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Në bazë të nenit 27 të ligjit për sportin e Kosovës nr.2/2005 dhe të nenit 61 të statutit të FNK-së, 

bordi I FNK-së në mbledhjen e rregulltë të mbajtur muajin Mars viti 2010 hartoj dhe aprovoj  me 

disa ndryshime: 

 

RREGULLORËN E PUNËS SË FNK-së 

 

Përmbajtja 

Neni 1 

Mënyra e zhvillimit të aktiviteteve të notit në vendin tonë dhe jashtë Kosovës përcaktohet në 

bazë të rregullorës së punës e cila rrjedhë nga statuti I FNK-së dhe miratohet nga bordi. 

Neni 2 

Garat e Notit në Kosovë organizohen në harmoni të plotë me rregullat e Federatës 

Ndërkombëtare të Notit LEN dhe  FINA. 

Neni 3 

FNK-së aktivitetet e veta I zhvillon në: 

1.Not 

2.Notin në ujra të hapura 

3.Vaterpoll 

  4.Notin e sinkronizuar 

  5.Kërcimet nga trmpulina 

  6.Kërcimet e lira nga lartsi të ndryshme 

  7.Organizon seminare për trajner dhe Licenson Trajner e Notit 

  8. Organizon seminare për gjyqëtar dhe Licenson Gjyqtaret e Notit 

  9. Organizon seminare për shpëtimtar dhe Liqencon shpëtimtar  

  10.Merret dhe më aktivitete të tjera që janë në shërbim të shoqëris dhe nevojave të 

Rep.Kosovës. 

Neni 4 

Në garat e FNK-së mund të marrin pjesë të gjithëa klubet e Notit të R.së Kosovës, të cilat janë të 

regjistruara dhe licensuara pranë FNK-së për vitin kalendarik dhe që kanë kryer obligimet 

financiare pranë FNK-së siç e përcakton rregullorja mbi rregjistrimin dhe licencimin e sportistë 

ve. 

Neni 5. 

Kalendarin i garave që hartohet nga FNK-së është i detyruëshem të zbatohet nga të gjitha klubet 

e Notit dhe anëtaret të licencuar pranë FNK-së. 

Neni 6. 

Të gjitha garat zyrtare që organizohen nga FNK-së detyrimisht duhet të informohen organet e 

rendit. 

Neni 7. 

Të gjitha klubet Sportive që janë të regjistruara dhe të licencuara në FNK-së kanë të drejtë të 

marrin pjesë në gara apo ndonjë aktivitet tjetër jashtë Kosovës (neni 46 ligji mbi sportin-

mardhënjet me jasht),dhe  janë të obliguara të lajmrojn FNK-së për pjesmarrje në aktivitet.  

Neni 8 

Klubet Sportive që janë të regjistruara dhe të licencuara në FNK-së kanë të drejtë ta ndërrojn 

emrin e klubit pas një viti kalendarik duke bërë kërkesen me shkrim në FNK-së dhe duke i 

bashkangjitur edhe procesverbalin e mbledhjes së bordit të klubit me nenshkrime të te gjithë  

anëtarve,dhe pagesën prej 50 euro.  



Neni 9 

Nukë lejohen që në FNK-së të regjistrohen dy klube me emra të njëjtë. 

Neni 10 

FNK-së organizon garat e parapara në kalendarin e vetë në të gjitha diciplinat sportive në objekte 

sportive ku plotësohen kriteret që kërkohen për aktivitete.(pishinat olimpike,gjysëmolimpike). 

Neni 11 

FNK-së në të gjitha aktivitetet që organizon ceremonin e hapjes dhe mbylljes së aktivitetit në 

këto ceremoni janë të obliguar të gjithë anëtaret e klubeve sportive të jenë pjesmarrës dhe ti 

respektojn. 

Neni 12 

Garat në Not mund të jenë ekipore dhe individuale,ndërsa garuesit ndahen sipas grupmoshave 

dhe gjinisë,gjithashtu edhe poentimi bëhet sipas grupmoshave dhe gjinisë. 

