
    YOUTH F.A. STATUT 
 
1. ISEM:- 
a)  Din l-Għaqda jisimha “THE YOUTH FOOTBALL ASSOCIATION” (THE Y.F.A.) u hija 
membru tal-Malta Football Association (M.F.A.).  
 
b)  Is-sede ta’ l-Assoċjazzjoni hija f’dan l-indirizz magħruf bħala The Youth Football 
Association, Uffiċini tal-YFA, Centenary Stadium, Ta’ Qali, ATD 4000.  
 
 

2. SKOP:- 
i) L-Għaqda tħarreġ iż-żgħażagħ fl-Edukazzjoni Fiżika, Kultura u Morali. L-Għaqda hija wkoll 

responsabbli biex torganizza Festivals, Tournaments u Kompetizzjonijiet tal-Futbol fil-Gżejjer 
Maltin għat-tfal taħt it-tmintax -il sena. 

 
j) Il-Youth FA hija għaqda volontarja fejn kwalunke flus jew fondi jintużaw biss biex titmexxa l-

Assoċjazzjoni u għalhekk ma ssir ebda distribuzzjoni ta’ flus, fondi jew profitti (non-profit 
making organisation).    

 
 

3. KOSTITUZZJONI:- 
“The Youth F.A.” titmexxa minn Kunsill elett fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
 

4. RESPONSABBILTÀ:- 
Il-Kunsill huwa responsabbli għall-policy ġenerali ta’ “The Youth F.A.” skont ir-regolamenti tal-
M.F.A. kif ukoll għat-tmexxija tal-Kompetizzjonijiet. 
 
 

5. KUNSILL:- 
Il-Kunsill ikun kompost hekk:- 
a) President li ma jkollu l-ebda konnessjoni ma’ xi klabb imsieħeb, proponut u elett mill-membri 

eliġibbli għall-vot fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.  
 
b) Żewġ Vici Presidenti li ma jkollhom l-ebda konnessjoni ma’ xi klabb imsieħeb, proponuti u 

eletti mill-membri eliġibbli għall-vot fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
c) Segretarju Ġenerali li ma jkollu l-ebda konnessjoni ma’ xi klabb imsieħeb proponut u elett 

mill-membri eliġibbli għall-vot fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
d) Teżorier Onor li ma jkollu l-ebda konnessjoni ma’ xi klabb imsieħeb proponut u elett mill-

membri eliġibbli għall-vot fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
e) Ħames membri nominati mill-klabbs membri w eletti mill-membri eliġibbli għall-vot għal 

perjodu ta’ sena mil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
f) Il-President ta’ l-Assoċjazzjoni wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali għandu d-dritt li jressaq għall- 

approvazzjoni mhux aktar minn sitt (6) ismijiet tal-membri newtrali għal dak l-istaġun. Id-dmir 
ta’ kull membru newtrali filwaqt li jigi mogħti settur ta’ tmexxija, għandu r-risponsabbilitajiet li 
jmexxi fuq id-direzzjoni ta’ policies mgħotija mill-Assoċjazzjoni. Il-membri newtrali għandhom 
obbligu wkoll li jgħinu lill-uffiċjali ta’ l-Assoċjazzjoni skont il-ħtieġa. 

 

g) Il-President għandu d-dritt li jista’ jibdel id-doveri jew iwaqqaf il-funzjoni ta’ membru newtrali, 
skont il-ħtieġa ta’ l-Assoċjazzjoni U DAN MINGĦAJR BŻONN TA’ SPJEGAZZJONI. 

