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PJESA 1: TË DHËNA PERSONALE 
 
Emri:…………………………………………………… 

Atesia :………………………………………………… 

Mbiemri: ………………………………………………                     

Gjinia: …………………………………………………            
Datëlindja: ……………………………………………  

Mosha: ……………………………………………… 

Ekipi: …………………………………………………. 

 

Data regjistrimit:	  …………………………………………………            
	  

KORRESPONDENCA: 
 

v Prindërit  e  fëmijës:   

Emër dhe Mbiemër:……………………………………………………………………………….…….. 
Adresa:………………………………………………………………………………………………….. 

Qyteti:…………………………………………………Shteti:………………………………………….. 

Babai – Celular/Telefon:………………………………………….……………………………………... 

Nëna  – Celular/Telefon:………………………………………………………………………………… 
Email: …………………………………………………………………………………………………...  

v Të dhëna mbi persona të t jerë kontakti  në rast urgjence:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

KATEGORIA :  
 

Ekipi  L indur në Ekipi  L indur në Ekipi  L indur në 
U7 2014-2015 U13 2008-2009 U17  2004-2005 
U9 2012-2013 U15 2005-2006 U19 2002-2003 

U11 2010-2011   U21 2000-2001 

FOTO	  
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PJESA 2: TARIFAT DHE MËNYRAT E PAGESAVE 
 

v Tarifa e frekuentimit :   

Tarifa e frekuentimit është tarifa vjetore e shërbimeve që ofrohen nga klubi jonë e cila përfshin: programin 
stërvitor vjetor si edhe vënien në dispozicion të infrastrukturës (fushat e futbollit, pajisjet sportive, dhomat e 
zhveshjes, dushet, parkimi). Kjo tarifë frekuentimi zgjidhet të paguhet nga prindërit sipas frekuencave të 
mëposhtme. 
 
Pagesa duhet të kryhet brenda datës 5 të muajit  përkatës,  në rast  të  kundërt  fëmija juaj  nuk 
do të mund të marrë pjesë në stërvit jen e rradhës.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënim:  
1.Football  Republic  ofron ul je  të tar ifës mujore të frekuntimit  në masën 10% për femijën e dytë dhe 
15% ulje për fëmijën e tretë të së njëjtës famil je që regj istrohet pranë t i j .  Zbrit ja  nuk është 
kumulative.  
2.  Tarifa vjetore e frekuentimit  është e detyrueshme të paguhet e plotë dhe sipas frekuencës së 
zgjedhur nga prindërit .   
 
 

v Tarifa për shërbimin e transportit :     

Football Republic mundëson shërbimin e transportit për familjet që kërkojnë këtë shërbim. Ky shërbim ofrohet 
kundrejt tarifafe të përcaktuara në varësi të ekipeve. Ju lutem specifikoni nëse e dëshironi apo jo këtë shërbim. 
 

  PO  

  JO 
Pagesa duhet të  kryhet brenda datës 5 të muajit  përkatës, në rast të kundërt fëmija juaj nuk do të 
mund të marrë shërbimin e transportit.            
 

v Tarifa e regjistrimit të lojtarit  në FSHF:    

    1 .000 ALL /  v it      
        
v Pagesa për pjesëmarrjen e ekipeve në kampionatet e organizuara nga FSHF: 

         3 .000 ALL / vit për ekipet amatore 
 
            7 .000 ALL  / vit për ekipet e kategorive superiore 

FREKUENCAT E PAGESAVE EKIPI:  
Pagese mujore:                    

Pagese 3 mujore:   

Pagese vjetore:   
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PJESA 3: DOKUMENTACIONI PËR T’U MUNDËSUAR NGA PRINDËRIT 
 
Prindërit janë të lutur të plotësojnë këtë dosje regjistrimi, ta firmosin si edhe të sjellin pranë “FOOTBALL 
REPUBLIC” duke i bashkëngjitur dokumentët e mëposhtëm: 
 

           2  Fotografi  të  fëmijës (  me emër,  mbiemër,  datël indje të  shkruar mbrapa)  

           Çert i f ikatë personale me foto ose fotokopje pasaporte (karte identitet i )  

           Çert i f ikatë mjekësore të lëshuar nga një mjek sport iv  i  autorizuar që vërteton 

aftësinë f iz ike të femijës për të  kryer aktiv itet  sport iv .  

 
PJESA 4: E DREJTA E IMAZHIT 
 
Çdo regjistrim autorizon administratorët e “FOOTBALL REPUBLIC ”, të përdorin fotografitë dhe videot e 
realizuara të femijës tuaj gjatë sezonit për qëllime pedagogjike, marketingu apo informacione të cilat 
do të jenë pjesë e broshurave, apo reklamave që “FOOTBALL REPUBLIC” do të publikojë në Internet, 
TV, rrjete sociale dhe mjete të tjera publicitare. 
 
