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Rregullat e përgjithëshme për turnirin 2019 
 

 

1.   Paraqitja: 

1.1  Paraqitja e ekpit bëhet onlain në webfaqen e shoqatës. 
1.2  Vetëm 30 ekipet e para të paraqitura do të jenë në programin ditorë, 
1.3  Pagesa duhet të bëhet në bankë në llogarin e shoqatës, pagesat jashtë banke dhe me vonesë nuk do të merren   

 parasyshë. 
1.4  Ekipi duhet të bënë një kopi të formularit të paraqitur dhe të pagesës dhe ti ketë prezentë kapiteni gjatë  
      paraqitjesë te komisioni për prezencë të ekipit në turnir. 

 1.5  Lojtarët duhet të jenë vetëm Kërçovar, nëse ndonjë Ekip ka një lojtar nga një vend jasht Kërçovës  
        Ekipi DISKUALIFIKOHET.  

 
2.   Parkingu: 

2.1  Veturat duhet të parkohen sipas rregullores së komunikacionit të Shtetit dhe të mos parkohen nëpër zona të    
 ndaluara. 

2.2  Përgjegjësin dhe dënimet për keqparkim nga polica i mbanë vetë shoferi i veturës. 
 

 
3.   Loja: 

3.1  Loja ka një rregullore të posaçme dhe duhet respektuar ajo rregullore. 
3.2  Gjate lojës lojtarët duhet të jenë fer, të qetë dhe pak telorant sepse është një turne feste e jo turne për fitime. 
3.3  Duhet të kihet kujdesë të mos përdoren fyrje të pamoralshme që dëmtojnë imunitetin e shoqatës. 
3.4  Gjatë lojës në fushë nuk guxon të futet as treneri, as lojtarët rezervë, as publiku sepse personi nëse 
      është në ndonjë ekip mundet të dënohet me pikë nëse është publik do i tërhiqet vërejtja ose në rastë të  
      veçanta të largohet nga vendi. 

 

 
4.   Ushqimi: 

4.1  Ushqimi dhe shërbimi janë në nivelin e duhur dhe organizatorët mbajnë përgjegjësi. 
4.2  Ushqimi përmbanë çmime të volitëshme dhe speciale për Kërçovarët. 
4.3  Pjesmarrësit duhet të mbajnë pastërti sepse pastërtia është pjesë e kulturës. 
4.4  Pjesmarrësit duhet gjatë ngrënjes të qëndrojnë vetëm në pjesën e caktuar për ushqim. 
4.5  Te ushqimi pagesa bëhet në të holla (Kesh) 

 

 
5.   Fusha: 

5.1  Fusha duhet të ruhet të mos dëmtohet. 
5.2  Të mos gjuhen mbeturina sidomos pjesë nga duhani. 
5.3  Duhet të përdoren vetëm pjesët ku janë të lejuar. 
5.4  Në fushë ku luhet është e ndaluar ushqimi. 
5.5  Duhet pasur kujdesë për teshat sepse në rast vjedhjeje shoqata nuk mbanë përgjegjësi. 
5.6  Pjesmarrësi që kapet duke vjedhur pjesmarrsit, topat e futbollit apo diçka tjetër nga fusha, atij do ti  
       ndalohet pjesmarrja në projektet e shoqatës dhe do të dënohet në bazë të ligjit të shtetit. 
5.7  Pjesmarrësit në përgjithësi duhet të mbajnë qetësi dhe të çojnë tonin e zërit me maturi, sepse  

      jemi në një Shtet ku dominon qetësia. 
 

 
- Ju faleminderoim për mirkuptimin dhe pjesmarrjen e juajë. 
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Rregullat e Përgjithëshme të lojës të Turnirit 2019 
  
1.    Do të luhet sipas rregullave të Federatës Zvicërane të Futbollit. 

 

2.    Rregulla e Offside nuk praktikohet. 
 

3.    Distanca e lojtarit kundërshtarë gjatë gjuajtjeve të lira është 5 metra (5 hapa). 
 

4.    Numri i Lojtarëve për skuadër është : 
4.1  (Pesë)5 lojtarë në fushë dhe portieri. 

4.2  Një lojtarë mund të luajë vetëm për një skuadër gjatë turnirit. 

4.3  Në rastë se një lojëtar luan në dy skuadra « Ekipës do ti hiqet e drejta për të luajtur në Turnir « 
      ndërsa të gjitha ndeshjet në të cilat ai ka luajtur do të humben me rezulltat 0:3. 