 



h) Il-Kunsill għandu d-dritt li jaħtar osservatur / osservaturi għal sena jew kemm jidhirlu li hemm 
bżonn, biex dawn jattendu għal-laqgħat tal-Kunsill. Din il-persuna / persuni mhux eliġibbli 
għall-vot. Il-Kunsill għandu d-dritt li jaħtar jew jirtira mill-Kunsill osservatur/i, meta jew skont 
kif jidhirlu l-istess Kunsill. 

 
i) Il-membri kollha tal-Kunsill huma marbuta li ma jistgħux joħorġu informazzjioni / deċiżjonijiet 

ta’ dixxiplina, jew informazzjoni sensittiva, jekk mhux awtorizzati mill-President.  Kull 
informazzjoni uffiċjali li toħroġ bil-miktub mis-Segretarju jew mis-segretarjat tal-YFA, bil- 
permess tal-President jew tas-Segretarju Ġenerali. F’każ li jinkiser dan ir-regolament, 
tittieħed kull dixxiplina mill-Kunsill, kontra dak il-membru / membri skont il-gravità tal-każ. 
 

Fil-każ ta’ a), b), c) u d) dawn jiġu eletti għal perjodu ta’ sentejn. 
 
 

6. RAPPREŻENTANTI FL-M.F.A.:- 
a) Fl-ewwel seduta tal-Kunsill wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali jiġu maħtura żewġ persuni mill-

istess Kunsill biex iservu bħala rappreżentanti ta’ l-Għaqda fi ħdan il-Kunsill tal-M.F.A. Fl-
istess seduta, il-Kunsill irid jaħtar ukoll persuni biex jirrappreżentaw lill-Għaqda f’Kumitati 
u/jew Bordijiet fi ħdan l-M.F.A. Il-persuni maħtura jistgħu jkunu l-istess li ġew innominati għall-
Kunsill tal-M.F.A. 

 
b) Il-M.F.A. tagħti d-dritt u l-privileġġ lil “The Youth F.A.” biex wieħed miż-żewġ rappreżentanti 

tagħha fi ħdan il-Kunsill tal-M.F.A. jkun ukoll fl-Eżekuttiv tal-istess M.F.A. 
 

c) Ebda membru tal-Kunsill ta’ “The Youth F.A.”, li huwa mpjegat bħala part-time jew full time 
tal-M.F.A., ma jista’ jkun rappreżentant fl-Eżekuttiv / Kunsill / membru ta’ xi Bord jew delegat 
fl-M.F.A. f’isem il-Youth F.A. 

 
 

7. SEDUTA ĠENERALI:- 
Is-Seduta Ġenerali Annwali hija l-ogħla Awtorita’ f’ “The Youth F.A.” Il-Laqgħa Ġenerali Annwali 
għandha ssir sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Ġunju jew skont il-perjodu mogħti mill-M.F.A. dwar 
żmien biex jissejjħu Laqgħat Ġenerali Annwali ta’ dawk affiljati. Is-sena finanzjarja ta’ l-
Assoċjazzjoni tagħlaq fil-31 ta’ Mejju li jkun fi tmiem l-istaġun ta’ l-Assoċjazzjoni, bir-rapport 
finanzjarju għal dik is-sena finanzjarja jitressaq għall-approvazzjoni tal-Laqgħa Ġenerali Annwali.  
 
a) Jistgħu jattendu biss:  
(i) L-Uffiċjali ta’ l-Għaqda. 
(ii) Membri tal-Kunsill preżenti. 
(iii) Delegat ta’ kull klabb li jkun ġie approvat mill-Għaqda skont Artikolu 9 ta’ l-Istatut. 
(iv) Osservatur / Osservaturi approvati mill-Kunsill. 
(v) Media approvata mill-Kunsill. 
 
b) Jistgħu jivvotaw biss: 

(i) L-Uffiċjali ta’ l-Għaqda. 
(ii) Delegat ta’ kull klabb approvat mill-Għaqda skont Artikoku 9 ta’ l-Istatut. 

 
c) Il-Quorum għas-Seduta Generali jkun ta’ ħamsin fil-mija (50%) tad-delegati eliġibbli li 

jivvotaw, pero wara nofs siegħa mill-ħin iffissat għas-seduta, s-seduta ssir bid-delegati 
preżenti. 

 
d) Kwalunkwe klabb, nursery, associate member, associate member 2 li ma jkunx rappreżentat 

mid-delegat tiegħu waqt il-Laqgħa Ġenerali jiġi mmultat €25. 
 

e) Il-Laqgħa Ġenerali tiġi mmexxija fuq l-Istanding Orders ai termini ta’ Artiklu 34. 
 