	  
PJESA 5: PËR T’U PLOTËSUAR NGA PRINDËRIT PËRGJEGJËS TË FËMIJËS 
	  

Unë, i/e nënshkruari/a, ……………………………………………………………………… 

         Konfirmoj saktësinë e të dhënave të plotësuara në këtë dosje.  

         Pranoj kushtet e funksionimit të klubit “ Football  Republic” të përcaktuara në 
këtë document (Kushtetuta e Republikës së Futboll it ,  Karta e Lojëtarit ,  Kodi I  Etikës)  
         Autorizoj fëmijën tim të praktikojë aktivitetet e ofruara nga “Football  

Republic” 
 

“Lexuar dhe Pranuar”                                                      Nënshkrimi i  prindërve 

 

 Tiranë, më………………………………………………………..                
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∼∼∼∼∼∼∼∼∼      KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË FUTBOLLIT     ∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

 
Ashtu si sporti i futbollit, edhe për klubin tonë, mbarëvajtja e funksionimit dhe aktiviteteve mbështetet mbi “rregullat e 
lojës” të përmbledhura në “Kushtetutën e Republikës së Futbollit”, të cilat duhen ndjekur dhe respektuar nga të gjitha 
palët (fëmijë, prindër, administratorë, trajnerë dhe staf i klubit) në mënyrë që kënaqësia dhe arritjet të jenë të 
përbashkëta. 

 
Kushtetuta e Republikës së Futbollit, e përpiluar nga drejtuesit e klubit “Football Republic”, i jep mundësi të gjithë të 
përfshirëve të kuptojnë të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta. Këto parime janë implementuar si strategji, jo vetëm për të 
siguruar zbatimin e detyrueshëm të standarteve por edhe për të evituar keqkuptimet dhe përplasjet në një të ardhme.  
 
 

 
Kapitul l i  1 :  Dispozita të përgj i thshme 

 
Neni 1 

 
Çdo lojtar i regjistruar në Klubin e Futbollit “Football Republic” pranon të 
respektojë dhe të zbatojë Kushtetutën e Republikës së Futbollit. 
 

Neni 2 
Stafi Drejtues administron dhe zbaton çdo lloj veprimtarie të klubit nën 
autoritetin e Drejtuesit Ekzekutiv. 
 

Neni 3 
 

Në të gjitha rrethanat, çdo anëtar i klubit është njëkohësisht edhe përfaqesues i 
klubit. Ai duhet të ketë një sjellje dhe një qëndrim të përsosur. 
 

Neni 4 
 

Çdo lojtar që pranon të regjisrohet dhe të federohet në klubin “Football 
Republic” është i detyruar:  
 

- Të jetë njohur dhe të ketë pranuar të gjithë kuadrin e brendshmëm të 
funksionimit të klubit (Kushtetutën e Republikës së Futbollit, Kartën e 
Lojtarit); 

- Të paguajë kontributin vjetor në para sipas frekuencave të 
përzgjedhura nga vetë ai apo përfaqesuesi i tij ligjor si edhe sipas 
afateve të përcaktuara nga klubi;  

- Të ketë plotësuar “Dosjen e Regjistrimit”; 
- Të ketë kryer vizitën mjekësore; 
- Të ketë paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga klubi për 

regjistrimin e tij. 

Kapitul l i  2  :  Lojtarët  
 

Neni 5 
 

Çdo lojtar, do të njihet në fillim të sezonit me oraret e stërvitjeve bazuar në 
moshën e tij.  
 
Në rast se klubi gjykon se është i nevojshëm një ri-organizim i orareve të 
stërvitjeve me qëllim mirëfunskionimin e klubit këto ndryshime do t’i njoftohen 
të gjitha palëve. 
 
 
 

                                        
                                         Neni 6 

 
Çdo lojtar i regjistruar dhe i federuar duhet të jetë në dispozicion të klubit duke 
pranuar: 
        -Programin javor të stërvitjeve të miratuar nga stafi drejtues i klubit. 
        -Zgjedhjen e kryer nga trajneri, zv/ trajneri apo ndihmësit e tij mbi 
përbërjen e ekipit. 
        -Kufizimet e vendosura nga organizatorët e garave dhe kampionateve në 
të cilat klubi ështe angazhuar të marrë pjesë. 
 

Neni 7 
Respektimi i  orareve 

 
Futbolli nuk është një sport individual. Në thelbin e tij, ai është një sport në 
skuadër. Ai funskionon si një zinxhir solidariteti. Nëse një hallkë e zinxhirit 
mungon, është e gjithë skuadra që dobësohet. Për këtë arsye, respektimi i 
orareve është i domosdoshëm për funskionimin e mirë të skuadrës dhe të 
interesit tonë të përbashkët. 
 