GRUPMOSHAT 

Neni 13 

Femrat      Meshkujt 

Fillestar …..deri në 8 vjetë   Fillestar……..deri në 10 vjetë 

Yllkat …….9- 10 vjetë   Fatosat………..11-12 vjetë 

Pioneer …..11-12 vjetë   Pioner…………13-14 vjetë 

Kadete……13-14 vjetë   Kadetë………..15-16 vjetë 

Juniore……15-16 vjetë   junior ………….17-18 vjetë 

Seniore……17 e më të vjetra   Senior ………….19e më të vjetër 

 

GARAT 

Neni 14 

Garat sportive në kuadër të FNK-së mund të jenë: 

 Garat Propagandistike 

 Garat Miqësore 

 Garat Regjionale 

 Mitingje të ndryshme 

 Kupa Shtetrore 

 Kampionati Shtetror 

 Kupa Mbarëkombëtare 

 Kampionati Mbarëkombëtar 

 Gara Ndërkombëtare 

Neni 15 

Diciplinat që zhvillohen në kuadër të aktivitetit të FNK-së janë: 

Notë,diciplinat: 

Krol:   50;100;200;400;800;1500 m 

Kroli në shpinë 50;100;200 m 

Bretkocë  50;100;200 m 

Delfin    50;100;200 m 

Not i përzier  100;200;400 m 

Shtafeta   4x100;4x200 m Krol 

Shtafeta   4x100 m Not i përzier 

Noti në ujra të hapura: Maratona e Notit  

 



Neni 16 

Garat mund të jenë kualifikuese dhe gara finale varsishtë nga rendsia e garave dhe numri i 

pjesmarrësve në aktivitet. 

Neni 17 

Të gjithë pjesmarrësit në aktivitetet që organizon FNK-së janë të obliguar të respektojn 

rregulloren e garave që e percakton komisioni i garave i FNK-së. 

Neni 18 

Organizarori i aktivitetit (garës)është i obliguar që ti njoftoj për zhvillimin e aktivitetit më kohë 

të gjithë pjesmarrësit,dhe gjithashtu përmes përsonit të autorizuar për informim pranë FNK-së të 

lajmroj mjetet e informimit si ato të shkruara ashtu edhe ato elektronike. 

Neni 19 

Afati për  lajmrimin e klubeve që marrin pjesë në aktivitete garuese është si vijon: 

-Për gara propagandistike,miqësore,regjionale lajmrohen 7-ditë para garës. 

-Për garat shtetrore si  Kupa,Kampionati,Maratona 10-ditë para garës. 

-Për garat mbarëkombëtare dhe ndërkombëtare 15-ditë para garës. 

Neni 20 

Klubet që dëshirojn të marrin pjesë në aktivitetet e FNK-së duhët të paraqesin ekipin për gara 5 

ditë para fillimit të garave. 

Neni 21 

Sekretari i FNK-së është i obliguar që për garat që organizohen nga FNK-së të lajmroj kryetarin 

e komisionit për gjyqëtaret 7 ditë para datës së mbajtjes së garave, dhe njëkohësishtë të kërkoj 

konfirmimin nga gjyqëtaret për pjesmarrje në gara. 

 

POENTIMI 

Neni 22 

Poentimi për plasman ekipor kryhet në bazë të rregullores së FNK-së,cilen e harton komisioni i 

garave në gjdo vit kalendarik,por edhe mund të vazhdohet me rregullore paraprake nese e njejta 

rregullore ka qenë e zbatueshme një vitë më parë:p.sh 

Vendi I parë   merrë  15 pikë+ 5 pikë nëse arritet Rekordi 

Vendi I dytë               13 pikë 

Vendi I tretë               12 pikë  

,e kështu me radhë, mirpo poentohen vëtem notaret që kapin normat të cilat venndosen nga 

komisioni professional në fillim të sezonit të ri të garave.  

MATJA E KOHËS 

Neni 23 

Në të gjitha aktivitetet sportive që organizohen në kuadër të FNK-së koha matet më matje 

elektronike,në munges të matjeve elektronike matja bëhet më kronometër ,më saktësi 1/100 pjesë 

e sekondit.Rekordet e arritura në gara zyrtare pranohen më këtë matje. 

