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1 HYRJE 

 

Pingpongu është një sport individual i cili kërkon shpejtësi, reflekse dhe koncentrim të 

madh gjatë trajningut e veçanërisht gjatë ndeshjeve.  

Ky sport, thuajse angazhon pjesën më të madhe të trupit dhe gjymtyrëve, gjithashtu 

kërkon trajning të përditshëm dhe në periudha të gjata për të ardhur deri te suksesi. 

Ndërsa kur flasim për lojtarët kulminant, pingpongu thuajse bëhet pjesë e jetës së tyre 

me trajning të përditshëm dhe planfikime strategjike afatgjate. 

Pingpongu ka pësuar ndryshime të shumta, si rregullat më të reja ku luhet deri në 11 

pikë të fituara, nga 21 sa ishte dikur, rritja e topit të pingpongut prej 38mm në 40mm 

dhe tash, së fundi, pikërisht në vitin 2014 është aprovuar nga Federata Ndërkombëtare 

e Pingpongut (ITTF) për përdorim zyrtar topi plastik për ta zëvendësuar atë të celuloidit. 

Të gjitha këto ndryshime, janë bërë me qëllim të rritjes së popullaritetit të pingpongut 

dhe për ta bërë atë sport edhe më interesant! 

Analiza e ndeshjeve bëhet pothuaj te të gjitha ekipet reprezentuse të vendeve me 

pingpong të zhvilluar dhe në bazë të tyre edhe zhvillohen trajningjet. Analizat 

përfshijnë jo vetëm lojën vetanake, por edhe lojën e kundërshtarit për të përgatitur pastaj 

strategjinë e lojës në bazë të aftësive vetanake dhe të kundërshtarit. 

 



Punim Diplome                                                                        Alban Hoxha 

3 

 

2  HISTORIKU I PINGPONGUT 

 

Pingpongu ka fillimet e tij në Angli, nga fundi i shekullit XIX, kur pas darke, disa 

persona që i përkisin shtresave të larta shoqërore, kishin përdorë tavolinën e ngrënies 

në tavolinë tenisi. Disa objekte të ndryshme çdo ditë ishin shtuar në ndërtimin e sportit. 

Ata përdorën një linjë të librave si rrjetë. Topi ishte nga tapa e shishes së shampanjës 

apo top gome. 

Para se loja të emërtohet "pingpong" 

Loja në fillet e saj u quajt me emra të dryshëm si: “whif whaf,” “gossamer,” dhe “flim 

flam”. Fjalët siç mund të supozohet, janë nxjerrë nga tingujt e topit gjatë goditjes. Në 

vitin 1901, prodhuesi English J. Jaques & Son Ltd ka regjistruar një nga emrat më të 

popullarizuar, Ping - Pong, me të drejtat e autorit. Ai më pas ia ka shitur markës tregtare 

Parker Brothers në Shtetet e Bashkuara. Pastaj në vitet 1920 ky sport është përhapur në 

Evropë si pingpong. 

Evolucioni i pingpongut 

Shekulli XX solli shumë përmirësime të tjera në këtë sport. Lojtarët filluan duke 

përdorur topa celuloid pasi anglezi Xhejms Gib zbuloi ato gjatë një udhëtimi në Shtetet 

e Bashkuara më 1901. Më 1903, KE Gode zëvendësoi librat dhe kutitë e duhanit për të 

futur kapakët prej gome me thepa më të lehta si rrjetë në gjysmë fushe. Dhe pas 

Kampionatit Botëror në Pragë, në vitin 1936, ku gjatë lojës dy lojtarët mbrojtës morën 

një orë për të marrë një pikë, rrjeta u ul për të bërë me ritëm më të shpejtë lojën. Në 

përpjekje për ta bërë lojën më të shpejtë dhe të këndshme, rregullat u ndryshuan përsëri 

në vitin 2001. 

Gjithashtu rreth kësaj kohe, sporti u përhap në vende të tjera europiane dhe në Shtetet 

e Bashkuara të Amerikës. Vendet aziatike si Kina, Korea dhe Japonia kanë mësuar në 

lidhje me këtë sport nga oficerë të ushtrisë britanike. Një Kampionat Botëror jozyrtar u 

mbajt më 1901, por Kampionati i parë zyrtar Botëror u mbajt në Londër, në vitin 1927 

nga Federata Ndërkombëtare e Ping Pongut. Kjo Federatë (ITTF) u themelua në Berlin 
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në vitin 1926 nga Anglia, Suedia, Hungaria, India, Danimarka, Gjermania, 

Çekosllovakia, Austria dhe Uellsi. 

Faktori aziatik 

Edhe pse kjo mund të duket sot se sporti, në fushën profesionale, është i dominuar nga 

vendet aziatike si, Kina dhe Korea, nuk ishte gjithmonë kështu. Para fundit të viteve 

1950 dhe në fillim të 60 -tave, lojtarët evropian nga Hungaria, Franca dhe Suedia 

dukeshin pa konkurencë. Por, në vitin 1952, lojtari japonez Hiroi Satoh futi në lojë 

gomën e rrafshët. Lojtari bëri lojë të shpejtë dhe rrotullonte topin për tu bërë një faktor 

edhe më i madh. Japonia u bë fituesi kryesor në garat botërore në vitin 1960, dhe nga 

mesi i viteve 1960, Kina mori primatin deri në mes të fillimit të viteve 1980. Dominimi 

i tyre absolut, bëri që pingpongu të hyjë në programin e Lojërave Olimpike më 1988 

dhe pjesëmarrjen e lojtarëve nga Koreja dhe Suedia. 

Ping Pongu dhe Lufta e Ftohtë 

Me 6 Prill 1971 ekipi i pingpongut i SHBA u ftua në një udhëtim me të gjitha 

shpenzimet e paguara për të luajtur në Kinë. Katër ditë më vonë, nëntë lojtarë, katër 

zyrtarë dhe dy bashkëshortët kaluan urën nga Hong Kong në kontinentin kinez. Ata 

ishin grupi i parë i amerikanëve reprezentues që iu lejua hyrja në vendin komunist që 

prej vitit 1949. Një nga shenjat e para gjatë luftës së Ftohtë e marrëdhënieve të 

përmirësuara midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, revista Times e quajti atë 

"pingpongu u dëgjua në të gjithë botën". Kjo u pasua menjëherë me një vizitë në Kinë 

nga Presidenti Nixon. 
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3 QËLLIMI I PUNIMIT 

 

Qëllimi i këtij punimi është që të analizohen ndeshjet finale individuale të Kampionatit 

Evropian të Pingpongut të mbajtur në vitin 2013, në konkurrencën e femrave dhe të 

meshkujve. Nga finalet e këtij Kampionati janë analizuar pikët e fituara dhe të humbura 

dhe çdo element për të parë nëse finalistët dallohen në këto aspekte. Gjithashtu kam 

përshkruar edhe rezultatet dhe ndryshimet e përfaqësuesve të shteteve të ndryshme 

evropiane dhe renditjen e tyre aktuale. 

Pra, është bërë: 

 Analiza e pikëve të humbura në forehend top spin 

 Analiza e pikëve të humbura në bekhend top spin 

 Analiza e pikëve të fituara pa mundësi prekje të topit nga kundërshtari 

 Analiza e pikëve të humbura në forhend bllok 

 Analiza e pikëve të humbura në bekhend bllok 

 Analiza e humbjes së shërbimit 

 Analiza e goditjeve fllip 

 Analiza e goditjeve forhend 

 Analiza e goditjeve bekhend 

 

 

3.1 Hipotezat 

 

Në bazë të qëllimeve të hulumtimit janë shtruar këto hipoteza: 

H1.  Lojtarët finalistë meshkuj përdorin më së shumti goditjet ofensive 

H2.  Lojtarët finalistë femra përdorin më së shumti goditjet ofensive 

H3.  Lojtarët finalistë më së shumti pikë fitojnë me goditjet top spin 

H4. Lojtarët më cilësor fitojnë pikë direkte përmes shërbimit  
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4 METODAT PUNËS HULUMTUESE 

 

4.1 Mostra e Sportistëve 

 

Në këtë hulumtim janë përfshirë finalistët e Kampionatit Evropian të Pingpongut Viena 

2013, në ndeshjet individuale, 2 meshkuj dhe 2 femra. Një lojtar ka qenë nga Gjermania, 

kurse tjetri nga Bjellorusia, kurse njëra lojtare ka qenë nga Suedia, kurse finalistja e 

dytë ka qenë nga Gjermania. 