Çdo lojtar duhet të jetë prezent në seancat stërvitoret dhe në ndeshjet e 
organizuara gjatë vitit. Nëse një lojtar nuk ka mundësi të marrë pjesë në 
stërvitje apo në ndeshje ai duhet të lajmëroje trajnerin dhe sekretarinë e klubit.  
 
Lojtari duhet: 

1. Të mbërrijë në ambientet e klubit 15 minuta përpara fillimit të 
seancës stërvitore. Çdo vonesë e pa justifikuar mund të sjellë 
përjashtimin e lojtarit nga seanca stërvitore në fjalë. 

2. Të mbërrijë në stadiumin ku do të zhvillohet ndeshja në orarin e 
përcaktuar nga trajneri dhe klubi. 

 
 

Neni 8 
Disipl ina 

 
1. Çdo lojtar është i ndaluar të bëjë kritika ndaj arbitrave, bashkëlojtarëve të 

skuadrës, lojtarëve të skuadrës kundërshtare, publikut apo stafit drejtues. 
Trajneri është i vetmi person i cili mund të gjykojë nëse është mundësia 
për një ndërhyrje, si edhe mund të ndëshkojë me masë disiplinore lojtarin 
që nuk respekton këtë nen. 
 

2. Çdo lojtar që paraqet një sjellje të padisiplinuar (fyerje, përleshje, të 
bërtitura) gjatë një seance stërvitore, një ndeshje apo gjatë transportit 
mund të pezullohet nga çdo aktivitet i klubit për një periudhë një javore. 
Në rast përsëritje, stafi drejtues mund të marrë masa të tjera kundrejt tij. 
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Neni 9 
Materialet  sportive dhe infrastruktura 

 
Cilësia e formimit sportiv është e lidhur edhe me cilësinë e infrastrukturës, 
bazës materiale dhe pajisjeve të vëna në dispozicion. Klubi investon në këtë 
drejtim në menyrë që të gjithë skuadrat të kenë të gjitha kushtet e duhura për të 
ushtruar këtë sport. Ndaj dhe është jetësore që çdo lojtar, prind apo palë tjetër 
të jenë të vetëdijshëm mbi vlerën e këtyre materialeve sportive dhe 
infrastrukturore duke u kujdesur për ato. 
	  
Cilido lojtar, trajner, staf teknik apo drejtues, prind apo palë tjetër është i 
detyruar të kujdeset për të gjithë infrastrukturën, materialet dhe ambientet e 
vëna në dispozicion të tij nga klubi. Çdo dëm i shkaktuar prej tij e ngarkon atë 
me përgjegjësi çka nënkupton edhe pagesën e demit të shkaktuar. 
 

 
Neni 10 

 
Çdo lojtar i cili pëson një dëmtim qoftë edhe të lehtë duhet menjëherë të njoftojë 
trajnerin. 

 
 

Neni 11 
 

Lojtarët duhet t’i japin dorën njëri-tjetrit dhe stafit teknik gjatë ndeshjes dhe 
seancës stërvitore. Ata gjithashtu duhet që sistematikisht t’i japin dorën 
lojtarëve dhe drejtuesve të skuadrave kundërshtare pas përfundimit të 
ndeshjeve (qoftë ndeshja e fituar ose e humbur). 
 

 
Neni 12 

 
Bërja e dushit  pas ndeshjeve është e detyrueshme dhe më se e rekomanduar 
pas seancave stërvitore dhe kjo për arsye higjene dhe disipline kolektive. Asnjë 
lojtar nuk duhet ta thyejë këtë rregull (përfshihen këtu edhe lojtarët e ekipeve të 
vogla U11 dhe U13). 
 
Dhoma e zhveshjes është një ambient i shenjtë për një sport kolektiv dhe lojtarët 
duhet të mësohen me përdorimin e saj që në moshë të vogël. 
Të ndërrohesh në dhomën e zhveshjes dhe të bësh një dush nuk është një 
humbje kohe!!! Është pjesë integrale e seancës stërvitore apo ndeshjes. 
 
Vjedhja është një veprim shumë i ulët dhe ndalohet në Republikën e Futbollit. 
Çdo lojtar duhet të kujdeset për materialet e tij në dhomat e zhveshjes si edhe 
duhet të respektojë materialet e shokut të tij të skuadrës. Sendet me vlerë (para, 
telefon, çelësa, etj..) duhet të lihen në fillim të seances stërvitore pranë 
recepsionit të klubit dhe të merren në fund të seancës.  Gjithashtu gjatë 
ndeshjes, sendet me vlerë mund t’i lihen prindërve apo trajnerit përkatës. 
 
