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Prishtinë



PËRMBAJTJA  

Kriteret e pjesëmarrjes të klubeve të Superligës së

Meshkujve dhe Superligës së Femrave: 

▪ Kriteri Sportiv

▪ Kriteri Administrativ dhe i Personelit

▪ Kriteri Financiar

▪ Kriteri Juridik

▪ Kriteri e Infrastrukturës



KRITERI SPORTIV – Superliga e Meshkujve

Kategoritë e Reja:

Minimum tri ekipe të kategorive të reja (U14, U16, U18) duhet të lajmërohen për gara nga secili klub i

Superligës së Meshkujve dhe për secilin ekip duhet të jetë përgjegjës në letër një trajner/e i licencuar.

▪ Në rast se klubi nuk merr pjesë me asnjë kategori (U14, U16, U18) në garat e gjeneratave të reja, atëherë

para fillimit të edicionit 2022/23, klubi duhet të deponojë në FBK shumën prej 10,000.00 (dhjetë mijë) 

Euro, të cilat FBK do ti vendos tek buxheti i Qendrës Nacionale të Basketbollit. 

▪ Në rast se klubi nuk merr pjesë me vetëm një kategori (prej U14, U16, U18) në garat e gjeneratave të reja, 

atëherë para fillimit të edicionit 2022/23, klubi duhet të deponojë në FBK shumën prej 5,000.00 (pesë

mijë) Euro, të cilat FBK do ti vendos tek buxheti i Qendrës Nacionale të Basketbollit. 

▪ Në rast se klubi merr pjesë me dy kategori të reja (prej U14, U16, U18) në garat e gjeneratave të reja, 

atëherë para fillimit të edicionit 2022/23, klubi duhet të deponojë në FBK shumën prej 2,500.00 (dy mijë e 

pesëqind) Euro, të cilat FBK do ti vendos tek buxheti i Qendrës Nacionale të Basketbollit. 



KRITERI SPORTIV – Superliga e Femrave

Kategoritë e Reja:

Minimum një ekip të kategorive të reja U14 apo U16 duhet të lajmërohet për gara nga secili klub i

Superligës së Femrave dhe për secilin ekip duhet të jetë përgjegjës në letër një trajner/e i licencuar.

▪ Në rast se klubi nuk merr pjesë me njërën prej dy kategorive të lartpërmendura në garat e 

gjeneratave të reja, atëherë para fillimit të edicionit 2022/23 duhet të deponojë në FBK shumën

prej 5,000.00 (pesë mijë) Euro, të cilat FBK do ti shfrytëzoj për zhvillim të basketbollit femëror në

vendin tonë. 

Të gjithë trajnerët që dëshirojnë të punojnë me kategoritë e reja e kanë të obligueshëm

shkollimin për trajnerë që organizohet në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës dhe

përfundimin me sukses të atij shkollimi.



KRITERI ADMINISTRATIV DHE I PERSONELIT 

▪ Zyre me hapësirë për takime, internet, email, website, FB zyrtare, strukturë të rregullt dhe

me mandat në fuqi të lajmëruar në MAP, strukturë të rregullt dhe me mandat në fuqi të 

lajmëruar në Komunë/FBK.

▪ 1 person i punësuar në administratë (Sekretar Teknik) dhe 1 person i punësuar si Zyrtar

Financiar. 



KRITERI FINANCIAR 

▪ Financa të audituara, mundësi për aplikim për sponsorizim sipas ligjit, xhirollogari
bankare (zyrtare). 

Obligimet në FBK dhe FIBA: 

▪ Shlyerja e borxheve ndaj FIBA-s është kusht i domosdoshëm për licencim, konform
Propozicioneve të Garave të FBK-së. 

▪ Obligimet aktuale në FBK duhet të paguhen si përmbushje e kritereve, 50%, kurse
pjesa tjetër e borxhit duhet të programohet dhe të paguhet konform marrëveshjes së
përgatitur nga FBK dhe nënshkruar nga të dyja palët. 



KRITERI JURIDIK 

▪ Aktet normative të klubit të miratuara në Kuvend
▪ Organizimi i Kuvendeve të rregullta vjetore
▪ Organizimi i Kuvendeve Zgjedhore dhe zgjedhja e organeve të klubit
▪ Respektimi i akteve normative të FBK-së



KRITERI I INFRASTRUKTURËS  

▪ Sigurimi i kushteve për stërvitje dhe ndeshje të të gjitha gjeneratave
▪ Sigurimi i kushteve për ndeshje konform Propozicioneve të Garave dhe

konform Rregullave Zyrtare të FIBA-s 



JU FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!