 

4.2   Mosta e variablave 

 

1. Forehand Top Spin  FTS 

2. Backhand Top Spin  BTS 

3. Forehand Bllok  FB 

4. Backhand Bllok  BB 

5. Forehand Pimple  FP 

6. Backhand Pimple  BP 

7. Forehand Smash  FSH 

8. Backhand Smash  BSH 

9. Pranim Shërbimit  PSH 

10. Humbje e smashit  HSH 

11. Goditja Flip   FLL 

12. Kthim i Shërbimit  KTHSH 

 

 

 

  



Punim Diplome                                                                        Alban Hoxha 

7 

 

5 RRETH KAMPIONËVE EVROPIAN TË PINGPONGUT 2013 

 

Ka pasur disa ndeshje tërheqëse dhe dramatike gjatë Kampionatit evropian në Shvehat, 

por ato momente të ndritshme nuk mund të fshehin faktin se Evropa në këto momente 

nuk është në gjendje për të sfiduar Azinë. Timo Boll, i vetmi lojtar Evropian në gjendje 

të luajë në të njëjtin nivel me lojtarët më të mirë kinezë nuk ishte i pranishëm në Shehat 

për shkak të një dëmtimi. Kampioni i ri, Ovçarov nuk është ende në atë nivel, por është 

duke punuar shumë dhe duke përmirësuar lojën e tij, Vladimir Samsonov, për shkak të 

moshës së tij është i aftë për të sfiduar shumë më mirë vetëm koha pas kohe. Pas këtyre 

tre lojtarëve ekziston një hendek i madh. Në pingpongun e femrave situata për Evropën 

është edhe më keq! Shumë yje të moshuar kanë luajtur në konkurrencën e meshkujve 

në Shvehat dhe ata ende nuk janë larguar nga ekipet e tyre kombëtare nga ana e të rinjve 

- si për shembull: Kreanga, Greqi, 43, Primorac, Kroaci, 43, Çetinin, Bjellorusi, 44, 

Korbel, Çeki, 42, Ai Zhiven, Spanja, 52!  

Problemet ekzistuese në Evropë janë ilustruar shumë mirë nga dy medaljet e argjendit  

Foto 1 Logo e Kampionatit evropian të pingpongut (Schwechat, Austri 2013) 
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që janë dhënë kohët e fundit, një në Kinë dhe tjetra në Evropë - në Kampionatin  

Europian, Vladimir Samsonov, 37 vjeç, fitoi medaljen e argjendtë për meshkuj tek, 

ndërsa në Kinë medaljen e argjendtë e fitoi Fan Zhendong, 17 vjeç. Në çerekfinale dhe 

gjysmëfinale Fan fitoi kundër kampionit botëror, Zhang dhe nr. 2 në botë Xu Xin!  

Në konkurrencën e femrave, Evropa është edhe me shumë në telashe. Për të dalë nga 

kjo situatë, disa shtete të Evropës kanë "natyralizuar pingpongistet kineze" kundër 

Rregulloreve të Federatës Botërore. Sa i përket kësaj çështjeje, Evropa është mbushur 

me lojtare femra nga Kina. Në Kampionatin Evropian më 2013 për femra teke, në 

çerekfinale luajtën 7 ish - lojtare të Kinës dhe vetëm një lojtare femër e lindur në 

Evropë, Pavloviq 34 vjeç nga Bjellorusia. Të gjitha 4 fitueset e medaleve për femra 

njëshe kanë qenë lojtaret që vijnë nga Kina dhe ato nuk kanë mundësi për të luajtur për 

ekipet e tyre në Kampionatin e ardhshëm Botëror në Tokio 2014.  

Natyrisht qoftë ETTU ose ITTF ka të drejtë, për sportin situata e tanishme nuk është e 

mirë. Si ka pasur lojtare aq të shumta të mira që vijnë nga Kina e ne nuk shohim shumë 

nga lojtarët e rinj evropianë?  Bernadet Shoq nga Rumania, Petrisa Solja dhe Sabine 

Vinter të dyja nga Gjermania, të cilat janë shpresa evropiane. 

Nuk ka vetëm probleme në lidhje me lojtarët, ka edhe probleme që kanë të bëjnë me 

Unionin e pingpongut të Evropës e cila është ndarë që nga zgjedhjet në takimin vjetor 

gjatë Kampionatit të Evropës 2012 në Herning, Danimarkë, politika në fund u bë më e 

rëndësishme se vetë sporti. Një javë para Takimit Vjetor ETTU në Shvehat në 

Kampionatin Evropian 2013 Presidenti i ETTU Stefano Bosi nga Italia dha dorëheqje. 

Në zgjedhjet e reja, të jashtëzakonshme Ronald Kramer, nga Holanda u zgjodh 

unanimisht si President i ri i ETTU, si dhe Bordi i ri ekzekutiv i propozuar prej tij. Ata 

zgjidhen për të ardhur 3 vjet deri në zgjedhje të reja të rregullta në 2016. Udhëheqësia 

e re synon, së pari të kthehet në marrëdhëniet normale me ITTF, për të riorganizuar 

zyrat e ETTU, për të vendosur buxhetin në mënyrë që të intensifikojnë aktivitetet e 

zhvillimit. Në takimin vjetor 2013, delegatët kanë vendosur që në vitin 2014 në vend të 
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Kampionateve europiane individuale të mbajnë Kampionatin evropian ekipor që do të 

vihet në skenë në Portugali. 

Foto 2 Pamje nga Kampionati Evropian i Pingpongut (Schwechat, Austri 2013) 

Numri i shikuesve në ngjarje të mëdha evropiane ndërkombëtare të pingpogut është i 

kënaqshëm vetëm në Gjermani dhe pjesërisht në Francë. Ne vetëm mund të kujtojmë 

ulëset bosh në Kampionatin Evropian 2012 në Danimarkë apo Kampionatin botëror 

ekipor në Moskë 2010 për ti bërë problemet të dalin në shesh. Në fillim të turneut në 

Shvehat salla ishte gjatë ndeshjes midis meshkujve nga ekipet e Gjermanisë dhe të 

Austrisë plot me spektatorë, por pasi ekipi pritës humbi ndeshjen spektatorët u zhdukën!  

Gjatë finaleve të femrave dhe meshkujve në mes ekipeve nuk ka pasur më shumë se 

400-500 spektatorë në sallë, në fund të ndeshjes në mes të meshkujve të ekipit nuk 

kishte më shumë se rreth 100 spektatorë në sallë! Pas raundeve të ngjarjeve ekipore të 

kualifikimeve për njëshe e dyshe që zgjat 3 ditë, ishin të pa interes për spektatorët, 

problem tjetër ishte se çmimi për të hyrë ka qenë 15 euro për biletë. Vetëm në dy ditët 

e fundit të Kampionatit salla ishte pothuajse e plotë, ka pasur shumë ndeshje tërheqëse 

dhe emocionuese, por mund të themi se nuk ishte e mjaftueshme për Kampionatin 

evropian e cila zgjati plot 9 ditë! Një problem është se pingpongu, sot nuk ka ofruar 

takime mjaft tërheqëse, të cilat janë tërheqëse dhe të kuptueshme jo vetëm për njerëzit 

që vijnë nga pingpongu por edhe për shikuesit e thjeshtë! Popullariteti i Vladimir 

Samsonov ka kënaqur spektatorët edhe një herë me lojën e tij elegante dhe të sjelljes së 

drejtë, ndeshjet e tij kundër Kreanga, Tan Ruivu, Jonis ishin ato më tërheqëse gjatë 

Kampionatit. 
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Kushtet e organizimit të turneut gjatë lojërave ishin të nivelit të lartë me përjashtim të 

raundeve të kualifikimit që zgjatën shumë më shumë! 

5.1 Garat ekipore 

Meshkujt e ekipit gjerman mbrojtën titullin në ndeshjen kundër Greqisë, një ekip i cili 

askush nuk priti që të shkojë në finale. Edhe pa Timo Bollin, Gjermania fitoi të gjitha 

ndeshjet 3-0, vetëm Jonisi i Greqisë fitoi në finale një set të vetëm kundër Gjermanisë, 

ai ishte meçi i vetëm individual ku lojtarët gjermanë e kanë humbur gjatë gjithë 

kampionatit ekipor. Një zbulim i madh për ekipin fitues të Gjermanisë u bë 21 vjeçari 

Patrik Franziska, i cili ka fituar të gjitha ndeshjet e tij duke luajtur si i 3-ti në ekip. Ekipi 

Portugalisë, i cili ishte më parë në vendin e parë, përsëri ata ishin një nga të preferuarit 

por ata zhgënjyen tifozët e tyre duke humbur në raundin e parë kundër Greqisë.  

Tiago Apolonia, ishte në Kampionatin ekipor tërësisht jashtë forme, por në 

Kampionatin individual, pas fitores mjaft me fat kundër sllovakut Keinat, ai papritmas 

filloi të luajë disa nga lojërat e tij më të mira dhe arriti në gjysmëfinale dhe fitoi medalen 

e bronztë në çifte për meshkuj. Ekipi francez i meshkujve ende nuk i përket më të 

mirëve, duke pritur dritën e lojtarëve të rinj të shumtë të cilët dominuan Evropën si 

junior. Rusia donte të sfidonte Gjermaninë pa Boll, por në fund ata ishin gjysmë të 

kënaqur me medalje bronzi. Për Europën nuk është një shenjë e mirë se në Divizionin 

e kampionëve meshkuj nuk kishte pothuajse asnjë lojtarë të ri. 

