
 
3-rd INTERNATIONAL SWIMMING MEETING  

“TEUTA CUP 2021”. 

Swimming Federation of Albania; Kosovo Swimming Federation and Swimming Club “TEUTA”, 
forward to the Kingdom TEUTA, cordially invites you to the 

 
 

 3-rd INTERNATIONAL SWIMMING MEETING “TEUTA” CUP 2021 
MEETING PROPOZITION 

 

 Meeting will be held on Friday, Saturday and Sunday, 18-20/JUN/2021 at the Olympic 
open swimming pool “TAQ DAFA” – in Durres-ALB. 

 Swimming pool is 50 m long with 8 lanes. Time keeping is electronic (Quince). Water 
temperature is 26,5 ºC 

 This meeting will be held under the rules of FINA&LEN and in accordance with the rules 
of the Swimming Federation of Albania; Kosovo Swimming Federation and this 
International swimming meeting. Competitors will be classed in series per 8 swimmers 
according to the values of regular reported results. 

 The best group starts as last group. The OC keeps the right, depending on the 
number of registered competitors, to allow the start of best three groups of each 
discipline at the beginning of the morning qualification. 

 The competition is individual. Each competitor has the right to participate in unlimited 
number of disciplines per each part of the competition. The system “qualifications-finals” 
apply. 

 PRICES: The first three placed competitors in all disciplines and categories will be 
awarded with medals. The most successful athletes according to the categories m/f (the 
largest sum of points of three disciplines) will be awarded with cash price. (According to 
FINA point tables). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Category  Woman & Man 
A First place        300 € 

Second place   200 € 
Third place       100 € 

B First place        150 € 
Second place   100 € 
Third place       50 € 

C First place        100 € 
D First place        100 € 
E First place        50 € 
F First place        50 € 
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 Clubs that win the most number of Gold medals will be awarded with CUP and cash 
price; 

Third place      300 € 

 Category 

 
 

 Competition Schedule – Friday 18/06/2021 -Finals 

1 1500m Free M&F A-B 
2 400m Medley M&F A-B 
3 200m Back M&F A-B-C  
4 200m Breast M&F A-B-C  

 

 Competition Schedule – Saturday morning 19/06/2021 

5 50m Fly M&F All 
6 200m Free M&F A-B-C-D 
7 100m Back M&F A-B-C-D-E 

 Competition Schedule – Saturday evening19/06/2021 

8 200m Fly M&F A-B-C 
9 200m Medley M&F A-B-C-D-E 
10 50m Free M&F All 
11 50m Breast M&F All  

 

 Competition Schedule – Sunday  morning 20/06/2021  

12 50m Back M&F All 
13 400m Free M&F A-B-C 
14 100m Breast M&F A-B-C-D-E 

 

 Competition Schedule – Sunday  morning 20/06/2021  

15 100m Fly M&F A-B-C-D 
16 100M Free M&F A-B-C-D-E 
17 800m Free M&F A-B 

First place       800 € 
       Second place 500 € 

KAT. FMALE MALE 
A Apsolute Apsolute 
B 2004/2005 2003/2004 
C 2006/2007 2005/2006 
D 2008/2009 2007/2008 
E 2010/2011 2009/2010 
F 2012 and younger  2011 and younger 
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 Competition will be held in five (5) parts: 

Friday, 18.06.2021. - Delegate meeting 15:00, h- at the pool office – warm up 16:00, h 
Competition 17:00, h 

Saturday, 19.06.2021. - 08:30 h – warm up, 09:30 h Opening Ceremony 10:00 – Competition  
Saturday, 19.06.2021. - 16:00 h – warm up, 17:00 h – Competition  
Sunday, 20.06.2021. - 08:30 h – warm up, 09:30 h– Competition  
Sunday, 20.06.2021. - 16:00 h – warm up, 17:00 h – Competition  
 

 Startup costs is ALB-LEK 600, - per each start for clubs from Albania – for international 
clubs EUR 5, - for each start. This amount is to be paid to the organization prior the start 
of the competition. 