Klubi nuk mban përgjegjësi në rast vjedhje në dhomat e zhveshjes. Në rast se 
klubi zbulon nëpërmjet sistemit të tij të sigurisë mbi një veprim të tillë të 
ndodhur në ambientet e klubit, atëherë stafi drejtues do të marrë masa 
disiplinore të forta kundrejt personit deri në përjashtimin e tij nga klubi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Neni 13 
Uniformat e klubit  

 
Lojtarët duhet të jenë të pajisur me kitin e materialeve sportive të përzgjedhura 
nga klubi. Uniformat sportive janë një mjet prezantimin dhe përfaqësimi të 
klubit ndaj edhe ato janë të detyrueshme për çdo lojtar të regjistruar në klub. 
 
Gjithashtu lojtarët duhet të kenë me vete materialet dhe veshjet e 
përshtatshme për seancën stërvitore, ndeshjen apo kushtet klimaterike: 
 

- Çantën me uniformat e stërvitjes në rast stërvitje 
- Çantën me të dy uniformat e ndeshjes në rast ndeshje 
- Tutat e plota dhe fëshen kundra erës dhe shiut në rast të motit të 

keq 
- Doreza për portierët 
- Këpucët e futbollit me takat e përshtatshme sipas moshës dhe 

materialit të fushës 
- Palestrinat 
- Veshje civile për t’u ndërruar pas stërvitjes dhe ndeshjes 
- Një peshqir për dushin, një shampo dhe larës trupi 
- Një shishe ujë 

 
Mos harroni të shënoni emrin në veshjet tuaja sportive dhe civile si edhe në 
materialet e tjera në mënyrë që të mos i humbni ato. 
 
 

Kapitul l i  3 :  Trajnerët dhe Drejtuesit  
 

Neni 14 
 

Trajnerët, stafi teknik dhe administrativ zgjidhen nga Drejtuesi Ekzekutiv i 
klubit. Ato përzgjidhen sipas formimit të tyre, kualifikimeve përkatëse dhe 
experiencës. 
 
 

Neni 15 
 

Çdo trajner dhe staf teknik ka për detyrë të përcjellë tek lojtarët e skuadrës, 
ushtrimin e sportit të futbollit në të gjitha aspektet (formim, program teknik 
dhe taktik, përgatitje fizike, edukimi moral dhe social i lojtarit me qëllim 
zhvillimin e tij dhe integrimin e tij në skuadër). Kjo detyrë i ngarkohet në 
kuadër të planit zhvillimor, stërvitor dhe strategjik të klubit, të përgatitur dhe 
të miratuar nga Drejtori Ekzekutiv i klubit. Drejtori Ekzekutiv punon në drejtim 
të formimit të tyre të vazhdueshëm. 
 

        
 Neni 16 

 
Çdo trajner dhe staf teknik duhet që me anë të sjelljes së tij të përcjellë një 
shembull tek lojtarët që janë nën autoritetin e tij. 
 

  Neni 17 
 
Çdo trajner dhe staf teknik duhet të ndëshkojë ose të kërkojë pranë Drejtorit 
Ekzekutiv ndëshkimin me masë disiplinore për çdo akt të padisiplinuar të një 
lojtari.  

 
Neni 18 

 
Çdo trajner dhe staf teknik angazhohet të sigurojë sigurinë e fëmijëve që i janë 
besuar.  
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Neni 19  

 
Çdo trajner dhe staf teknik është përgjigjës për ruajtjen dhe kujdesjen e 
materialeve që klubi ka vënë në dispozicion ekipit të tij. Është ai që duhet të 
marrë të gjitha masat që materialet të jenë të pa dëmtuara dhe të mbledhura në 
vëndin e caktuar pas çdo seance stërvitore apo ndeshje.  
 
Çdo trajner është i detyruar të paraqitet në klub, në stërvitje, në ndeshje brenda 
apo jashtë me uniformë e klubit. 
 

Kapitul l i  4 :  Rol i  i  pr indërve 
 

Neni 20 
 

Është shumë e rëndësishme që prindërit të kuptojnë që “Football Republic” nuk 
është një kopësht për fëmijë apo një ambient për të kaluar kohën. Football 
Republic është një klub që funksionon me rregulla të përcaktuara të cilat duhen 
respektuar nga të gjitha palët.  

 
Neni 21 

 
Gjatë veprimtarisë futbollistike të klubit, prindërit janë të lutur: 
 

1. Të respektojnë oraret e fillimit të seancave stërvitore dhe të 
ndeshjeve. 
 

2. Të udhëzojnë femijët që ata të respektojnë shoferin e autobuzit të 
klubit gjatë transportit, të mos konsumojnë ushqim gjatë transportit 
duke lënë mbeturina në furgon si edhe të kenë një sjellje 
shembullore në autobuz. 