Foto 3 Fituesit e medaleve në garat ekipore (Schwechat, Austri 2013) 

Gjermania arriti të fitojë në konkurrencën ekipore të femrave, ashtu si në konkurrencën 

ekipore të meshkujve. Ata u bënë kampionë kryesisht, në saje të lojtareve të reja të 
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natyralizuara kineze Han dhe Shan, të cilat vitin e ardhshëm nuk kanë të drejtë të luajnë 

për Gjermaninë në Kampionatin Botëror ekipor në Tokio. Në finale ekipi i Rumanisë 

me ekipin e përbërë nga tre lojtare të lindura në Rumani kishte një shans për të fituar, 

por ato nuk ishin në gjendje të shfrytëzojnë shansin e tyre. Pas një periudhe të gjatë 

ekipi rus i femrave fitoi një medalje, atë prej bronzi, i njëjti sukses është arritur nga 

vajzat çeke. Ekipi i Holandës, kohët e fundit duke dominuar në Evropë ka humbur në 

Shvehat tashmë në raundin e parë. Këtë herë ata kanë luajtur vetëm me Li Xhiao, vetëm 

një nga dy lojtaret e tyre më të mirë kineze – dhe është dëshmuar të mos jetë e 

mjaftueshme, ata kanë humbur tashmë në raundin e parë kundër ekipit nikoqir të 

Austrisë, e cila ishte e pafat dhe kishte për të luajtur raundin e ardhshëm kundër 

Gjermanisë! Ashtu si në ekipet e meshkujve, në konkurrencën e kampionëve meshkuj 

dhe femra nuk kishte pothuajse asnjë lojtarë të ri. 

 

5.2 Ndeshjet teke dhe çifte 

Në konkurrencën e meshkujve tek, Dimitrij Ovçarov fitoi titullin e tij të parë në 

Kampionatin evropian, Samsonov luajti finalen e tij të gjashtë në teke dhe fitoi medaljen 

e tij të tretë të argjendtë. Medalje bronzi fitoi STEGER i Gjermaninë dhe mbrojtësi i 

habitshëm grek Gionis, i cili ka luajtur turneun e jetës së tij. Kampioni junior evropian 

në njëshe 2009 Kuentin Robinot nga Franca ka prodhuar, një surprizë pozitive, ai arriti 

në çerekfinale i bindur me frymën e tij luftarake, por ai ende ka nevojë për të 

përmirësuar lojën e tij që të jetë në gjendje të bashkohet me më të mirët. Heroi kombëtar 

austriak u bë Stefan Fegerl, i cili depërtoi në çerekfinale dhe humbi pastaj kundër Vladi 

Samsonov.  

Tek femrat në konkurrencën teke, të gjitha medaljet u fituan nga lojtaret kineze të 

natyralizuara. Pas pothuajse shumë viteve qëkur Marie Svesson nga Suedia, e cila u bë 

kampione evropiane në vitin 1994, Suedia fitoi përsëri të artën për femrat teke - Fen Li 

u bë kampione, një lojtare shumë e mirë, por shumë më poshtë nga klasa e lojtareve më 

të mira kineze. E njëjta gjë vlen edhe për medaljen e argjendtë Shan Xiona nga 

Gjermania dhe fitueses së medaljeve bronzi Fu Jung nga Portugalia dhe Han Jing nga 

Gjermania. Ishte përsëri e dukshme se pothuajse të gjitha femrat më të mira në pingpong 

në Europë kanë probleme të mëdha kur luajnë kundër lojtarëve mbrojtës, ndërsa lojtarët 
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e mbrojtjes më së shumti kanë probleme të mëdha kur luajnë kundër sulmuesit që vjen 

nga shkolla kineze e pingpongut. 

Foto 4 pamje nga loja e çifteve (Çifti Austriak, Fegertl&Habesohn) 

Tek meshkujt në konkurrencën çifteve, për herë të parë dy lojtarë kinez duke luajtur së 

bashku për ekipet kombëtare evropiane u bënë kampion të Evropës, Tan luan për 

Kroacinë, Vang për Poloninë. Në çerekfinale në mesin e më të mirëve në 8 dyshe ka 

pasur 7 dyshe kombinime një me lojtar me dorë të djathtë dhe një lojtar me dorë të 

majtë, vetëm mbrojtësit e titullit Habeson - Gardosh luanin me dorën e djathtë dhe ata 

fituan medaljen e argjendtë. 

Të rejat, Sabine Vinter dhe Petrisa Solja nga Gjermania ishin sensacionale, ato fituan 

në konkurrencën e femrave çifte. Vinter është regjistruar vetëm për femrat çifte, ajo 

ishte zëvendësues i përkohshëm për ekipin gjerman. Një gjë e tillë deri tani shihej vetëm 

në ekipet kineze, mjaft shpesh disa lojtarë zëvendësues të përkohshëm luajnë vetëm 

çifte dhe pastaj bëhen kampion botëror! 

Siç mund të shihet në pasqyrë, medaljet e Gjermanisë luajnë të njëjtin rol udhëheqës në 

Evropë siç është rasti me Kinën në botë! Gjermania është shumë më përpara nga të 

gjitha shtete evropiane, në vlerësimin me pikë ata kanë fituar 22 pikë, pothuajse e njëjta 

shumë me të gjitha vendet e tjera të Evropës së bashku (28 pikë). Medaljet u fituan nga 

11 federatat kombëtare, numri më i madh i përkasin Gjermanisë 
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5.3 Tregime nga Shvehat 

Federata Franceze e ping pongut ka një udhëheqje të re. Në qarqet e pingpongut francez 

po mendojnë se si është e mundur që Franca prodhon në linjë evropiane të meshkujve 

junior kampionë por ekipi i burrave nuk ka asnjë fitim nga kjo?! Pas brezit të madh të 

Gatien, Çila, Elua; Legut, lojtari më i mirë në ditët e sotme është Matene, i cili nuk ka 

arritur rezultatete më të mira si i vogël, ndërsa ekipi i meshkujve është ende shumë 

prapa ekipit gjerman. Federata franceze kohë më parë e largoi kryetrajnerin Blondel, 

por ai i dërgoi në gjykatë. Ish-lojtari i ekipit kombëtar Birosho ishte në krye të 

pingpongut në qendrën olimpike sportive në Paris, por ai transferohet në një tjetër sport 

në qendër olimpike.  

Ish- drejtori sportiv Mishel Gadal para Kampionatit Botëror në Paris 2013 njoftoi se 

pas turneut ku ai ishte drejtor i turneut ai do të largohet nga Federata franceze, ai e bëri 

atë dhe themeloi një agjenci private të pingpongut. 

Tamara Borosh, nga Kroacia ishte femra e fundit evropiane që ka fituar një medalje në 

Kampionatin botëror në teke (Paris 2003). Ajo më në fund përfundoi karrierën e saj 

ndërkombëtare, luan vetëm disa ndeshje për klubin e saj Mladost Zagreb. Në verë ajo 

filloi të punojë si asistente trajnere në Akademinë Verner Shlager në Shvechat.  

Si lojtare, ajo ishte e njohur edhe për punën e saj të vështirë në trajnime, tani është 

raportuar se ajo është edhe si trajnere ashtu si ajo ishte si lojtare - ambicioze dhe 

punëtore! Ajo e konsideron Lea Rakovacin (Kroaci), që fitoi medaljen e argjendtë në 

Kampionatin evropian për të rinj në vitin 2013 si pasardhësen e saj. Tamara thotë se 

Lea është shumë e talentuar, por pa trajnimin e vështirë dhe ambiciet ajo nuk mund të 

përparojë - në qoftë se ajo nuk është e gatshme të fillojë tani me angazhim të plotë ajo 

do të qëndrojë përgjithnjë vetëm një lojtare shumë e talentuar, por pa rezultate. 

Federata Sllovene e pingpongut hapi një qendër kombëtare të trajnimit në pingpong në 

Otoçac Krki. Lojtarë të rinj të talentuar nga tërë Sllovenia jetojnë, shkojnë në shkollë 

dhe ushtrojnë aty. Për momentin 12 lojtarë janë praktikues atje nën drejtimin e trajnerit 

kombëtar Jozhe Urh, ish - kampion i shumëfishtë i Sllovenisë dhe shumë vite trajner 

kombëtar i Italisë në konkurrencën e meshkujve. 
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Ferenc Karsai, kryetrajneri për shumë vite dhe udhëheqës i ekipit të meshkujve 

austriakë shkoi në pension. Ai stërviti Verner Shlager, kur ai në vitin 2003 u bë kampion 

bote, tani Karzai synon të ofrojë përvojën e tij dhe njohuri në seminare dhe kampe të 

lojtarëve të rinj dhe të trajnerëve ambiciozë. 