GJYQËTARËT 

Neni 24 

Gjyqëtarët organizohen në harmoni të plotë më rregulloren që nxjerrë shoqata e gjyqëtarve të 

FNK-së,që është në harmoni të plotë me rregulloret dhe statutin e FNK-së, dhe si e till miratohet 

nga bordi I FNK-së. 



TAVOLINA ZYRTARE 

Neni 25 

Tavolina zyrtare përbëhet nga 5 delegatë (zyrtarë të garave),të cilët I cakton bordi me propozim 

të komisionit të garave,që duhet të jenë: 

 Përgjegjësi  për informim,norma,rekorde,ankesa,verifikime,etj). 

 Udhëheqsi i garave. 

 Konferencieri.  

 Proqesmbajtësi për shenimin e rezultateve.  

 Ndihmësi i proqesmbajtësit. 

SHËRBIMI MJEKSOR 

Neni 26 

Organizatori i garës nuk është i obliguar që të siguroj mjekun gjatë mbajtjes së garave,duke 

marrur parasysh që secili klub pjesmarrës duhet ta ketë mjekun e klubit. 

Neni 27 

Në garat që organizon FNK-së mund të marrin pjesë të gjithë garuesit që paraprakisht kanë kryer 

kontrollin mjeksorë për 6 muajt e fundit. 

TRANSFERIMI I SPORTISTVE 

Neni 28 

Anëtaret e secilit klub të FNK-së kanë të drejtë të levizin nga një klub në tjetrin sipasë deshirës 

së tyre,por çdo herë duke respektuar rregulloren e FNK-së dhe afatin kalimtar nga data 01-

31/01afati i parë dhe 01-30 qershor të çdo viti kalendarik. 

LICENCIMI NË FEDERATË 

Neni 29 

Çdo klub i notit nga Kosova mund të rregjistrohet dhe licencohet në FNK pasi ta ketë kompletuar 

dokumetacion në bazë të rregullores mbi rregjistrimin e klubeve dhe sportistëve . 

 

FINANCIMI I FNK-SË 

Neni 30 

FNK-së financohet nga : 

- Antarësia e klubeve te notit dhe sportistëve(kuotizimi,licencimi) 

- Subvencionet nga MKRS-ja 

- Donacionet 

- Sponzorizimet 

- Nga masat disiplinore 

- Aktivitetet tjera te lejuara në bazë të ligjit mbi sportin. 

RREGJISTRIMI DHE LICENCIMI I  FEDERATËS 

Neni 31 

Rregjistrimi dhe licencimi i FNK-së bëhet në bazë të ligjit mbi sportin në organet kompetente në 

Republikën e Kosovës. 

PUSHIMI I PUNËS SË FEDERATËS 

Neni 32 

Federata pushon së funksionuari me vendim të antarëve të saj. 

 



NDËSHKIMET 

Neni 33 

FNK-ja ka fuqi disiplinore mbi të gjitha antarët e saj në rast të shkeljes së rregullorës disiplinore 

të federates. 

ANKESAT 

Neni 34 

Çdo person apo klub i FNK-së që I shqiptohet denimi ka të drejtë ankese, në rast se mendon i 

janë shkelur të drejtat gjatë shqiptimit të dënimit.Ankesa mund të bëhet me shkrim në bazë të 

rregullorës disiplinore. 

DOPINGU 

Neni 35 

Rrepësishtë ndalohet përdorimi I çdo lloji të substancave stimuluese apo dopingu në garat e 

FNK-së. Në rastë se vërtetohet marrja e substancave sitmuluese sportisti do të ndëshkohet në 

bazë të rregullores disiplinore. 

SHPËRBLIMET 

Neni 36 

Me rastin e mbajtjës së garave në Kosovë , shpërbimet do të ndahet në bazë të rregullores së 

garave të përcaktuar nga Komisioni I garave dhe rregullorës për shpërblime. 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Neni 37 

Ndryshimin dhe plotësimin i kësaj rregulloreje bëhet në menyrë të njejtë sikurse aprovimi i saj. 

Kjo rregullore konsiderohet e aprovuar ku për të njejtën votojnë 50% +1 antarë të bordit të FNK-

së dhe hyn në fuqi ditën e aprovimit të saj. 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë         Kryetari i FNK-së 

Mars 2010         Imer Rama 

 