 
3. Të lajmerojnë trajnerin apo sekretarinë një ditë përpara në rast se 

fëmija do të mungojë; 
 

4. Të kujdeset që fëmija e tij të ketë të gjithë materialet dhe veshjet 
sportive që fëmija duhet të ketë për seancën stërvitore/ndeshjen si 
edhe për t’u ndërruar në përfundim të saj. 

 
5. Të mos ndërhyjnë tek fëmijët e tyre në mënyrë që trajneri apo 

drejtuesi prezent të mund të menaxhojë skuadrën e tij në mënyrë 
korrekte dhe siç duhet. Trajneri është personi i shkolluar, formuar 
dhe kualifikuar për menaxhimin e ekipit të tij ndërkohë që prindërit 
janë të shkolluar, formuar dhe kualifikuar në profesionin e tyre. 

 
6. Të lënë portierin të marrë vendimet e tij. Prindërit apo edhe staf 

teknik nuk duhet të rrijnë pas portës për ti dhënë këshilla portierit 
 

7. Të mos hyjnë në fushë dhe në dhomat e zhveshjes gjatë një ndeshje 
apo gjatë stërvitjeve pas nuk janë të autorizuar për këtë. 

 
8. Të mos bëjnë xheste apo veprime fyese kundrejt arbitrave, 

organizatorëve të garave apo skuadrave kundërshtare pasi trajneri 
është personi i vetëm i cili mund të veprojë në rast se do ta gjykojë të 
nevojshme.  

 
9. Të përcjellë një imazh të mirë të klubit ku fëmija tij formohet. 

 
10. Të marrë pjesë në aktivitetet sociale të organizuara nga klubi (Evente 

sportive dhe sociale, Daddy Foot, Talent Scouting, etj) 
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Prindërit janë të lutur të marrin pjesë në mbledhjet që mund të organizohen 
gjatë vitit nga klubi. 
 
 
 

Kapitul l i  5  :  Të drejtat  f inanciare të klubit  
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Football Republic funskionon si një klub futbolli dhe veprimtaria e tij 
rregullohet nga statuti dhe kuadri rregullator i FIFA-s, UEFA-s dhe Federatës 
Shqiptare të Futbollit. 
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Football Republic organizon veprimtarinë e tij bazuar në një plan strategjik 
zhvillimi të miratuar nga Drejtori Ekzekutiv i klubit. Ky plan përbëhet nga 
programi i formimit të lojtarit nga një moshë e vogël deri në moshën 19 vjeçare 
si edhe parashikon të gjithë hapat e formimit dhe zhvillimit të tij vit pas viti 
dhe drejt një karriere profesioniste.  
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 Kontributi  vjetor 
 

Çdo lojtar i regjistruar duhet të paguajë kontributin vjetor për formimin e tij i 
cili përfshin infrastrukturën e vënë në dispozicion të lojtarit, cilësinë e saj, 
trajnerët/stafin teknik dhe programi vjetor për formimin e tij.  
 
Kontributi vjetor mund të zgjidhet nga prindërit të paguhet me frekuencë 
mujore, tremujore apo vjetore.  
Nëse fëmija nuk merr pjesë për një periudhë të caktuar në programin vjetor të 
Republikës së Futbollit, kontributi duhet paguar! 
 
Rastet kur aplikohet zbritje në kontributin vjetor: 
 

1. Kur lojtëtari ka pësuar një dëmtim të rëndë për shkak të të cilit 
ai nuk mund të marrë pjesë në veprimtarinë futbollistike të 
klubit për një periudhë të përcaktuar nga mjeku i tij. Në mënyrë 
që zbritja të aplikohet, lojtari duhet të paraqesë raportin e 
lëshuar nga mjeku si edhe të njoftojë periudhën kohore të 
rehabilitimit të rekomanduar nga mjeku. 

2. Kur një lojtar ka është sëmurë dhe nuk ka marrë pjesë për një 
periudhë të shkurtër në programin futbollistik. Në mënyrë që 
zbritja të aplikohet, lojtari duhet të paraqesë raportin e lëshuar 
nga mjeku si edhe të njoftojë periudhën gjatë së cilës ai nuk do 
të jete present. 

  
 
Në asnjë rast tjetër nuk aplikohet zbritje nga vlera e kontributit vjetor pasi 
klubi angazhon të gjitha mjetet e nevojshme materiale dhe njerëzore për të 
përmbushur nevojat e lojtareve bazuar në planin zhvillimor dhe në numrin e 
fëmijëve të regjisruar.  
 