Alekander Petkeviq, ish- kryetrajneri i Bjellorusisë i cili kishte në stërvitje të ekipit 

kombëtar Vladimir Samsonov u bë trajner i Rusisë për ekipin e meshkujve. 

Ai nuk ishte mjaft i kënaqur me rezultatet e lojtarëve të tij në Shvehat, por ai mendon 

se ka progres të dukshëm. Sipas tij praktika e anëtarëve të ekipit kombëtar është tani 

shumë më mirë i organizuar, një brez tërësisht i ri brenda disa viteve do të marrë rolin 

udhëheqës në Rusi dhe jashtë vendit do të jetë në gjendje për të luajtur në nivelin më të 

lartë. 

Foto 5 Pamje nga Kampionati Evropian i pingpongut (Austri, 2013) 

Azerbajxhani në vitin 2015 do të organizojë lojërat evropiane. Edhe pingpongu do të 

jetë pjesë e Lojrave. Pesëmbëdhjetë ekipet më të mira evropiane do të kualifikohen për 

Lojërat, plus ekipi pritës. Federata e pingpongut është në kërkim të një trajneri me 

përvojë dhe i njohur edhe ndërkombëtarisht. Siç është raportuar disa trajnerë kanë 

aplikuar tashmë për këtë punë në shtetin e pasur me benzinë. Sipas thashethemeve 

krerët sportiv të vendit po presin nga trajneri i ri për të përgatitur ekipin e Azerbajxhanit 

për të luftuar për medalje?! Ekipi i Azerbejxhanit në Shvehat është renditur në vendin 

e fundit në garat ekipore, e vetmja mënyrë për të realizuar pritjet e tilla do të ishte për 

të blerë një ekip të tërë në Kinë! 
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Mikael Maze, ish kampion i Evropës për meshkuj tek dhe fitues bronzi për meshkuj 

tek, në Kampionatin Botëror, pësoi disa lëndime në disa vitet e fundit. Tani ai po 

shërohet përsëri nga një operacion, trajneri i tij pret që ai të jetë gati për të luajtur në 

nivelin e tij në dy ose tre muaj. Maze erdhi në Shvehat për një ditë, ai ka luajtur një 

ndeshje vetëm për të mbajtur pikat e tij në ranglistën botërore dhe menjëherë u kthye 

për të vazhduar me programin e tij të rimëkëmbjes. 

Në Shvehat, në konkurrencën për meshkuj tek u kualifikuan dy lojtarë të njohur 

botërorë - Mishel Saive, Belgjika, dhe Peter Korbel, Republika Çeke, të dy lojtarët me 

mbi 40 vjeç. Ata nuk janë të vendosur mjaft lartë më në ranglistën botërore për të marrë 

një vend të drejtpërdrejtë në raundin kryesoë, në mënyrë që ata kishin për t'u bashkuar 

me raundet e kualifikimit dhe të luajë kundër konkurrentëve shumë më të rinj. Saive i 

ka mbijetuar kualifikimeve, ndërsa Korbel jo! 

Mario Amixhiq, ka qenë për shumë vite trajner i suksesshëm i Borussia Duseldorf, pasi 

që ai u bë trajner i ekipit kombëtar të meshkujve japonez, atëherë për një kohë të 

shkurtër trajner i kombëtares ruse të meshkujve dhe së fundi drejtor sportiv i Akademisë 

Verner Shlager. Ai u largua nga Akademia, dhe për momentin ai është duke shijuar një 

pauzë dhe është duke kërkuar për një punë të vështirë me mundësi për të punuar në një 

program zhvillimi afatgjatë për të rinj, duke premtuar lojtarët të suksesshëm. 

Në sportin tonë ndodh mjaft rrallë që ti bëhet thirrje jurisë në turnetë ndërkombëtare. 

Në Kampionatin evropian 2013, ka pasur një ankesë e cila mund të jetë gjë e rrallë. Pas 

ndeshjes në mes të Danimarkës dhe Sllovakisë, meshkujt e ekipit Danimarkës, si 

humbës, i bëri thirrje dhe ankesë jurisë duke shpjeguar se nëse në stolin sllovak një 

lojtar rezervë ishte i ulur, Bardon, i cili nuk ka qenë zyrtarisht anëtar i ekipit sllovak!  

Trajneri danez ka vënë përbërjen në ekipin e tij duke supozuar se Bardon do të luajë, 

por vetëm më pas doli se ai nuk ishte i përshtatshëm për të luajtur?! Federata Sllovake 

zyrtarisht ka ndryshuar listën e lojtarëve me kohë, por Bardon ka zëvendësuar një lojtar 

tjetër sllovak vetëm në listën e lojtarëve individualë, gabimisht jo në të njëjtën kohë me 

listën e lojtarëve të ekipit. Pas shumë diskutimeve të gjata juria ka refuzuar ankesën. 
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5.4 Rreth Kampionatit Evropian të Pingpongut 2013 

Kampionati evropian, mbajtur në Akademinë Verner Shlager në Vjenë, tani i takon 

historisë. Më saktësisht, ishte një histori suksesi për Federatën gjermane të pingpongut. 

Edhe në mungesë të lojtarit yll, Timo Boll, i cili ishte tërhequr nga turneu për shkak të 

sëmundjes, skuadra e Gjermanisë dëshmoi edhe një herë që është numri një i pasfiduar 

në kontinent. Jo më pak se katër nga gjashtë medalje të arta të mundshme shkuan në 

Gjermani, dominimi i të cilës brenda Evropës gjithnjë e më shumë ngjan me atë të 

Kinës, në Botë. 

Foto 6 pamje nga ndeshja finale individuale Ovcharov-Samsonov 

Dimitrij Ovçarov erdhi në Austri me qëllim për t'u bërë Kampion Evropian në teke 

meshkuj për herë të parë. Ai me të vërtetë ka mbetur i paprekshëm gjatë gjithë turneut 

(në të dy kokurrencat, ekipore dhe teke). Në finale, kundër legjendës Vladimir 

Samsonov (4:0), ai përsëri tregoi klasin e tij absolut në stil vërtetë mbresëlënës dhe për 

mendimin tim, nuk është shumë e befasishme që të parashikojmë se nuk do të jetë titulli 

i fundit për Ovçarov në Kampionatin Europian. Dima gjithashtu fiton respektin tonë 

për faktin se ai ishte kryesisht, që e vënë veten nën presion të madh dhe për më tepër, 

ai arriti të përballojë atë.  

Fen Li, lojtarja suedeze përfaqëson klubin austriak SVS STRÖCK në Ligën e 

Kampionëve pasi siguroi medaljen e artë në stilin e saj mbresëlënës. Ndeshja e fundit 

në mes të Fen Li dhe Xiaona Shan ishte një demonstrim i pingpongut në nivelin më të 
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lartë të mundshëm. Mund të themi që gjatë tërë Kampionatit europian, ne kemi qenë të 

privilegjuar për të qenë dëshmitar në një nivel të lartë të pingpongut të femrave i cili 

ishte jo vetëm i shkëlqyer, por edhe shumë i këndshëm, një fakt i cili është shumë 

inkurajues për të ardhmen. 

Sabine Vinter dhe Petrisa Solja, zemra e pingpongut Evropian është gëzuar. Gjermanet 

fituan garën në çifte femra. Jo vetëm që ato ishin të guximshme, por kanë qenë të shpejta 

dhe kanë përdorur taktika të zgjuara, duke bërë kështu që përkohësisht t'i japin fund 

ankesave të përsëritura që lojtarët evropian të lindur nuk kishin asnjë shans për sukses 

kundër lojtareve kineze të konvertuara në europiane. Vinter dhe Solja - dy yje të reja të 

së nesërmes, tashmë kampione të sotme. 

Tan Ruivu/Vang Zheng Ji, dyshja kombinuese Kroaci - Poloni na ka dhuruar një 

performancë të shkëlqyer në finalen e dysheve për meshkuj, pra duke shkatërruar 

ëndrrën e dyshes së suksesshme Daniel Habeson/Robert Gardosh, të cilët kishin shpresa 

të mëdha për të mbrojtur titullin e tyre të fituar në vitin 2012. Megjithatë, pavarësisht 

disfatës së tyre, dyshja austriake në shumë mënyra ende e konsiderojnë veten të jenë 

fitues në Kampionatin evropian të këtij viti. 

Të gjitha, që ne kemi përjetuar një Kampionat shumë të suksesshëm këtu në Austri. 

Kampionati i vitit të ardhshëm do të zhvillohet në Portugali në konkurrencë ekipore.  
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5.5 Profilet e lojtarëve finalistë të Kampionatit Evropian 20013  

5.5.1 Vladimir Samsonov 

Një nga pingpongistët më shtatlartë në botë, Vladimir Samsonov, ishte në dhjetëshin e 

parë në renditjen botërore për më shumë se dhjetë vjet, u largua nga dhjetëshi i parë në 

dhjetor 2011 dhe ai ka qenë njëri nga lojtarët e pakët që ka mundur të sfidojë seriozisht 

udhëheqjen kineze të pingpongut.  

