERAJ”
KV”ULPIANA ”
KV’’KOSOVA V”
KV ‘’DRENASI’’

Prishtinë
Gjilan
Prishtine
Ferizaj
Skenderaj
Lipjan
Vushtrri
Drenasi
Neni 2.

LIGA e PARË e KOSOVËS
Meshkujt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malisheva
Vushtria
Gjimnazisti
Ulpiana
Drenasi
Arberia
Shterpca

Femrat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KVF Ferizaj
Dukagjini
Trepça
Arberia
Fushë Kosova
Prishtina Junior
Akademia Drita
Gryka

Neni 3.
Ekipi në ndeshje numron maksimalisht 14 lojtar-re
Ekipi në formacion mundë të ketë maksimum 2 libero(aktiv dhe rezervë)vetëm në rastë se ekipi
numron 12 lojtar-re.
Aktivizimi dh endërrimi i të dy lojtarëve LIBERO gjate ndeshjes është në përputhëshmëri me
rregullat e CEV-it në garat e Kupës se Europës.
Neni 4.
Taksa në ankesë e drejtuar Komisarit të garave të FVK-ës është 50€
(Liga e pare 30 €)
Taksa në ankësë të drejtuar shkallës së dytë (Bordit)të FVK-ës ,është 150€ .
(Liga e pare 100€
Neni 5.
Klubet e Super liges se Kosovës, janë të obliguara që në fondin e shpenzimeve të
përbashkëta të FVK-ës për Edicionin 2015/2016 ,te paguajnë shumën prej 300,00€
(pjesa e pare prej 150,00€ më se voni deri në 15 ditë para fillimit të pjesës
vjeshtore dhe pjesa e dytë 15 ditë para fillimit të pjesës Pranverore të Edicionit) dhe ekipet e
ligese se pare 200 euro(pjesa e pare prej 100 euro se voni deri në 15 ditë para fillimit të pjesës
vjeshtore dhe pjesa e dytë 15 ditë para fillimit të pjesës Pranverore të Edicionit s
Neni 6.
Kompensimi për personat zyrtar në ndeshje .
a)SUPER LIGA - meshkujt (Pjesa e rregulltë e Kampionati)
Delegati
Gjyqtarai i I-rë
Gjyqtari i II-të
Sekretari
Gjithësejt:

40,00 €
40,00 €
35,00 €
10,00 €
125,00 €

b) PLAY OFF –play aut- (Super liga –M )
Delegati
Gjyqtarai i I-rë
Gjyqtari i II-të
Sekretari

40,00 €
40,00 €
35,00 €
10,00 €

Gjyqtari i vijave 10,00 €
Gjyqtari i vijave 10,00 €
Gjithësejt:

145,00 €

c) SUPER LIGA –femrat (pjesa e rregullte e kampionatit)
Delegati
Gjyqtarai i I-rë
Gjyqtari i II-të

35,00 €
35,00 €
30,00 €

Sekretari
Gjithësejt:

10,00 €
110,00 €

Delegati
Gjyqtarai i I-rë
Gjyqtari i II-të
Sekretari

35,00 €
35,00 €
30,00 €
10,00 €

d) PLAY OFF -play aut- (Super liga –F )

Gjyqtari i vijave 10,00 €
Gjyqtari i vijave 10,00 €
Gjithsejt:

130,00 €

Parimet e caktuara nga ky nen, në rethana të jashtëzakonshme, mundë të korigjohen ose
ndryshohen nga Komisari i Garave me miratimin e Bordit të FVK-ës.
Neni 7.
Për dëmtimin e Rregullave Ndërkombëtare të lojës, Rregullores së Brendeshme si dhe akteve
normative te FVK-ës,për garat e edicionit 2015/2016, Komisari i Garave i FVK-ës , cakton
sanksione si në vijim:
 Mos respektimi i afateve të natyrës administrative
50-100,00 €
 Mos plotësimi i kushteve të Palestres dhe fushes se lojës 50-100,00 €
 Lëshimet organizative
50-100 ,00€
 Paisjet e lojtareve-ve jo të rregullta
30-50,00 €
 Mos respektimi I protokollit të ndeshjes
30-50,00 €
 Neglizhenca ne kryerjen e obligimeve finansiare
Shkakton suspendimin dhe dënimin
50-150,00 €
 Lëshimet e gjyqatrit të parë dhe delegatit , para dhe pas
Përfundimit të ndeshjes
50-100,00 €
 Paraqitja e pashembulltë(jo e mirë) në medija
50-200,00 €
 Sjellja jo sportive e shikuesve
50-150,00 €
dhe klubi përgjegjës ndëshkohet me 1-3 ndeshje , ndalesë loje
në fushën e vetë, me mundësi të caktimit të ndeshjes në vendin
e largët në një minimum prej 40 km. Nga fusha e paralajmruar.