8. AFFILJAZZJONI TAL-KLABBS U DELEGATI:- 
L-Affiljazzjoni tal-Klabbs fi ħdan l-Għaqda hija maqsuma hekk:  
 
a) Full members – Dawk il-klabbs / Nurseries li huma affiljati fi ħdan l-M.F.A. 
 
b) Founder members – Dawk il-klabbs li ħadu sehem fl-istaġun 1982/83 u għadhom għaddejjin 

bil-parteċipazzjoni tagħhom. Meta Founder Member jieqaf mill-parteċipazzjoni tiegħu fl-
Għaqda għal żewġ staġuni konsekuttivi, jitlef id-dritt li kellu bħala Founder Member. 

 
c) Associate Member – Dawk il-Klabbs li mhumiex fil-kategorija ta’ full jew founder member fl-

Għaqda. Klabb li jixtieq jieħu sehem f’kompetizzjoni ta’ l-Għaqda jrid ikollu r-
rakkomandazzjoni u permess bil-miktub tal-M.F.A. Parent Club. Il-Klabb tal-M.F.A. ma jistax 
jiċħad din ir-rakkomandazzjoni jew permess mingħajr raġuni valida. 
Klabbs / Nurseries għandhom japplikaw sabiex isiru membri ta’ l-Għaqda qabel il-15 ta’ 
Ġunju jew sad-data stipulata mill-Kunsill. 

 
(i) Il-Youth FA toħroġ seħja għall-applikazzjonijiet għall-parteċipazzjoni fl-istaġun li jkun 

imiss.  Kull nursery għandha l-obbligu li twieġeb għal din is-sejħa lill-Youth FA sad-data 
stipulata mill-Assoċjazzjoni.  

 
(ii) Jekk nursery tonqos milli tirrispondi għal din is-sejħa, din titqies awtomatikament bħala 

nursery li mhux ser tipparteċipa. Il-Kunsill jikkunsidra kull applikazzjoni li tidħol wara d-
data stipulata kontra late admission fee ta’ €250 u sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ 
Ġunju. 
 

(iii)Is-Segretarjat tal-Youth FA irid jipproduci prova / provi illi turi illi l-klabb kien gie nfurmat 
f’dan ir-rigward. Din l-istess procedura trid tintuza ghal kull darba illi klabb jew 
rapprezentant tieghu ikun gie msejjah biex jidher quddiem organu tal-istess Assocazzjoni. 

 
(iv) Dak il-klabb jew tim aċċettat mill-Għaqda sabiex jieħu sehem fil-kompetizzjoni jrid 

jagħmel il-ħlasijiet dovuti sa mhux aktar tard mid-data stipulata mill-Kunsill. Fin-nuqqas ta’ 
dan, il-klabb ma’ jithalliex jieħu sehem fil-kompetizzjonijiet / festivals. 

 
(v) Delegati ta’ klabbs li ma jkunux għamlu l-ħlasijiet dovuti kollha ma jkollhomx dritt għall-vot 

waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
d) Associate Member 2 – Dawk il-klabbs li mhumiex f’ kategorija a), b) u c). Klabbs / Nurseries li 

jixtiequ jieħdu sehem f’kompetizzjoni jew festivals ta’ l-għaqda jrid ikollhom dikjarazzjoni ta’ 
responsabbiltà bil-miktub tal-Kunsill Lokali. 

 
e) Amalgamated nurseries – L-iskop ta’ dawn in-nurseries huwa li dawk li jsibu diffikulta li 

jkomplu jiffunzjonaw minħabba raġunijiet validi, għandhom id-dritt wara li jiġu aċċettati mill-
M.F.A. u l-Y.F.A. biex f’mhux iżjed minn tlitt timijiet jiffurmaw Amalgamated nursery għal 
perjodu ta’ mhux anqas minn tlitt staġuni. 

