
- LOJA E  FUTBOLL

- KONCEPTET E LOJES SE FUTBOLIT



Futbolli është një nga sportet më popullore në botë. Ndeshjet e 
hershme të futbollit bazoheshin te driblimi. Lojtari, pasi vihej në 
zotërim të topit, nisej menjëherë përpara, teksa shokët e 
skuadrës e ndiqnin nga mbrapa, gati për të siguruar topin nëse 
do të dilte nga kontrolli i shokut. Në fillimet e tij ai kishte 
karakter sulmues, ose stili “godit dhe vrapo”, ku mbizotëronte 
loja individuale. Në këtë aspekt, futbolli gjatë shekullit të 19-të 
ka qenë më shumë një sport i ngjashëm me regbinë se sa me 
futbollin modern: pasimi ishte një gjë e rrallë dhe konsiderohej 
si zgjidhja e fundit. Me kalimin e kohës u kalua në sistemin 
piramidal. 

• Në thelb, futbolli luhet nga dy skuadra. Si të gjithë sportet 
kolektive kjo lojë mbështetet në rregulla dhe parime. 
Rregullorja e aprovuar nga FIFA, IMS, përcakton qartë 
përmasat e fushës(90-120m), përmasat e portës( 7.32m-2.44m), 
kriteret  për topin, zonën e rreptësisë, zonën e penalltisë, etj. 



• Çdo ekip përbëhet nga 11 lojtarë dhe maksimumi tre lojtarë
shtesë për ndërrim, të cilët presin jashtë fushës, për të
zëvendësuar lojtarin që mund të plagoset,  apo që trajneri
mendon ta ndërrojë. Secila skuadër ka një kapiten. Kapiteni i
skuadrës nuk ka status apo privilegje të veçanta por, ka 
shkallën më të lartë të përgjegjësisë për sjelljen dhe lojën e 
skuadrës.

• Shkeljet e rregullores kanë ndëshkimet përkatëse. Lojtarëve u 
kërkohet të lëvizin topin duke e gjuajtur, duke dribluar, duke 
pasuar dhe duke e mbajtur atë.

• Gjyqtarët me anë të sinjaleve njoftojnë për : goditje nga këndi/ 
rivënie fundore/ goditjet e lira për sulmin/ zëvendësim/ goditjet
e lira për mbrojtjen/ rivënie anësore për mbrojtjen/ rivënie
anësore për sulmin/ pozicion jashtë loje në mes të fushës/ 
pozicion jashtë loje/ pozicion jashtë loje në anën e afërt të
fushës/ pozicion jashtë loje në anën e largët të fushës.

• Lojtarët duhet të kryejnë rolin si mbrojtës, sulmues, mesfushor 
apo portier. 



Rolet e lojtarëve në ekipin e futbollit sipas vendit 
ku luajnë janë: 

} Sulmuesi i majtë 
} Qendërsulmuesi
} Sulmuesi i djathtë 
} Mesfushori qendror 
} Mesfushori i djathtë 
} Mbrojtësi i majtë 
} Mbrojtësi i qendror 
} Mbrojtësi i djathtë 
} Portieri 
} Mesfushori qendror. 



Driblimi
Eshtë element sulm, një nga teknikat bazë më të rëndësishmetë
Nën presionin e kundërshtarëve që sulmojnë njëkohësisht nga
drejtime,është rritur kërkesa për lojtarët, për përvetësimin e 
të driblomit. Në varësi të situatës, me top driblohet me këmbën
ose të djathtë në kohë dhe drejtime të ndryshme. Lojtari duhet
vështrimin nga topi dhe njëkohësisht të vështrojë rrotull.  
kryen pa top dhe me top, me një dhe më dy këmbët. Driblimi
këmbët rrit suksesin e tij. Driblimi kryet me pjesën e brendshme
jashme të këmbës për të ndryshuar sa më shpesh
me kurrizin e këmbës, ku maja e këmbës është me drejtim nga
Mbaje topin afër vetes për ta kontrolluar atë. Mos e mbaj
topi por ndiq situatën rrotull teje.driblo i sigurtë dhe mbuloje
trup nga kundërshtari.



Pasimi - Gjuajtja janë element të sulmit.  
Zotërimi i topit është një nga bazat kryesore
të ekipeve botërore. 

Pasimi duhet të arrijë i sigurt në zonën e sulmit. 
Në mënyrë të veçantë mesfushori duhet të

bëjë pasime të sigurta e me intuitë. 
Kalimet nga pasime të shkurtra në të gjata e 

me shpejtësi, janë kyçi i suksesit. 







• Goditja me trinë është veprim edhe mbrojtës edhe
sulmues, sipas situatës. Për ndalimin e topit vendoset
këmba mbi top, me qëllim zotërimin e tij.

• Gjuajtja në portë është veprimi përfundimtar i një
sulmi dhe qëllimi i tij, e cila sjell realizimin e golit. Kjo
realizohet me këmbë, kokë, gjoks dhe kofshë.

• Gjuajtja me kurrizin e këmbës dallohet për gjuajtje
të forta dhe krosime. Gjuajtjet me kurrizin e jashtëm
rekomandohet për ta befasuar kundërshtarin me 
gjuajtje të papritura. Kjo gjuajtje është shumë e mirë
në për pasimin dysh.

• Goditja me rrotullimin e kofshës, ku rrotullohet pjesa
e sipërme e trupit, topi preket me gjithë kurrizin e 
këmbës e cila është e tendosur.



• Rafishatë.
• Drejtohet shikimi mbi top, shkëputuni gjithmonë me këmbën që do 

gjuani, lëvizini këmbët në formën e gërshërës, gjuani topin me gjithë
kurrizin e këmbës, prisni vrullin e trupit me duar të mbështetura prapa.