 
 



	  
  
 

Barbas  
    Komuna Petrelë, Tiranë 

Tel: +355 69 45 33 909 
@: footballrepublicalbania@gmail.com 

Web: www.footballrepublic.org 
	  

Selia e Shoqatës:  
Barbas, Komuna Petrelë, Tiranë  Tel: 0694533909 / 0692840001 / 0692020411 

 
 
 
 
“Lexuar dhe Pranuar”                                                      Nënshkrimi i  prindërve 

 

 Tiranë, më………………………………………………………..                
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Sikurse përmendur dhe më lart, Football Republic funksionon mbi bazë 
rregullash. Plani zhvillimor i klubit ka për qëllim që me mjetet e nevojshme 
infrastrukturore, materiale, njerëzore dhe mësimore të maksimizojë mundësitë e 
çdo lojtari për të ndjekur një karrierë profesioniste futbollistike. Padiskutim që 
ky plan nuk ështe i mjaftueshëm dhe i arritshëm nëse lojtari nuk angazhohet në 
të gjitha drejtimet për të arritur më të mirën e tij.  
 
Për këtë qëllim çdo lojtar i regjistruar angazhohet seriozisht në veprimtarinë e 
klubit. 
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Largimet 

 
Duke qënë se klubi organizon veprimtarinë e tij bazuar në një plan zhvillimor 
afatgjatë, largimet e lojtarëve dëmtojnë punën e tij si edhe skuadrat e ndryshme. 
 
Largimet e lojtarëve të moshave mbi 12 vjeç, mosha ku puna e klubit mbi 
formimi i tyre drejt karrierës futbollistike profesioniste është më e avancuar dhe 
e thelluar, afektojnë veprimtarinë zhvillimore dhe mbarëvajtjen e klubit.  
 
Nëse një lojtar mbi 12 vjeç kërkon të largohet nga Republika e Futbollit ai duhet: 
 

1. Të kërkojë takim pranë sekretarisë me trajnerin përkatës, stafin 
teknik dhe stafin drejtues të Republikës së Futbollit. Data dhe ora e 
takimit do t’i njoftohet lojtarit nga sekretaria e klubit. 

2. Të paraqesë arsye të forta dhe të vlefshme për largimin e tij 
3. Vendimmarrja e stafit drejtues dhe Drejtorit Ekzekutiv mbi këte 

kërkesë, i bëhet e njohur lojtarit pas një afati 5 ditor nga data e 
takimit.  

4. Në rast se klubi vendos ti japë lojarit lejen e largimit apo të kalimit në 
një klub tjetër, atëherë bazuar në statutin dhe kuadrin rregullator të 
FIFA-s, UEFA-s dhe FSHF-së, klubi ka të drejtën të kërkojë nga 
lojtarit, të drejtën financiare të formimit të tij të përcaktuar nga ky 
kuadër rregullator. FSHF dhe FIFA përcaktojnë çdo vit, kostot e 
formimit që i njihen klubeve të futbollit bazuar në dokumentët: 
“Rregullore për Statusion dhe tranferimin e lojtarëve” të FSHF-së dhe 
“Rregullore dhe statuti i transferimit të lojtarëve” të FIFA-s. 

 
Kujdes: Nëse një lojtar është larguar nga klubi dhe kërkon të rikthehet, trajneri 
dhe Drejtuesi Ekzekutiv, bazuar në vlerësimin e performances së tij, mund të 
fusin këtë lojtar në formacionin e ekipit përkatës ose jo deri në arritjen e 
performancës së duhur për të qënë pjesë e formacionit. 

 
 

Kapitul l i  5  :  Transport i  
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Shërbimi i transportit mundësohet nga klubi kundrejt pagesës për këtë 
shërbim. Ky shërbim ofrohet nga e hëna në të premte.  
 
Nëse ju zgjidhni të merrni këtë shërbim ju duhet që: 
 

1. Të konfirmoni pranë recepsionit, stacionin ku fëmija do të 
merret sipas itinerarit të lëvizjeve të mjeteve të përcaktuar nga 
klubi. Stacionet janë parashikuar nga klubi në menyrë të tillë që 
të mund të mbulojnë disa zona të qytetit të Tiranës dhe përgjatë 
rrugëve kryesore. Mjetet nuk mund të aksesojnë çdo rrugë apo 
rrugicë pasi kjo zgjat kohën e transportit të fëmijëve. Ndaj edhe 
prindërit apo një familjar tjetër duhet ti shoqërojë ato pranë 
stacionit më të afërt. 