Arritja e tij më e lartë është shënuar në Kampionatin Botëror tek për meshkuj që ka 

përfunduar në vitin 1997 në Mançester, Angli.  

Për fat të keq, ai ishte kundër një legjendë tjetër të lojës së pingpongut Jan-Ove Valdner 

dhe ai nuk ishte në gjendje për të kërkuar titullin prestigjioz botëror.  

Megjithatë, edhe pse ai ishte i pasuksesshëm në atë rast, ai ka fituar shumë tituj të tjerë 

gjatë karrierës së tij të gjatë dhe të shquar të pingpongut profesional. 

Foto 7 Vladimir Samsonov (BLR) 

 



Punim Diplome                                                                        Alban Hoxha 

19 

 

Por si arriti ai deri këtu që nga fillimi? 

I lindur më 17 prill 1976, në Minsk (në ish-Bashkimin Sovjetik, por tani kryeqyteti i 

Bjellorusisë), Vladimir Samsonov filloi të luajë pingpong në moshën gjashtë vjeçare. 

Me stërvitje dhe ushtrime të rregullta, nuk zgjati shumë kur ai erdhi në vëmendjen e 

federatës së tij kombëtare. Deri në moshën 16 vjeç ai ishte trajnuar në Gjermani dhe në 

17 ai shkoi në Dusseldorf për gjashtë vjet më vonë para se të lëvizte për në Belgjikë. 

Pra, çfarë ishin sukseset e tij të hershme? 

Suksesi i hershëm evropian 

Nga mosha 11 vjeçare ai ishte tashmë një anëtar i ekipit kombëtar të kadetëve, i cili 

fitoi titullin e evenimentit ekipor në Kampionatin e të rinjve të Evropës (Kadet) në vitin 

1987. 

Në vitin e ardhshëm ai fitoi dyshe të meshkujve dhe dyshe të përziera (meshkuj/femra) 

titujt, ndërsa në vitin 1989 në moshën 13 vjeçare ai triumfoi në tek meshkuj si dhe 

mbajti titullin e tij në dyshe të përziera. 

Në vitin 1990 arriti të marrë tre tituj: dyshe meshkujsh, dyshe të përziera dhe garën 

ekipore, duke rrumbullakësuar një karrierë të shkëlqyer si kadet. 

Duke dalë si junior, në vitin 1991, Vladimir Samsonov përsëri tregoi aftësitë e tij, duke 

qenë lojtari kryesor në të dyja konkurrencat, dyshe të meshkujve dhe dyshe të përziera.  

Dhe deri në kohën që ai arriti në Kampionatin e të rinjëve evropian në Çekosllovaki 

1992 (Junior), Vladimir Samsonov edhe një herë mbajti tre tituj: këtë herë duke 

triumfuar në teke, dyshe të përziera dhe si ekip. 

Në vitin e tij të fundit si junior, më 1993 në Kampionatin në Slloveni, ai edhe një herë 

mbajti titullin në dyshe meshkuj, ndërsa duke humbur në finale në dyshe të përziera. 

Edhe si senior nuk ka të ndalur përparimin e tij. 

Më shumë tituj evropian 
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Pasi doli si senior, Vladimir Samsonov ka vazhduar të përparojë, dhe ai shpejt u bë një 

nga lojtarët më të mirë profesionalë të pingpongut në Evropë dhe në Botë. 

Kampionatet evropiane të 1994 dhe 1996 e gjetën atë të arrijë në 16 e fundit teke për 

meshkuj dhe në vitin 1998 ai mori titullin dyvjeçar për herë të parë. 

Ai ka fituar titullin tek në Kampionatin Evropian për meshkuj edhe dy herë, në vitin 

2003 dhe 2005, ndërsa duke humbur në finalet e 2007 dhe 2008 nga Timo Boll i 

Gjermanisë dhe në vitin 2013 prej Dimitrij Ovçarov të Gjermanisë. Suksesi i tij do të 

thotë gjithashtu që ai është kualifikuar për ngjarje të tjera prestigjioze  

Top 12 Evropë 

Top 12 Euro një ngjarje e cila ka filluar në vitin 1971 është për top 12 lojtarët e renditur 

evropianë (ose të ftuar). 

Suksesi i tij ishte ashtu që Vladimir Samsonov u kualifikua për të marrë pjesë çdo vit 

që nga 1995 e tutje. Në të vërtetë, Vladimir Samsonov ka një rekord të mahnitshëm në 

këtë ngjarje. 

Ai e fitoi titullin në vitin 1998, 1999, 2001 dhe 2007, ndërsa duke qenë një finalist 

humbi në vitin 1997, 2002, 2005, 2008, 2009, 2010 dhe 2011. 

Por, lojtarët profesional në pingpong ka kërkesa në të gjithë botën, dhe Vladimir 

Samsonov nuk bënë përjashtim.  

Sukseset në arenën botëtore 

Me ITTF Pro - Tour (riemëruar World Tour ITTF në vitin 2012) duke filluar në vitin 

1996, Vladimir Samsonov iu bashkua skenës botërore në kohën e duhur. Në të vërtetë, 

lista e tij e titujve të Pro - Tour është mbresëlënëse. Ai ka fituar tashmë tituj teke të 

këtyre garave në ngjarjet e mëposhtme: 

1996 - Italian Open 

1997 – Sweden Open 

1998 – Croatia Open 

1999 – Croatia Open dhe Japan Open 
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2000 – Croatia Open 

2001 - German Open 

2003 - Qatar Open 

2004 – Brazilian Open 

2005 – Croatia Open, Russia and German Open 

2006 – Croatia Open and Kili Open 

2007 – China Taiwan Open 

2008 – Slovenia Open, Kuwait Open nnd Belorusia Open 

2009 – Maroc Open 

2010 - Maroc Open, Korea Open and Polish Open 

2011 – Maroc Open 

Përveç kësaj, ai triumfoi në garat prestigjioze të sezonit ITTF Pro - Tour Grand Finals 

në vitin 1997 në Hong Kong, pasi u zgjodh si lojtar i arritur me rastin e përurimit në 

Kinë në vitin 1996. 

Natyrisht, suksesi në nivel të lartë edhe sjell ftesa për ngjarje të tjera  

Kupa e Botës 

Kupa e Botës në pingpong është vetëm për 20 lojtarët e zgjedhur. 

Me tre lojtarë të ftuar dhe 17 të tjerë kualifikuar nëpërmjet Kupave Kontinentale ose 

llojet ekuivalente të turneut, Kupa Botërore është me të vërtetë për një grup shumë të 

zgjedhur të lojtarëve. 

Vladimir Samsonov ka qenë pjesë e këtij grupi të zgjedhur të lojtarëve profesionistë të 

pingpongut që nga viti 1996 dhe ai fitoi titullin në vitin 1999, 2001 dhe 2009, ndërsa 

ai u mund në finale në vitin 2013 nga Xu Xin i Kinës. 

Por ai ende e ka një ëndërr të pa plotësuar 

Për fat të keq, pavarësisht nga gjithë sukseset e tij - duke përfshirë renditjen si numri 

një lojtar në botë në vitin 1998 - Vladimir Samsonov ka ende për të arritur ëndrrën e 

tij të fundit për të fituar titullin e parë në Botë dhe në Lojërat Olimpike. 
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Në Kampionatin Botëror, ai arriti në çerekfinale në tri raste të ndara (1995, 2001 dhe 

2007). Në një rast ai e bëri gjithë atë rrugë deri në finale (1997), ishte për të ardhur 

keq për të pasi ai u takue me lojtarin më të madh të të gjitha kohërave - Jan - Ove 

Valdner - dhe ai humbi menjëherë në grupe. 

Dhe në dyshe për meshkuj ai arriti në finale në vitin 1995 me Zoran Primoracin e 

Kroacisë, por ata janë mundur nga Lu Lin dhe Vang Tao të Kinës. 

Lojrat Olimpike gjithashtu mbeten një ëndërr e jetës. 

Duke arritur fazën përfundimtare deri në çerek në të dy Olimpiadat e 1996 dhe 2000, 

ai do të mundi të arrijë vetëm një 16 në vendin e fundit në vitin 2004, 2008 dhe 2012. 

Megjithatë, ai ende mallëngjehet për më shumë. " Dy të parët, kam luajtur mjaft mirë 

" tha ai. " Unë shpresoj se kam mësuar diçka. Kjo është një lojë e ndryshme, ju keni 

më shumë stres. " "Kjo do të thotë shumë për të fituar një medalje të artë. Isha nr 1 në 

botë, por medalja e artë Olimpike është ende ëndrra ime. Kjo do të jetë me të vërtetë e 

veçantë". 

Ku është sot? 

Sponsorizuar nga Tibhar, Vladimir Samsonov aktualisht luan pingpong profesional 

për ekipin rus Gazprom FAKEL Orenburg. 