 14. For all clubs coming from abroad, we provided certain number of rooms at our official 
hotel. The Due to limitation of rooms, we will provide them on rest come, rest service 
base. For all accommodation information please contact Mr. JYRGEN FICI 
jurgenfici20@gmail.com 
Or under the mobile phone 00355(0)675850361 (Viber).  
Please, send your application not latest than Monday of 14. Of JUN till 24h to following 
e-mail address: komisioni.garave@gmail.com. For more information, please call  
+38344161522 +38349558118 (Viber) or +38344163153. The application lenex  
(Or excel), will be available soon.  

IMPORTANT: The organizer reserves the right to change the proposition to the deadline for 
the submission of applications. 

 

We look forward to warmly welcome you in Durres-ALB, 
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GARA E TRETË NDËRKOMBËTARE E NOTIT “KUPA E TEUTËS 2021” 

Federata e Notit e Shqipërisë, Federata e Notit e Kosovës dhe Klubi i Notit "TEUTA", ju fton 

përzemërsisht te merrni pjesë në: 

GARA E TRETË NDËRKOMBËTARE E NOTIT “KUPA E TEUTËS 2021” 

PROPOZIMI I GARËS 

 Gara do të mbahet të premten, të shtunën dhe të dielën, 18-20 qershor 2021, në pishinën e 

hapur olimpike "TAQ DAFA" - në Durrës-Shqipëri. 

 Pishina është 50 m e gjatë me 8 korsi. Matja e kohës është elektronike (Quince). 

Temperatura e ujit është 26, 5 ºC. 

 Kjo Garë do të mbahet sipas rregullave të FINA-s&LEN dhe në përputhje me rregullat e 

Federatës së Notit të Shqipërisë; Federatës së Notit të Kosovës dhe rregullave të 

përcaktuara për këtë garë ndërkombëtare. Pjesmarrësit do të klasifikohen në bateri nga 8 

notarë sipas rezultateve të paraqitura. 

 Grupi më i mirë fillon si grupi i fundit. Këshilli organizativ mban të drejtën, në varësi të 

numrit të konkurrentëve të regjistruar. 

 Gara është individuale. Çdo pjesmarrës ka të drejtë të marrë pjesë në numër të pacaktuar 

të disiplinave për secilën pjesë të Garës.  

 Shpëblimet :Fituesit e tri vendeve të para në të gjitha disiplinat dhe kategoritë do të 

shpërblehen me medalje. Garuësit më të suksesshëm sipas kategorive m/f (që tubojn më se 

shumti pikë ne 3-disiplina) do të shperblehen me të holla. (Duke u bazuar në tabelën e 

pikëve të FINA-së). 

 

 

Kategoria  F& M 

A Vendi I pare     300 € 
Vendi I dyte     200 € 
Vendi I trete     100 € 

B Vendi I pare     150 € 
Vendi I dyte     100 € 
Vendi I trete     50 € 

C Vendi I pare     100 € 

D Vendi I pare     100 € 

E Vendi I pare     50 € 

F Vendi I pare     50 € 
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Klubi që fiton më së shumti medale të arta shpallet fitues i kupës si dhe i mjeteve material si më 

poshtë:  

 Vendi 1 = 800€ 

 Vendi 2 = 500 € 

 Vendi 3 = 300 € 

Kategorite 

KAT. FEMRA MESHKUJ 

A Apsolute Apsolute 

B 2004/2005 2003/2004 

C 2006/2007 2005/2006 

D 2008/2009 2007/2008 

E 2010/2011 2009/2010 

F 2012 e më te reja  2011 e me të rinjë 
 

 Programi I garave – E Premte 18/06/2021 -Finale 

1 1500m Free M&F A-B 

2 400m Medley M&F A-B 

3 200m Back M&F A-B-C  

4 200m Brest M&F A-B-C  

 

 Programi I garave – E Shtune mengjes 19/06/2021 -Finale 

5 50m Fly M&F All 

6 200m Free M&F A-B-C-D 

7 100m Back M&F A-B-C-D-E 

 Programi I garave – E Shtune pas dite 19/06/2021 -Finale 

8 200m Fly M&F A-B-C 

9 200m Medley M&F A-B-C-D-E 

10 50m Free M&F All 

11 50m Brest M&F All  

 