2. Të siguroni që fëmija juaj të jetë në stacion në orarin e 
përcaktuar si në vajtje ashtu edhe në ardhje, pasi çdo vonesë 
mund të sjellë largimin e automjetit nga stacioni. Koha 
maksimale e pritjes nga shoferi në stacion ështe 2 minuta. 
Vonesa juaj nuk mund të penalizojë fëmijët e tjerë në furgon të 
cilët kanë respektuar orarin e tyre. 

3. Vetëm fëmijët e ekipit U7 mund të shoqërohen në furgon nga një 
familjar i tyre në rast se prindërit do ta gjykojnë një nevojë të 
tillë, pa pagesë. Nëse një prind i një fëmije të ekipeve U9 dhe 
U11 do të kërkojnë të shoqërojnë fëmijën në furgon, ky shërbim 
do të mundësohet kundrejt pagesës për fëmijën dhe për 
personin që do tä shoqërojë.  

4. Për ekipet U13 dhe më të rritura, nuk lejohet shoqërimi i fëmijës 
edhe pse mund të ofrohet kryerja një pagesës ekstra nga prindi. 
Në atë moshë fëmija është i aftë të udhëtojë vetëm dhe me 
shokët e klubit. 
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Cilido person që merr shërbimin e transportit duhet të respektojë udhëzimet e 
shoferit, të ketë një sjellje korrekte gjatë transportit si edhe të mbajë pastër 
vendin e tij.  
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Çdo dëm i vullnetshëm ose jo i shkaktuar në mjetin e transportit e ngarkon 
personin me përgjegjësi për rregullimin apo pagesën e tij.  
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∼∼∼∼∼∼∼∼∼           KARTA E LOJTARIT    ∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

 
 

Duke u bërë pjesë e klubit “Football Republic”, unë angazhohem të respektoj Kartën e Lojtarit: 
 

1. Kam shpirtin e skuadrës dhe solidaritet në grupin ku bëj pjesë. Futbolli është një sport kolektiv dhe zëvëndësuesit janë pjesë 
e këtij grupi. 
 

2. Respektoj zgjedhjen e trajnerit, ai kushton shumë nga koha e tij për mbarëvajtjen e klubit. 
 

3. Të caktohesh në një kategori amatore nuk ështe një ndëshkim por përforcimi i asaj kategorie. Të refuzosh të shkosh në atë 
kategori ështe një mungesë respekti për lojtarët që e përbëjnë atë dhe rrezikon të marrë një masë disiplinore. 
 

4. Interesi i skuadrës është para interestit tim personal.  
 

5. Respektoj oraret e stërvitjeve dhe të ndeshjeve. 
 

6. Sjellja ime duhet të jetë e denjë duke treguar respekt për kundërshtarin në ndeshjet brenda dhe jashtë. Unë respektoj ngjyrat 
e KLUBIT. 
 

7. Respektoj kuadrin e brëndshëm të klubit dhe nuk do ti shkel këto rregulla qëllimisht. Pa rregulla, nuk do të mund të luanim 
futboll. 
 

8. Respektoj infrastrukturën dhe bazën materiale të vënë në dispozicionin tim. Pse nuk është e imja nuk do të thotë se kam çdo 
të drejtë mbi to. Riparimi i dëmit të shkaktuar nga unë, do të paguhet nga unë dhe familja ime.  
 

9. Respektoj arbitrin, pranoj të gjithë vendimet e tij pa dyshuar asnjëherë në integritetin tij. Arbitri ështe pjesë e lojës dhe ka të 
drejtën e gabimit si të gjithë lojtarët. 
 

10. Njoh me dinjitet superioritetin e kundërshtarit në rast humbje. Është më i fortë se unë, mund vetëm ta admiroj dhe të punoj 
për tu bërë si ai. 

 
11. Pranoj fitoren me modesti, pa përbuzur kundërshtarin. Fitova, nuk kam nevojë të ngacmoj kundërshtarin. 

 
12. Mund të matem me një kundërshtar kur luaj rregullisht me të. 

 
13. Refuzoj të fitoj duke përdorur mjete të paligjshme apo hile, jam besnik i lojës së futbollit dhe fair-play. Mbështetem në talentin 

dhe aftësitë e mia për të fituar. Të fitosh po, por jo me çdo lloj kushti. 
 

14. Ruaj dinjitetin tim në çdo rrethanë kryesisht në rast humbje. Kur luhet futboll ka gjithmonë një fitues dhe nje humbës. Ndaj 
dhe duhet të pranoj të humb. 

 
15. Kontrolloj veten time, refuzoj dhunën fizike dhe verbale. Mund të prekem nga diçka por jo të “çmendem”. 

 
16. Jam shembullor, gjeneroz dhe tolerant. Kur hyjmë në fushën e lojës, hyjmë për të treguar më të mirën time dhe kam një sjellje 

të denjë si një sportist i vërtetë. 
 