Me klubin arriti suksese në Ligën e Kampionëve Evropian në 2010/2011 dhe fitues në 

2011/2012 dhe 2012/2013 - dhe ai përdor një Tibhar Samsonov Alpha me Tibhar 

brerore kauçuku VIP  

Ai flet katër gjuhë - ruse, angleze, gjermane dhe serbe - është i martuar me Natasha 

dhe ka dy fëmijë, Viktorin dhe Ivanin. 
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Tabela 1 Pikët e fituara të Samsonovit në Renditjen e ITTF  

Emri Mbiemri 
SAMSONOV 

Vladimir 

Numri 108246 

Poenat rangues 2469 

Poenat bonus 122 

Poenat rangues 2591 

Ndeshje qe nga 2012 30 

Mesatarja fitoreve 80.0 

Vend i Rangimit   22   

Lojtari me aktiv   426   

Rangimi bonus   21   

Kontinenti Evrope 

Shteti Belarusi 

 

Tabela 2 renditja e Samsonovit 

Niveli Kategoria Rangimi  

Bote Meshkuj-Bote 10  

Kontinent Evrope - Meshkuj 3  

Nacionale Belarus – Meshkuj 1  

 

Tabela 3 Analiza e lojës së Samsonovit – pikët e fituara 

Analiza Teknike 

 

SETI 

I 

SETI 

II 

SETI 

III 

SETI 

IV 

SETI 

V Gjithsej 

FTS 1 3 3 5  12 

BTS 1 1 3 1  6 

FB  1 2   3 

BB  1 1 2  4 

FP 1  1   2 

SH 1 1    2 

Gjithsej 4 7 10 8  29 

 

 

http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/continent/contEUR_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/country/coBLR_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/worldM_en.htm
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Grafikoni 1 Samsonov-pikët e fituara 

Sa u përket pikëve të të fituara (tabela 3), Samsonov, më së shumti ka realizuar pikë me 

goditjen forhend topspin (12), pastaj me goditjen bekhend topspin (6) dhe me bekhend 

bllok (4). Arsyeja pse Samsonov ka fituar më shumë pikë me goditjet e përmendura 

është se ai në fakt i përdorë më së shumti gjatë lojës. 

Tabela 4 Analiza e lojës së Samsonovit – pikët e humbura 

ANALIZA TEKNIKE 

  

SETI 

I 

SETI 

II 

SETI 

III 

SETI 

IV 

SETI 

V Gjithsej 

FTS 3 3 4 4   14 

BTS 2   2     4 

FB   2 3 2   7 

BB 3 5 3 3   14 

FP 1         1 

FLL 2     1   3 

SH   1   1   2 

Gjithsej 11 11 12 11   45 
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Grafikoni 2 Samsonv-pikët e humbura 

Sa u përket pikëve të humbura (tabela 4), Samsonov, më së shumti ka dështuar me 

goditjen forhend topspin (14), pastaj me goditjen bekhend bllok (14), me forhend bllok 

7 dhe me bekhend top spin 4. Tre pikë ka fituar me goditjen flip dhe 2 pikë me goditjen 

smash.  

 

5.5.2 Dimitrij Ovçarov  

 

Foto 8 Dimitrij Ovçarov (GER) 
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Ai jeton ëndrrën e tij 

Me Lojërat Olimpike në Londër, një erë e re ka filluar për pingpongun evropian dhe 

lideri quhet Dimitrij Ovçarov. Atje ai përmbush ëndrrën e tij më të madhe në moshën 

23 vjeçare. Kjo është ëndrra më e lartë e të gjithë lojtarëve të pingpongut për të fituar 

një medalje olimpike. Vetëm katër evropianë e kishin arritur para tij. Jam shumë krenar 

që unë arrita të fitojë tashmë tre medalje në Lojërat Olimpike, më shumë se çdo 

evropian tjetër. 

Të bronztën në konkurrencë individuale dhe me ekipin, pasi ai kishte fituar të 

argjendtën me ekipin në Pekin, në vitin 2008. Ai ka bërë shumë përpjekje në punën e 

tij, ka punuar shumë, ka luftuar shumë dhe ka dështuar ndonjëherë, por kurrë nuk e ka 

humbur shikimin nga qëllimi i tij. Dhe në vitin 2012 ai ka pasur suksese të mëdha. Ka 

fituar në Top 12 Evropa, medaljen e argjendtë me ekipin kombëtar gjerman në 

Kampionatin Botëror Ekipor në Dortmund dhe më pas për të arritur kulminacionin me 

dy medalje Olimpike.  

Por, Dima është ende i ri dhe qëndron i uritur pavarësisht gjithë sukseseve të tij. Dhe 

me ambicien e tij dhe profesionalizmin e veçantë ai ka vendosur tashmë qëllime të reja. 

Vetëm tre lojtarë në të gjithë botën do të ishin më të mirë se ai - dhe që të tre janë 

kinezë: Kampioni Olimpik botëror, Zhang Jike, Ma Long dhe Xu Xin. Qe disa kohë 

tashmë Ovçarov takon 10 lojtarët më të mirë në botë, tani ai ka qëllime më të larta.  

Ai gjithashtu dëshiron të sulmojë treshen kineze. Dikush si Dimitrij Ovçarov nuk sheh 

prapa dhe nuk shikon poshtë, ai vetëm shikon përpara - dhe në krye.  

Sukseset e Dimitrij Ovçarov: 

Lojërat Olimpike 2012 - medalja e bronzit tek dhe Ekipore 

Medalja e argjendtë Olimpike Ekipore 2008 

Nënkampion bote ekipore 2010, 2012 

Fitues i Top 12 për Evropë-2012 

German Open Fitues 2012 

Kampion i Evropës 2013 

Skuadra kampione e Evropës: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dhe 2013 

Medalja bronzët në Kampionatin evropian 2007 

Top 12 fitues për meshkuj tek Germany 2007 

Nënkampion 2007, 2011 

Kampion gjerman dyshe për meshkuj 2008, 2010 

Raketa:  

Dërrasa : Donic Waldner Senso karbon 

Gomat: Bluefire M1 



Punim Diplome                                                                        Alban Hoxha 

27 

 

Tabela 5 Pikët e fituara të Ovçarovit në Renditjen e ITTF 

 Emri Mbiemri  
 Dimitrij 

OVÇAROV  

 Numri   107028  

 Poenat rangues   2556 

 Poenat bonus   231 

Poenat rangues   2787 

 Ndeshje qe nga 2012   45  

 Mesatarja fitoreve    82.2   

 Vend i Rangimit    14   

 Lojtari me aktiv    233   

 Rangimi bonus    4   

 Kontinenti   Europe  

Shteti   Germany  

 

Tabela 6 Renditja e Ovçarovit 

 Leveli  Kategoria  Rangimi     

 Bote  Bote - Menshkuj   6     

 Kontinent   Evrope - Meshkuj  1   

 Nacionale   Gjermani - Meshkuj  1     

Data e Rangimit:: 03 Janar 2014 

Shumica e lojtarëve kulminantë në botë, në lojën e tyre më së shumti i përdorin goditjet 

spin andaj edhe numrin më të madh të pikëve e fitojnë me këto goditje, por njëkohësisht 

edhe dështimet më të mëdha i kanë po me këto goditje. Kështu Ovçarov, sipas tabelës 

7, 18 pikë i ka fituar me topspin, 11 me bekhend topspin, kurse 4 pikë i ka fituar me 

bekhend bllok, aq pikë ka fituar edhe me goditjen smash. 

 

http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusM_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/continent/contEUR_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/country/coGER_en.htm
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Tabela 7 Analiza e lojës së Ovçarovit – pikët e fituara 

Analiza Teknike 

 

SET

I I 

SET

I II 

SET

I III 

SET

I IV 

SET

I V 

Gjithse

j 

FTS 3 5 6 4   18 

BTS 3 2 1 5   11 

BB 1 1 2     4 

FP   1 1     2 

BP 2         2 

BSH     2     2 

SH 2 1   1   4 

KTHSH   1   1   2 

Gjithsej 11 11 12 11     

 

 

Grafikoni 3 Ovçarov-pikët e fituara 

Tabela 8 Analiza e lojës së Ovçarovit – pikët e humbura 

 Analiza Teknike 

  

SETI 

I 

SETI 

II 

SETI 

III 

SETI 

IV 

SETI 

V Gjithsej 

FTS 1 4 2 1   8 

BTS 2 3 6 2   13 

FB       3   3 

BB 1   1 1   3 

BSH       1   1 

FLL     1     1 

Gjithsej 4 7 10 8   29 
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Grafikoni 4 Ovçarov-pikët e humbura 

Më së shumti pikë, Ovçarov ka humbur me goditjen bekhend topspin (13), forhend 

topspin (8) dhe nga 3 pikë i ka humbur me bllok në forhend dhe bekhend (tabela 8), pra 

në rastet kur ai ka qenë në situatë defensive. 

 

5.5.3 Fen Li 

Foto 9 FEN LI (SWE) 
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Është një lojtare suedeze me prejardhje kineze. Në vitin 2013, në Kampionatin evropian 

për pingpong, ajo bëri paraqitjen e saj të parë në një Kampionat ndërkombëtar dhe fitoi 

medaljen e artë në teke për femra. 