Dik in-nursery imsejjħa amalgamated nursery hija obbligata li tħallas Affiliation fee, dan apparti l-
affiliation fee imħallsa min-nursery kif tidher fi 22 (a) (b) (c) u (d).  
Amalgamated nursery għandha l-permess li tikkompeti fil-kampjonati/K.O. ta’ l-U15 u U17, jew 
f’xi kompetizzjoni oħra organizzata mill-Youth FA. L-Amalgamated nursery għandha tagħti l-isem 
tan-nursery għall-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Youth FA, wara ftehim man- nurseries involuti. 
 
Dawk in-nurseries li jkunu jiffurmaw parti minn amalgamated nursery huma obbligati li jibqgħu 
jiffunzjonaw bħala nurseries fl-etajiet U13 ‘l isfel u jipparteċipaw f’isem dik in-nursery fil-junior 
football festivals organizzati mill-Youth FA. 
 
 

9. NOMINAZZJONIJIET TAD-DELEGATI TAL-KLABBS AFFILJATI:- 



Klabbs / Nurseries approvati mill-Kunsill sabiex isiru membri fl-Għaqda għandhom jinnominaw 
delegat u sostitut delegat għall-approvazzjoni tal-Kunsill sa tmint (8) ijiem qabel is-Seduta 
Ġenerali Annwali (Form 03). 
 
L-ebda persuna ma tista’ tidher bħala delegat tal-klabb quddiem il-Kunsill jekk ma ssirx talba bil-
miktub mill-klabb ikkonċernat għaxart (10) ijiem qabel lil-Kunsill, liema talba tista’ ma’ tkunx 
milqugħha. 
 
 

10. NOMINAZZJONIJIET GĦALL-ĦATRA FIL-KUNSILL:- 
Klabbs affiljati ma’ l-Ghaqda ghandhom jinnominaw persuna għall-kariga ta’: 
 
a) President (li ma jkollu ebda konnessjoni ma’ xi klabb);  
b) Żewg Viċi-Presidenti (li ma jkollu ebda konnessjoni ma’ xi klabb);  
c) Segretarju Ġenerali (li ma jkollu ebda konnessjoni ma’ xi klabb); 
d) Teżorier Onor. (li ma jkollu ebda konnessjoni ma’ xi klabb);  
e) Membru sabiex jikkontesta l-elezzjoni għall-ħatra tal-membri nominati mill-klabbs fil-Kunsill. 
 
In-nominazzjonijiet għandhom isiru bil-miktub (Forms 04 u 05) u mibgħuta lis-Segretarju Ġenerali 
ta’ “The Youth F.A” sa mhux aktar tard minn ħmistax (15) -il ġurnata qabel il-Laqgħa Ġenerali jew 
sad-data stipulata mill-Kunsill.  
 
Kull persuna nominata trid taċċetta n-nominazzjoni tagħha permezz ta’ nota fuq l-istess 
nominazzjoni. 
 
Kull nominazzjoni trid tiġi approvata mill-Kunsill. Il-Kunsill għandu d-dritt li jirrifjuta nominazzjoni 
mingħajr ma jagħti raġuni. 
 
Biex wieħed joħroġ għall-elezzjoni tal-Kunsill bħala membru f’isem in-nurseries, irid ikun ilu 
membru tal-Kumitat ta’ l-istess nursery li tkun qed tinnominah ta’ lanqas tul l-aħħar staġun qabel 
l-elezzjoni. 
 
 

11. TREĠIJA TA’ L-GĦAQDA:- 
L-Għaqda għandu jkollha l-Eżekuttiv tagħha kompost mill-President, Żewġ Viċi-Presidenti, 
Segretarju Ġenerali u Teżorier Onor. L-Eżekuttiv għandu l-poter illi f’każ t’urġenza jew bżonn 
jiltaqa’ biex jiddiskuti u jiddeċiedi kwalunkwe materja li tkun teħtieġ deċiżjoni malajr.  
 