17. Nuk harroj asnjëherë që futbolli është një lojë përpara së gjithash!!!! 
 

18. Marr pjesë në veprimtaritë e ndryshme të klubit (mbledhjet, eventet sociale dhe sportive, turnetë, talent scouting, etj….) 
 
	  
“Lexuar dhe Pranuar”                                                                                                       Nënshkrimi i  lojtarit  

 

 Tiranë, më………………………………………………………..                
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                     ∼∼∼∼∼  RREGULLORE E PËRDORIMIT TË FUSHAVE   ∼∼∼∼∼ 
 

 
 

 
1. NDALOHET PIRJA E DUHANIT NË FUSHË.  

 
2. NDALOHET KONSUMIMI I USHQIMEVE  

 
3. NDALOHET HYRJA E PRINDËRVE DHE PERSONAVE TË PA AUTORIZUAR  

 
4. NDALOHET PREKJA E MATERIALEVE SPORTIVE NGA PERSONA TË PA AUTORIZUAR  

 
5. NDALOHET URINIMI NE FUSHË 

 
6. NDALOHET HEDHJA E MBETURINAVE  

 
 
 

KUJDES: MOSRESPEKTIMI I  RREGULLAVE SJELL PËRJASHTIM NGA AKTIVITETET E FOOTBALL REPUBLIC 
 
 
 

     ∼∼∼∼∼  12 KËSHILLA PËR PRINDËRIT E FUTBOLLISTËVE TË RINJ   ∼∼∼∼∼ 
 
 
 

1. SHOQËRONI FËMIJËT TUAJ 
 

2. KINI BESIM TEK TRAJNERI  
 

3. INKURAJONI EKIPIN  
 

4. PRANONI GABIMIN 
 

5. MOS JEPNI UDHEZIME, ËSHTË FUNKSION I STAFIT TEKNIK 
 

6. RESPEKTONI ARBITRAT 
 

7. JEPINI ZEMER FËMIJËS TUAJ 
 

8. KONTROLLONI EMOCIONET TUAJA 
 

9. DEGJONI FËMIJËT TUAJ 
 

10. RESPEKTONI KUNDËRSHTARIN DHE PRINDËRIT E TJERË 
 

11. VLERËSONI SJELLJET E MIRA 
 

12. RRINI NË TRIBUNË 
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∼∼∼∼∼∼∼∼∼ INFORMACIONE TË PËRGJITHËSHME∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
1. VIZITA MJEKËSORE SPORTIVE 
 

v Vizita mjekësore sportive duhet kryer për disa arsye:  
5. Për t’u siguruar që fëmija që regjistrohet në klubin e futbollit, është në gjëndje të mirë shëndetësore dhe ështe i aftë për të 

kryer aktivitet fizik.  Këtë konfirmim, klubi e merr nëpërmjet raportit mjeko-sportiv të lëshuar nga mjeku i specializuar. Pa 
këtë raport, klubi nuk merr përsipër të stërvisë fëmijën pasi mban përgjegjësi për shëndetin e tij. 

6. Për të plotësuar kushtet e vendosura nga Federata Shqiptare e Futbollit në kuadër të federimit të lojtarëve në kampionatet 
dhe garat respektive ku klubi është angazhuar të marrë pjesë. Nëse një fëmijë nuk e ka kryer vizitën mjekësore, ai nuk 
mund të federohet nga FSHF! 

 
v Vizita mjekësore sportive, kryhett pranë një mjeku të liçencuar dhe të njohur nga Federata Shqiptare e Futbollit. Disa kontakte i gjeni 

mëposhte: 
 

7. Klinika Rusi:  Dr. Petro Rusi, Dr. Perli Rusi (tel.+ 355 42 269 999/ 0692047092 / 0692047092 - @: dr-prusi@hotmail.com) 
8. Dr. Mel Ostreni: tel. +355 42 235 964/ 0672586067 - @: mostreni@hotmail.com 

 
2. PROGRAMI STËRVITOR SIPAS GRUPMOSHAVE PËR SEZONIN 2020/2021 
 

VITI I LINDJES EKIPI STERVITJET ORARI 

2014-2015 U7 E hënë, e mërkurë, e premte 17:00 - 18:30 

2012-2013 U9 E hënë, e mërkurë, e premte 17:00 - 18:30 

2010-2011 U11 E hënë, e mërkurë, e premte 17:00 - 18:30 

2008-2009 U13 E hënë, e martë, e enjte, e premte 17:00 - 18:30 

2006-2007 U15 Çdo ditë 18:30 - 20:00 

2004-2005 U17 Çdo ditë 18:30 - 20:00 

2002-2003 U19  Çdo ditë 18:30 - 20:00 

 