• Çmbulimi
• nga mbrojtësi kundërshtar është i rëndësishëm, sepse krijon

mundësinë e depërtimeve me top dhe pa top në zonën kundërshtare. 
• Marrja e topit dhe përvetësimi i topit. 
• Ka forma të ndryshme të kontrollimit të topit, sipas situatës së lojës. 

Merret me pjesën e brendëshme e jashtme të këmbës,me kofshë, me 
gjoks.

• Zotërimi i topit
• përdoret nga disa skuadra kryesisht si një taktikë mbrojtëse për ta

ruajtur të paprekur portën e tyre dhe nga disa të tjera si element për
organizimin e një sulmi mbi kundërshtarin.





• Goditjet e lira, direkte dhe indirekte. 
• Goditje e lirë direkte ekzekutohet drejt e në portën e 

kundërshtarit. Goditje e lirë indirekte duhet të kryhet me 
një takim para gjuajtjes në portë.

• Në përgjithësi, në çdo goditje të lirë, një lojtar
kundërshtar nuk mund të qëndrojë më afër se 10 metra
(9.15 metra) nga vendi i goditjes së lirë. I vetmi përjashtim
nga kjo është kur një goditje e tërthortë e lirë i jepet
brenda zonës së penalltisë (shih: Pjesët e një fushe
futbolli). Këtu, lojtarët kundërshtarë formojnë një mur në
vijën e qëllimit. Kur një lojtar po merr goditje të lirë
brenda zonës së tij të penalltisë, lojtarët kundërshtarë
duhet të qëndrojnë jashtë zonës së penalltisë, të paktën 10 
metra nga topi, derisa të luhet topi ose të shkelmohet. 



} Markimi është veprim që përdoret për mbrojtje. 
Markimi një për një apo individual, do të thotë të
jesh përgjegjës për një lojtar të përcaktuar. Kjo
mundëson realizimin e diagonales mbrojtëse(markoj
dhe mbuloj), ku përveç kundërshtarit ndihmohen
edhe shokët.

} Markimi zonal nënkupton vendosjen e lojtarit në një
sektor të fushës, të cilin ai e mbulon.Secili lojtar
kundërshtar që hyn në zonën e toj, ai e markon
qoftë me top apo pa top.



} Futbolli është lojë e strategjisë dhe taktikave komplekse
} Çështë taktika?

Taktika në parim përmbledh veprimet specifike të
individëve, grupeve përbërëse, apo të gjithë ekipit. 
Taktika i referohet veprimeve të synuara që lejojnë
realizimin e strategjisë, e cila mendohet se sjell fitoren. 
Strategjia bazë që çdo ekip futbolli planifikon për një lojë
quhet plani i lojës. Çdo ekip ka deri në qindra strategji që
janë përpunuar përpara për situata të paracaktuara. 
Gjatë lojës këto strategji ndryshohen për t'u përshtatur
strategjisë së ekipit tjetër dhe evolimit të ndeshjes, kjo
quhet taktikë e zbatuar. Gjatë ndeshjes egzistojnë dy
faza: faza e sulmit (kur skuadra zotëron topin) dhe faza e 
mbrojtjes ( ku topin e zotëron skuadra kundërshtare).



} Çështë Strategjia?
} Strategjia është një 'Plan lojë' i bazuar në pikat

e forta dhe të dobëta të ekipit, sjellja e 
pritshme e kundërshtarit, kushtet e jashtme
(fusha, moti, etj) dhe rregullat e lojës. 



} LOJA MBESHTETET MBI PARIME
• Parimet e lojës në sulm: 
• a. skalionim(vendosje e përshkallëzuar)
• b. Penetrim(afrim tek porta kundërshtare me 

pasim të saktë dhe fitim të hapësirës. manovra në
thellësi)

• c. Gjerësi(shfrytëzim i gjithë fushës. Loja të
zhvillohet në çdo zonë të fushës.)

• d. Lëvizshmëri(futbolli është lëvizje, e cila duhet të
jetë e motivuar. )

• e. Paparashikueshmëri(edhe pse organizohen
skemat, ato duhet të duken të papritura për
kundërshtarin, duke bërë finte para një pasimi, 
finte në nisjen drejt një pike, mashtrim të
kundërshtarit).



• Parimet e lojës në mbrojtje

• a. Skalionim(mbrojtësi jo vetëm markon kundërshtarin, por mbulon edhe
hapësirat për të cilat është përgjegjëse mbrojtja. Skalionimi mundëson
mbulimin reciprok, duke ndihmuar lojtarët e tjerë.)

• b. Veprime vonuese(kjo nënkupton ndërhyrjen për të ndryshuar kohën e 
lojës së kundërshtarit, duke e nxitur kundërshtarin të të luajnë në mënyrë
të nxituar dhe me më pak hapësirë për pasim.)

• c. Përqendrim(vendosja në formë hinke, ecila shton mundësinë e ruajtjes së
zonës së rrezikshme të fushës).

• d. Ekulibër(ruajtja e mundësisë për mbulim reciprok në çdo rrethanë. 
Ndonjëherë mbulimi reciprok është më i rëndësishëm se markimi një për
një.)

• e. Kontroll dhe kufizim në mbrojtje( nuk duhet të tërhiqemi vetëm nga topi, 
nevojitet të kemi aftësi orientimi duke ndjekur në vazhdim pasojat e 
zgjedhjes sonë, vendimmarrjet gjatë lojës). 

• Trainerët përdorin formacione të ndryshme, ku hiqen dhe shtohen
mbrojtësit, sulmuesit apo mesfushorët.
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