Fil-laqgħat tal-Kunsill, il-President jew min ikun qed imexxi s-seduta jkollu d-dritt għall-Casting 
Vote biss. L-Uffiċjali l-oħra u l-membri tal-Kunsill ikollhom vot kull wieħed. Il-Kunsill għandu d-dritt 
li jaħtar Assistent għas-Segretarju, għat-Teżorier, u Media Officer skont il-bżonn. Dawn il-persuni 
jistgħu jiġu maħtura minn fost il-membri tal-Kunsill jew jiġu co-opted. 
 
 

12. IS-SEGRETARJU ĠENERALI:- 
Is-Segretarju għandu jżomm il-minuti tas-seduti, jieħu ħsieb il-korrispondenza kollha tal-
Assoċjazzjoni u jmexxi x-xogħol ta’ l-Għaqda skont id-direzzjoni tal-Kunsill. Hu għandu jifformula 
l-aġenda tas-seduti kif jindikalu l-President u jiċċirkolaha lill-membri tal-Kunsill. 
 
 

13. IT-TEŻORIER:- 
It-Teżorier għandu jżomm il-kontijiet kollha tal-Assoċjazzjoni, jirreġistra d-dħul u ħruġ tal-flus, u 
jirrapporta kull tlett xhur il-pożizzjoni finanzjarja lill-Kunsill. Hu għandu jippreżenta, flimkien ma’ l-
Awditur / Certified Public Accountant, Balance Sheet u Income and Expenditure Account li jkunu 
approvati fis-Seduta Ġenerali Annwali. Il-flus tal-Assoċjazzjoni għandhom jiġu depożitati f’Bank li 



jiddeċiedi l-Kunsill. Il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha taħtar Awditur / Certified Public 
Accountant sabiex jeżaminaw u jivverifikaw il-kontijiet ta’ l-Assoċjazzjoni. 
 
 

14. IL-VIĊI PRESIDENTI:- 
Il-Vici-Presidenti għandhom jagħmlu x-xogħol tal-President meta ma jkunx preżenti. 
 
 

15. ATTENDENZA GĦAS-SEDUTI:- 
Jekk xi membru tal-Kunsill jonqos li jattendi tlett (3) seduti konsekuttivi jew ħames (5) seduti 
f’perjodu ta’ tlett (3) xhur mingħajr raġuni ġġustifikata, jiġi kkunsidrat li spiċċa mill-istess Kunsill. 
 
 

16. BORDIJIET U SOTTO KUMITATI:- 
Il-Kunsill għandu d-dritt jaħtar bordijiet u sotto-Kumitati skont il-bżonn u jista’ jaħtar fihom membri 
minn barra l-Kunsill. Persuna nnominata għall-Bord u/jew sotto-Kumitat li jkollha nteress 
partikolari anki jew mhux dirett f’xi każ għandha tiġi eskluża mill-istess Bord jew sotto-kumitat 
f’dak il-każ partikulari. 
 
Meta l-Kunsill jagħti lil xi Bord jew sotto-kumitat dritt sabiex jagħmel xi deċiżjonijiet (apparti l-
Protest Board) dawn ma jkunux effettivi qabel ma jkunu approvati mis-Segretarju Ġenerali.  
 
Il-Membri kollha tal-Kunsill u/jew membri ta’ xi Bord tal-Youth FA huma obbligati li jippreżentaw 
id-data u l-informazzjoni kollha miġbura matul l-istaġun lill-YFA fl-aħħar ta’ kull staġun. Kull 
informazzjoni relatata ma’ kampjonati/attivitajiet u/jew inizjattivi oħra tal-YFA hija propjetà ta’ l-
għaqda.   
 