Ekipi kampion i Austrisë për femra në pingpong STRÖCK SVS ka tërhequr një " peshk 

të madh" për sezonin e ardhshëm. Pas hungarezes Petra Lovas, nga sot klubi mund të 

shpallë angazhimin e Fen LI, suedezes me origjinë kineze. Emri Fen Li ka rrënjë kineze 

dhe u shfaq në vitet e fundit shumë rrallë në skenën ndërkombëtare. 

Në sezonin e kaluar, ajo luajti në Ligën Kombëtare gjermane për Saarlouis - Fraulautern 

dhe deri në fund të sezonit raporti i saj me një ndeshje ishte 21:05 - ajo ishte nr.1 në 

renditjen e vetme të Ligës gjermane. 

Për shkak të faktit se lojtaret e vërteta të suksesshme me pasaporta evropiane janë tepër 

të rralla, gjysma e Evropës ka ndjekur Fen Li, e cila dëshiron të marrë pjesë në Lojërat 

Olimpike 2016 në Sao Paolo si anëtare i ekipit të Suedisë. Gara për nënshkrimin ka 

bërë kampion SVS STRÖCK në konkurrencën e femrave në Austri. 

Tabela 9 Pikët e fituara Fen Li në Renditjen e ITTF 

 Emri Mbiemri   LI Fen  

 Numri   105311  

 Poenat rangues   2421 

 Poenat bonus   51 

Poenat rangues   2472 

 Ndeshje qe nga 2012   25  

 Mesatarja fitoreve    84.0   

 Vend i Rangimit    16   

 Lojtari me aktiv    442   

 Rangimi bonus    95   

 Kontinenti   Evrope  

Shteti   Suedi 

RankTabela 10 Renditja e Fen Li 

Niveli  Category  Rank     

 Bote  Bote-Femra   33     

 Kontinent   Evrope-Femra   8     

 Nacionale  Suedi-Femra   1     

 

http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/continent/contEUR_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/continent/contEURW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/country/coSWEW_en.htm
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Tabela 11 Analiza e lojës së Fen Li – pikët e humburaf 

Analiza Teknike 

  SETI I SETI II SETI III SETI IV SETI V SETI VI Gjithsej 

FTS 8 3 2 5 1 2 21 

BTS 1 1 1 1 3   7 

BB 2     2 2 3 9 

FP       2 1   3 

BP           1 1 

FSH       2 1   3 

BSH     2   1   3 

Gjithsej 11 4 5 12 9 6 47 

Në tabelën 11 është paraqitur analiza e lojës së FEN LI, kur ka humbur pikët gjatë meçit 

të saj. Numrin më të madh të pikëve e ka humbur në setin e parë dhe në setin e 4, që në 

realitet ajo i ka humbur këta dy seta. Pjesën dërrmuese të pikëve në setin e parë (8) i ka 

humbur me goditjen forhend top spin. Ngjashëm ka qenë situata edhe në setat 2, 3, 4 

dhe 5. Në setin e pestë më së shumti pikë ka humbur me goditjen bekhend top spin, 

kurse në setin e gjashtë blloku i saj ka qenë jo i mirë, poashtu edhe top spin me forhend. 

Sa u përket pikëve të fituara, më së shumti pikë ka fituar me goditjen forhend topspin 

(20), pastaj me goditjen bekhend topspin (15). Pikë ka fituar edhe me goditjet defansive 

forhend pimple (9) dhe bekhend bllok (7). Nga katër pikë i ka fituar edhe me goditjen 

smash me forhend (4).  

 

Grafikoni 5 Fen Li-pikët e humbura 
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Tabela 12 Analiza e lojës së Fen Li – pikët e fituaraf 

Analiza Teknike 

  

SETI 

I 

SETI 

II 

SETI 

III 

SETI 

IV 

SETI 

V 

SETI 

VI Gjithsej 

FTS 3 1 4 6 4 2 20 

BTS 2 3 2   4 4 15 

FB 1   1     1 3 

BB 1 3 1 2     7 

FP 2 1 2 1 1 2 9 

BP         1   1 

FSH   2       2 4 

BSH 1     1     2 

SH 1 1 1   1   4 

Gjithsej 11 11 11 10 11 11 65 

Në tabelën 12 janë paraqitur pikët e fituara të Fen Li në meçin final. Numrin më të madh 

të pikëve e ka fituar me goditjet ofensive 35, por pikë të konsiderueshme ka fituar edhe 

me goditje defensive (20) si dhe me shërbime, që tregon se është një lojtare e 

kompletuar.  

 

 

Grafikoni 6 Fen Li-pikët e fituara 

 

 

 



Punim Diplome                                                                        Alban Hoxha 

33 

 

5.5.4 Xiaona SHAN 

 

Foto 10 SHAN Xiaona (GER) 

Për Shan Xiaona është si një ëndërr. Ishte e qartë se Shan Xiaona e rriti rolin e saj si 

kampione e re gjermane. Lojtarja e cili ka jetuar në Gjermani për shtatë vite e gjysmë 

dhe e cili ka qenë anëtar i bundesligës, ende është duke e rritur energjinë, ndërsa 

nënshkruan autografe dhe jep intervista, të cilat ajo e bën me lehtësi dhe me gëzim. 

Pavarësisht se është debutuese e ligës gjermane, lojtarja simpatike nga Kropaq ishte një 

nga favoritet për të fituar titullin qysh në fillim, me të vetmen sfidë serioze që vijnë nga 

Zhenqi BARTEL në finale, të cilën ajo fitoi 04:02. " Unë jam e kënaqur me të qenit 

kampion gjerman. Është një ëndërr, tha Shan Xiaona me një buzëqeshje të shëndritur. 

"Përfundimisht, nuk ishte aq e lehtë. Lulu e di shërbimet e mia dhe lojën time brenda 

jashtë. Unë në përgjithësi gjejnë më të lehtë të konkurrojnë kundër lojtarëve që nuk e 

dinë lojën time. " Bartel kishte rrahur Kristin Silbereisen (Kropaq) në gjysmë-finale, 
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ndërsa Buterflaj sponzoroi lojtaren Shan. Fituesit e German Open, Sabine Vinter 

(Kolbermor) dhe Petrisa Solja (Linz), mundi finalistët e Katar Open, Shan 

Xiaona/Zhenqi BARTEL. 

 

 

 

 

Tabela 13 Pikët e fituara SHAN Xiaona në Renditjen e ITTF 

 Emri Mbiemri   SHAN Xiaona 

 Numri   111849  

 Poenat rangues   2335 

 Poenat bonus   118 

Poenat rangues   2453 

 Ndeshje qe nga 2012   30  

 Mesatarja fitoreve    70.0   

 Vend i Rangimit    88   

 Lojtari me aktiv    371   

 Rangimi bonus    30   

 Kontinenti   Evrope 

Shteti   Gjermani 

 

 

Tabela 14 Analiza e lojës së SHAN Xiaona – pikët e fituaraf 

Analiza Teknike 

  SETI I SETI II SETI III SETI IV SETI V SETI VI Gjithsej 

FTS 3 3 2 4 3 4 19 

FB     2 1   1 4 

BB 3 1   4 5   13 

FSH 4   1 2 1 1 9 

BSH 1           1 

SH       1     1 

Gjithsej 11 4 5 12 9 6 47 

 

Shan Xiaona, është një lojtare që përdorë teknikën e goditjeve ofensive dhe defansive. 

Materiali i gomave që përdorë ajo, në fakt është defansiv me karakteristika edhe 

http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/winaverageW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/activeW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusW_en.htm
http://www.ittfranking.com/gen/world/bonusW_en.htm


Punim Diplome                                                                        Alban Hoxha 

35 

 

ofensive dhe ajo është një eksperte e mirë në përdorimin shumë racional të gomave të 

tilla. Dhe pikërisht kjo ka bërë që loja e saj  të jetë vështirë e lexueshme për 

kundërshtaret duke i mundësuar asaj suksesin e dëshiruar. Xiaona, pothuaj gjysmën e 

pikëve (tabela 14) i ka fituar me goditje ofensive (19) dhe gjysmën tjetër me goditje 

defensive (17). Pikë të konsiderueshme ka fituar edhe me kthimin e shërbimeve.  

