
Ta ruajmë Integritetin e Futbollit



• Manipulimi i ndeshjës është… 

• Manipulimi i rezulatit të ndeshjës në mënyrë të përfitimit financiar duke vënë baste rreth

ekipit fitues ose numrit të golave.

• Bindja e lojtarëve për të humbur ndeshjen ose sigurimi që një numër i caktuar golash do të

shënohen ( në shumicën e rasteve me ndihmën e referëve).

• Pjesëmarrja në tregjet kryesore’ (1X2 – AHC – Total)

• Bastoret që përdoren për manipulim të ndeshjeve zakonisht konsiderohen kinse

“operatorë legjitim”.

• -“Rregullimi sportiv”

marrëveshjet në përfundim të sezonit në mes dy ekipeve për të shmangur dëbimin e 

mundshëm, për tu promovuar ose për të fituar qasje në UEFA club competitions.

Çka nënkuptojmë me termin manipulim i ndeshjes?



Çka na duhet për të kurdisur (manipluar) një ndeshje?
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Pse manipulohen ndeshjet?

• Klubi,  një lojtar ose referi kanë problem financiar.

• Lojtarët nuk marrin pagat për muaj të tërë (rrogat me shumë prej 250 në muaj)

• Një klub merr prej € 300’000 deri € 500’000 duke humbur ndeshjen ose duke pranuar një

numër të caktuar golash.

• 2-3 lojtarë kyq koordinohen që të luajnë në mënyrë të caktuar të cilët paguhen nga

manipuluesit ose referi njoftohet për numrin e caktuar të golave.

• Zakonisht më shumë se 3 gola shënohen nga secili ekip

• Manipuluesit e ndeshjeve vendosin baste marramendëse në Azi (deri në € 1’000’000)

• Ndeshja tregon modelet e parregullta të basteve.

• Disa ditë pas ndeshjes, merren pagat e papaguara të disa muajve, referi paguhet po ashtu

menjëherë.

• Mbani mend!!!!!!!Gjithmonë është dikush brenda fushës i përfshirë në kurdisje të lojës.

Një lojtar (ose më shumë lojtar) dhe /ose referi.



Shanset e llogaritura– Asian Totals
Vlerat e aprovuara Statikisht nga llogaritje matematikore



Shanset e llogaritura– Asian Handicap
Vlera të vertetuara statikisht me llogaritja matematikore



Cilët janë hapat parandalues që i merr FFK?

• Rastet e manipluara hetohen nga organet përkatëse dhe lojtarët dhe referët e 

përfshirë ndëshkohen (largohen përgjithmonë nga çdo aktivitet sportiv)

• FFK ka bashkëpunim të ngushtë me policinë, prokurorinë të cilët kujdesën që

çdo njeri i përfshirë të ndëshkohet (me burgim ose denim me gjobë) 

• FFK mbanë prezentime të ndryshme para lojtarëve, referëve, trajnerëve dhe

adminstratorëve, në mënyrë për ti njoftuar për denimet që i presin në rast se 

përfshihen në manipulim të ndeshjes. 



Prezentimi parandalues kundër manipulimit të ndeshjes

• Programi edukues për lojtarë, 

trajnerë,referë dhe zyrtarë



Pse po ju paralajmërojmë?

• Ne kemi për qëllim të ju mbrojmë.

• Para se të bëheni pjesë e krimit të organizuar.

• Ju duhet të njoftoni FFK-në ose UEFA-në menjëherë pasi që dikush ju
kërkon të bashkëpunoni në manipulim të ndeshjes!!!

• Manipulimi i ndeshjeve është kërcenim serioz i intergritetit dhe
popullaritetit të futbollit.

Adhuruesit e futbollit nuk e ndjekin më pasi që e dine që janë të
manipuluara.



• Nëse dikush ju kërkon të manipuloni ndeshjen:

• Vëni re se çfarë po ndodh

• Refuzoni thuani JO!

• Raportoni, tregoni dikujt

• Mos u bëni pjesë e krimit të organizuar!!!

Një mesazh i thjeshtë për lojtarë, referë dhe trajnerë….



Nëse një lojtarë, refer ose tranjerë vërtetohet që është i përfshirë në kurdisje të
ndeshjës…

Marrin Karton të

kuq

Të punojmë sëbashku, të kemi ZERO 

TOLERANCE!!!!

Përgjithmonë!



• Linja telefonike
0800 16999
(thirrje falas)

• Email: ejuposmani@ffk-kosova.com

• Platforma raportuese
https://uefa.integrityline.org

• Poashtu mund të shkarkohet APP “UEFA Integrity”

nga iPhone dhe Android.

Vetëm kërkoni ‘’ UEFA Integrity”

në App Store (iPhone) ose në Google Play (Android))

Kontakti