Sjellje e pashembulltë e anëtarëve ose zyrtarëve të ekipit
Kundrejtë anëtarëve të ekipit kundërshtar,personave zyrtar
dhe shikuesve
50-200 €
ose për shkaktarët 1 deri 3 ndeshje ndalesë aktivizimi,për
klubin përgjegjës 1 deri 3 ndeshje ndalese të luajë ndeshje
në fushen e vetë, me mundesi te caktimit të ndeshjes në largësi
prej 40 km.nga fusha e paralajmruar.


Sjellje e dhunshme e anëtarit të ekipit

150-300,00 €

Ose për shkaktarët 1-6 lojë ndalesë.


Rrezikimi i sigurisë ose sulmi fizik ndaj anëtarëve
të ekipit ose personave zyrtar dhe incident i rëndë
në ndeshje
Ose për shkaktarët 1-6 lojë ndalesë.klubi përgjegjës 1-4
Ndeshje ndalesë të luaj në në fushen e vetë,
me mundesi te caktimit të ndeshjes në largësi
prej 40 km.nga fusha e paralajmruar


Ndërprerja e ndeshjes (mos përfundimi i lojës)
Dhe për shkaktaret 1-12 ndeshje ndalese të luajë ,
për klubin Përgjegjës 1-8 ndeshje, ndalesë loje në
fushen e vetë, me mundesi te caktimit të ndeshjes në
largësi prej 40 km. nga fusha e paralajmruar


300-600,00 €

350-650,00 €

Për incidente më të rënda të parapara në alinejat
E këtijë Neni të cekura më lartë Vendimin e bjenë
Bordi i FVK-ës.,me urgjencë(veprim të shpejtë).
Neni 8.

Klubi i cili e dorzon ndeshjen pa luftë ose pa arsye nuk
Paraqitet në ndeshje (në fushën e lojës), në kohën e caktuar,
në mënyrë automatike suspendohet, e humbë ndeshjen me rezultat zyrtar,i miret nje pikë dhe
gjobitet me 300,00€ ( ne pjesën e rregulltë të kampionatit).
Në PLAY OFF-Play Aut gjobitet me 400,00 € dhe në mënyrë
Automatike edhe humbjen e ndeshjes.
Dënimin e cakton Komisari i Garave i FVK-es, ndërsa klubi mund të paraqitet vetëm në
bazë të vërtetimit për pagesën e bërë.
Shuma e denimit ndahet:
50%per ekipin kundershtar
50%fondi i FVK-es
Neni 9.
Për denimet e ndara , nga gjyqtarët ne ndeshje,klubi është i obliguar të paguaj në fondin e
FVK-ës deri para fillimit të xhirosë së radhës, (në bazë të vërtetimit mbi pagesën e bërë)
shumat si:
 Denimi (kartoni i verdhë
20,00 €
 Përjashtim(kartoni i kuq)
40,00€
 Largim nga ndeshja (i kuqi dhe i verdhi) 60,00 €
 Vlera e e denimit për individin e njejtë ose klubin ,shtohet për 50%, vendimi vlenë për të
gjithe kartonët.


Neni 10.
Bordi i FVK-ës ka të drejten ,gjatë vitit garues të bëjë korigjimin e taksës për ankesa
dhe denimet mandataresi dhe denimet me kartona.





Neni 11.
Rangimi për “LIDER i SJELLJES SPORTIVE” formohet në bazë të pikëve negative
të grumbulluara për dënimet me kartona,denimet mandatare, në bazë të numrit të
ndeshjeve të zhvilluara (kartoni i verdhë --20 pikë negative ; kartoni i kuq - 40 pikë
pikë negative,kartoni i kuq dhe i verdhë – 60 pikë negative; dënimi mandatar nxiret
nga shuma në € ndahet me një 1€ psh.30=30 poena negativ)
Në qoftëse në fundë të kampionatit më shumë ekipe kanë numër të njejtë të pikëve
negative,plasman më të mirë në tabelen për “Lider i sjelljes sportive” do të ketë ekipi i
cili ka zhvillue më shumë ndeshje ,gjegjësisht ekipi i me plasman më mirë ,nëse
numri i ndeshjeve të zhvilluara është i barabartë.
Neni 12
Bordi i FVK-ës ndanë Kupa dhe Medalje ,fituesve dhe finalistëve,
ne të dy konkurencat (M&F) , në garat e organizuara nga FVK-ës.

Prishtinë/shtator/2015

BORDI i FVK –ës
____________________