 

Grafikoni 7 Xiaona-pikët e fituara 

Tabela 15 Analiza e lojës së SHAN Xiaona – pikët e humburaf 

Analiza Teknike 

  SET SEII 

SETI 

III 

SETI 

IV 

SETI 

V 

SETI 

VI Gjithsej 

FTS 2 6 5 5 5 5 28 

FB 2 1 1 3 1 1 9 

BB 4 3 3 2 5 3 20 

BP 1           1 

FSH           2 2 

SH   1 1       2 

KTHSH     1       1 

Gjithsej 9 11 11 10 11 11 63 

Bilans të ngjashëm me pikët e fituara (tabela 15) Xiaona ka realizuar edhe pikët e 

humbura, 28 me goditje ofensive dhe 29 me goditje defansive. Një numër kaq i madh i 

pikëve të humbura me goditje defensive ka gjasë që të jenë bërë për shkak të ngarkesës 

psikologjike dhe mungesës së përvojës së saj në gara të nivelit kaq të lartë. 
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Grafikoni 8 Xiaona-pikët e humbura 

 

5.6 Analiza dhe vërtetimi i hipotezave 

 

Në bazë të rezultateve të analizave të ndeshjeve të finalistëve të Kampionati Evropian 

të Pingpongut është bërë edhe vërtetimi i hipotezave të shtruara 

H1.  Lojtarët finalistë meshkuj përdorin më së shumti goditjet ofensive 

Të dy fianlistët në kategorinë e meshkujve më së shumti kanë përdorë goditjet ofensive 

andaj kjo hipotezë vërtetohet plotësisht. 

H2.  Lojtarët finalistë femra përdorin më së shumti goditjet ofensive 

Derisa njëra finaliste përdor kryesisht goditje ofensive, finalistja e dytë në proporcion 

të barabartë përdorë edhe goditjet ofesnsive edhe ato defansive andaj kjo hipotezë 

vërtetohet pjesërisht. 

H3.  Lojtarët finalistë më së shumti pikë fitojnë me goditjet top spinr 

Të katër lojtarët finalistë numrin më të madh të pikëve e kanë fituar me goditjet topspin 

andaj kjo hipotezë vërtetohet plotësisht.  

H4.Lojtarët më cilësor fitojnë pikë direkte përmes shërbimit 

Të gjithë finalistët kanë kthyer mirë shërbimet e kundërshtarit duke bërë që të mos 

fitohen shumë pikë direkt nga shërbimet andaj kjo hipotezë hedhet poshtë. 
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6 PËRFUNDIMI 

 

Loja e pingpongut të sotëm është bërë shumë e shpejtë dhe për nga natyra e tij është 

shumë e ndërlikuar. Të tillë e bëjnë rekuizitat dhe pajisjet me të cilat luhet. Madhësia  

e vogël e topit, me diametër vetëm 40 mm, sipërfaqja goditëse e raketës-sa pëllëmba e 

dorës, sipërfaqja e tavolinës më pak se 3 metra e gjatë dhe më pak se 2 metra e gjërë e 

bëjnë që loja e pingpongut të duket shumë e komplikuar. Shpejtësia e topit dhe numri i 

madh i rrotullimeve që merr ai pas goditjeve shpesh e bëjnë lojën të vështirë për tu 

ndjekur nga shikuesit e rëndomtë, andaj Federata Botërore e Pingpongut disa herë ka 

bërë përpjekje që me ndryshimin e madhësisë së topit, e së fundi edhe materialit të tij 

(nga topi celluloid në atë plastik) ta ngadalësojë lojën në mënyrë që të jetë më e 

kapshme për syrin e shikuesit të zakonshëm. Të gjitha karakteristikat e përmendura të 

pingpongut janë arritur në saje të materialeve shumë të sofistikuar të gomave dhe 

dërrasës së raketës, të cilat kanë veçori të ndryshme, varësisht nga stili i lojës që e 

përdorin lojtarët. E tërë kjo ka shtyrë ekspertët e pingpongut që të angazhohen për 

analizimin e teknikës dhe taktikës së lojës duke përdorë edhe pajisje të ndryshme të 

teknologjisë bashkëkohore. Pingpongistët profesionistë kanë të angazhuar ekipe të tëra 

ekspertësh të lëmive të ndryshme në mënyrë që të mund të vijnë deri te rezultatet me 

vlerë botërore. Në këtë aspekt prijnë shtetet Aziatike, sidomos Kina, pastaj edhe 

Japonia, Koreja e Jugut, për tu pasuar nga Gjermania, si i vetmi shtet evropian që mund 

tu konkurrojë aziatikëve denjësisht. 

Ndryshime të mëdha ka pësuar edhe procesi stërvitor i lojtarëve profesionitë të cilët 

përdorin mjetet dhe metodat më bashkëkohore të stërvitjes, duke mos lënë anash këtu 

edhe të arriturat e fundit shkencore.  

Qëllimi i këtij punimi ka qenë që përmes analizës së lojëve finale të Kampionatit 

Evropian –Shvehat 2013, të vërtetojmë se cilat elemente teknike dhe taktike i përdorin 

më shumë lojtarët kulminantë në lojën e tyre. 

Protagonistët e finaleve për meshkuj dhe për femra kanë qenë: femra: Fen Li (Suedi) 

dhe Xiaona Shan (Gjermani) kurse meshkuj: Dimitri Ovçarov (Gjermani) dhe Vladimir 

Samsonov (Bjellorusi).  

Kam analizuar anën teknike dhe taktike të të gjithë lojtarëve veç e veç dhe këtë e kam 

bërë duke i shikuar ndeshjet e tyre dhe duke numëruar çdo pikë të tyre nga videot e 

marrura në you tube. 
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Në bazë të analizave të bëra të lojëve finale si për femra ashtu edhe për meshkuj, lirisht 

mund të thuhet se, kanë dominuar goditjet karakteristike për lojën ofensive, si top spin 

me forhend, top spin me bekhend, goditjet flip dhe goditjet smash, kurse më pak janë 

përdorë goditjet defansive pimpël, goditjet bllok. Kështu dy finalistë në konkurrencën 

e meshkujve (Ovçarov dhe Samsonov) numrin më të madh të pikëve e kanë fituar me 

goditjen top spin, sidomos spin në forhend. Pra, edhe kur njëri lojtar është ofensiv nuk 

nënkupton që kundërshtari i tij përdorë lojë defansive, por ndodh e kundërta ku të dy 

lojtarët zhvillojnë lojë të hapur që gjatë tërë kohës është shumë dinamike dhe atraktive 

duke e mbajtur publikun në tension të lartë gjatë gjithë kohës. 

Te çifti final i femrave, Fen Li e Suedisë po ashtu pjesën dërrmuese të pikëve i ka fituar 

me goditjen top spin, kurse rivalja e saj SHEN Xiaona, në saje të gomave të saj me 

veçori defansive-ofensive, përveç me goditjet ofensive top spin (19) dhe smash (9), pikë 

të konsiderueshme ka fituar edhe me goditjet defensive bllok me bekhend (13) dhe bllok 

me bekhend (4).  

Pra, në bazë të analizës së bërë, mund të konstatohet se te gati të gjithë lojtarët dominon 

loja me goditje ofansive dhe i tërë sistemi dhe filozofia e lojës ndërtohet mbi këtë bazë. 

 

6.1 Rekomandim 

Nga ky punim i diplomës dëshiroj dhe shpresoj që të kenë përfitime trajnerët, 

pingpongistët, profesorët dhe sportdashësit në mënyrë që edhe ata ta kuptojnë dhe ta 

zhvillojnë at; duke i përdorë mjetet dhe metodat bashkëkohore, si në procesin stërvitor 

ashtu edhe gjatë lojës. Jam i vetëdijshëm se niveli i sportit te ne në përgjithësi, duke e 

përfshirë këtu edhe pingpongun lë shumë për të dëshiruar, pasi ende jemi në nivelet kur 

përballemi me vështirësi elementare infrastrukturore. Megjithatë, mua bashkë me 

kolegët e mi dhe me të gjithë ata që japin kontributin për pingpongun na mbetet të 

angazhohemi maksimalisht, sipas mundësive aktuale, pasi vetëm në këtë mënyrë mund 

ta ngritim në nivele më të larta.  

 

Shpresoj që ky punim të ndikojë në ngritjen e vetëdijes së trajnerëve, lojtarëve 

mësimdhënësve dhe të gjithë atyre që e kanë obligim të punojnë për zhvillimin e 

pingpongut.  
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7 SUMMARY 

 

Based on the analysis made for the final games for women as well as men, freely it can 

be said that dominated the strokes which are characteristic for offensive play, such as 

top spin with forehand, top spin with backhand, flip and smash attacks, while less were 

used defensive strokes such as pimple and block.  

So two finalists in men competition (Ovcharov and Samsonov) most of the points they 

have won with top spin strokes, especially with forehand spin. So, even if one player is 

offensive doesn't mean that his opponent used a defensive game, but the opposite 

happens where both players use an open game which is very dynamic and attractive 

keeping the fans excited all the time. 

One of women final, Li of Sweden, also overwhelmingly has won points with top spin 

strokes, while its rival SHEN Xiaona, thanks to its rubbers with defensive-offensive 

features, with top spin won 19 points, with smash 9. Considerable number of points she 

won with offensive backhand block (13 points) and with block backhand block                

(4 points). 

So, based on the analysis conducted, it can be concluded that nearly within all players 

dominates play with the offensive strokes and the entire system and philosophy of the 

game is built on this basis. 
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