4.4  Të gjithë lojtarët duhet të jenë nga Komuna e Kërçovës , nërastë se gjindet një lojtarë jo Kërçovar 
      ekipi do të likfidohet. 

 

5.    Lejohet i ashtuquajturi ndërrimi fluturues , lojtari i ri duhet gjatë ndërrimit të presë afër vijës  
      mesfushore deri sa lojtari që del e prek me dorë ndërsa portjeri mund të ndërrohet vetëm kur loja të  
      jetë e ndaluar ( ndërprër ). 

 

6.   Në vendë të vrejtjeve ka dhe përjashtim nga loja për 2 min. 
 

7.   Në rast të ndërhyrjeve shum të ashpra dhe sjellje josportive lojtari mund të prijashtohet nga loja 
     nderas lojtari i perjashtuar nuk mund të nderrohet me tjeter lojtar , mbetet ekipi me me pak se 4 lojtar  
     në fushë nderpritet loja dhe humbet loja me 0:3. 

 

8.   Gjat gjuajtjeve te penaltive ne fillim kan te drejt 3 lojetar , pastaj nga 1 deri te gjith lujetaret bashk me 
     rezervat ti kryejn gjuajtjet. 

 

9.   Mosparaqitja e ekipit apo vonesa e paraqitjes te komisioni dhe paraqitja në fushë me më pak se 4  
      lojtarë shkakton humbjen e ndeshjes me rezultat 0 : 3. 

 

10.  Kapiteni i Ekipit duhet përpara ndeshjes së parë të paraqis prezencën e ekipit minimum 30 min. përpara. 
 

11.  Në program, skuadra e parë e thirrur ajo e para fillon lojën ( e ka topin) . 
 

12.  Nëse të dy skuadrat i kanë fanellat me ngjyra të njëjta atëher ekipi dytë i përmendur duhet ti ndërrojë  
 fanellat. 

 

13.  Luhet vetëm me këpucë futbolli, ndalohet përdorimi i këpucve me krampona montuese. 
 

14.  Organizatori nuk përgjigjet në rast aksidenti (lëndimi), kjo është përgjegjsi personale e mbuluar 
      me sigurime private. 

 
15.  Organizatori nuk përgjigjet në rast vjedhjesh. 

 

16.  Referimi, secilin vendim të cilin e merrë referi (është i plot fuqishëm) duhet të Respektohet, ç`do  
      ndërhyrje jo sportive kundër referit mund të vijë deri te përijashtimi i lojtarit ose Ekipës » .  
     Ju lusim për « FAIRPLAY ». 
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17.    Për Interpetimin e kësaj rregullorje si dhe për ç`do rastë eventual të papërfshirë në këtë  
        rregullore është përgjegjësi e Organizatorit. Vendimi është përfundimtar. 

 
 
Rezultatet dhe Rangimet 
 
18.    Një lojë e fituar sjellë 3 pikë kurse barazimi 1 të fituar. 

 

19.    Për rënditjen e ekipeve të një grupi vendimtare është numri i pikëve të fituara. 
 

20.    Në rast se dy ekipa kanë numër pikësh të barabart atëherë merren parasysh këto kritere : 
 

20.1  Ndeshja direkt . 

20.2  Diferenca më e mirë në gola. 

20.3  Shuma e golave të shënura. 

20.4  Gjuajtja e penaltive. 
 
21.    Në rastë kur më tepër se dy ekipa kanë numër të njejtë pikësh atëher janë këto kriterie: 

 
21.1  Pikët e fituara në lojatë direkte. 

21.2  Diferenca me e mirë në Gola. 

21.3  Lojat direkte. 

21.4  Numri i golave të shënuar. 

21.5  Gjuajtje e penaltive. 
 

 
Luten të gjithë pjesëmarrsit që gjatë ditës së Turnirit të kujdesen për rregull, qetësi dhe 
pastërti të fushës sportive dhe infrastukurës përkatëse ! 

 
 
Me respekt nga 
Shoqata Kulturore Kërçova – Zvicër Kryetar i Shoqatës 

 
 
Sektori Sportiv Dr. Gafur Sherbeti 

 