 Programi I garave – E Diele mengjes 20/06/2021 -Finale 

12 50m Back M&F All 

13 400m Free M&F A-B-C 

14 100m Brest M&F A-B-C-D-E 
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 Programi I garave – E Diele pas dite 20/06/2021 -Finale 

15 100m Fly M&F A-B-C-D 

16 100M Free M&F A-B-C-D-E 

17 800m Free M&F A-B 

 

 

Gara do të realizohet në pesë (5) pjesë: 

E premte, 18.06.2021. – mbledhja e delegatve në orën 15:00,  - në zyrën e pishinës – nxemja në 

16:00,  gara ne 17:00. 

E shtunë, 19.06.2021. – Kualifikime në 08:30 - Nxemja, 09:30 Ceremonia e hapjes 10:00 - Gara 

E shtunë, 20.06.2021. - Finalja në 16:00 - Nxemja, në 17:00 - Gara 

E diel, 20.06.2021. - Kualifikimi  në 08:30 - Nxemja, në 09:30 - Gara 

E diel, 20.06.2021. - Finalja në 16:00 – Nxemja-, në 17:00 - Gara 

Pagesat për një start janë 600 LEK-Shqipetare, për klubet nga Shqipëria ndërsa për klubet 

ndërkombëtare 5 EURO, - për çdo start. Kjo shumë duhet t'i paguhet organizatorit para fillimit 

të garës. 

 

Për të gjitha informacionet e akomodimit ju lutemi kontaktoni Mr.JURGEN FICI 

jurgenfici20@gmail.com 

Ose në telefonin celular 00355(0)675850361 (Viber). Më shumë informacion rreth akomodimit 

dhe kushteve mund te gjeni të shënuara më poshtë. 

Ju lutemi, dërgoni aplikimin tuaj jo më vonë se të Hënen 14 Qershor deri në oren 24 në adresën   

e-mailit: komisioni.garave@gmail.com. Për më shumë informacion, ju lutemi telefononi  

+ 38344161522 (Viber) ose +38344163153. Aplikimi do të jetë në dispozicion së shpejti. 

 E RËNDËSISHME: Organizatori ka të drejtën për të ndryshuar afatin e fundit për paraqitjen e 

aplikacioneve. 
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RREGULLORE PER MASAT ANTI-COVID19 

1. Aktiviteti do zhvillohet pa publik dhe pa pranine e familjareve te sportisteve. 

2. Cdo ekip do jete pergjegjes persa i perket perberjes. Duhet te jene te pranishem vetem 
sportistet se bashku me trajnerin dhe 1 ndihmes/trajner. 

3. Cdo ekip do paraqese prane sekretarise se garave listen e personave qe do jene present ne 
zonen e aktivitetit. 

4. Sportistet, familjaret e te cileve mund ti bien ndesh kesaj rregulloreje, duke u futur ne zonen 
e percaktuar per aktivitet, do te perjashtohen nga garat. 

5. Cdo person i perfshire ne aktivitet duhet te mbaje maske gjate kohes se qendrimit ne zonen e 
aktivitetit. 

6. Pjesemarresit duhet te ruajne distancen e miratuar nga MSH. Distanca mes grupeve te 
ekipeve duhet te jete 3.5m 

7. Te gjitha veshjet dhe sendet personale, sportistet, trajneret, stafi I aktivitetit duhen te ruhen 
brenda cantes personale. 

8. Cdo pjesemarresi do ti matet temperature para hyrjes ne zonen e aktivitetit. 

9. Nese ndonje pjesemarres i aktivitetit shfaq simptoma te Covid19, duhet te largohet 
menjehere nga aktiviteti. 

10. Cdo pjesemarres i aktivitetit duhet te laje duart vazhdimisht ne banjot e pishines si dhe te 
dezifektoje duart ne vendet ku jane vendosur dezifektantet. 

11. Sportistet, para se te hidhen ne gare duhet te dezifektojne kembet dhe duart. 
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