 

17. BORD TAL-PROTESTI U KONTROLL:- 
a) L-Assoċjazzjoni għandu jkollha Bord tal-Protesti, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Bord”, li 

għandu jkun kompetenti biex jiddetermina protest ippreżentat skont id-diżpożizzjonijiet ta’ 
dan l-istatut; 

 
(i) Iċ-Chairman, Viċi-Chairman, u l-Membri l-oħra tal-Bord u s-Segretarju/a għandhom ikunu 

nominati mill-Kunsill kmieni kemm jista’ jkun wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-istaġun 
u għandhom iservu għall-perjodu ta’ sena. 

 
(ii) Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni għandu jimla’ xi postijiet vakanti fil-Bord f’każ li 

għal xi raġuni jew oħra l-Bord ma jkunx jista’ jilħaq kworum sabiex jisma’ u jiddetermina xi 
każ partikolari. 

 
(iii) Il-membri tal-Bord li jisimgħu l-protest m’għandu jkollhom ebda konnessjoni tkun xi tkun 

man-nurseries / timijiet involuti fil-protest, jew inkella xi interess fl-eżitu tal-protest. 
 

(iv) Il-kworum tal-Bord għandu jkun magħmul miċ-Chairman, jew fin-nuqqas tiegħu, il-Viċi-
Chairman, żewġ (2) membri u s-Segretarju/a.  Jekk iċ-Chairman u anke l-Viċi-Chairman 
ikunu preżenti, il-Viċi-Chairman għandu jitqies bħala membru sabiex ikun determinat 
kworum. Iċ-Chairman għandu kemm vot orġinali kif ukoll casting vote.  Jekk iċ-Chairman 
ikun assenti, il-Viċi-Chairman jassumi r-rwol ta’ Chairman. 

 
(v) F’każ li s-Segretarju/a j/tkun indispost/a, is-Segretarju Ġenerali jista’ jappunta sostitut 

sabiex jaġixxi ta’ Segretarju/a f’dan in-nuqqas. 
 
b) Protest jista’ jkun preżentat min-nursery member li ħadet sehem f’logħba kompetittiva 

organizzata mill-Assoċjazzjoni.  Fil-protest in-nursery titlob li; jew il-logħba in-kwistjoni terġa’ 



tintlagħab jew li l-logħba in-kwistjoni tkun dikjarata li ntrebħet min-nursery li tippreżenta l-
protest. 

 
c) Il-Bord għandu jkun l-unika awtorità kompetenti biex jisma’ u jiddetermina protesti li huma 

bbażati fuq talba dwar żball tekniku li ġara waqt logħba kompetittiva.  Bil-kundizzjoni li żball 
tekniku jitqies bħala wieħed li serjament jikser ir-Regolamenti tal-Kompetizzjoni u li seta’ kellu 
influwenza fuq ir-riżultat tal-logħba.  Barra minn hekk, f’każ ta’ protest relatat ma’ kawża ta’ 
żball tekniku, it-talba għandha tkun sabiex il-logħba in-kwistjoni terġa’ tintlagħab.  

 
d) Protest għandu jitqies null u bla effett sakemm ma jkunx magħmul skont il-proċedura 

stabbilita fir-Regolamenti tal-Kompetizzjoni. 
 
e) Meta l-Youth FA tirċievi l-protest, is-Segretarju Ġenerali għandu jibgħat kopja immedjatament 

ta’ dan il-potest lis-Segretarju/a tal-Bord, jew jekk ma jistax jieħu konjizzjoni ta’ dan il-każ, lill-
Viċi-Chairman tal-Bord, u kopja lin-nurseries/timijiet involuti fil-logħba li dwarha jkun sar il-
protest. 

 
f) Iċ-Chairman u s-Segretarju għandhom malajr kemm jista’ jkun wara li jkun preżentat il-

protest, jirranġaw data għal seduta tal-Bord biex isir is-smigħ u jiġi determinat il-protest skont 
ir-Regolamenti tal-Kampjonat, u l-Laws of the Game, sakemm iċ-Chairman jew il-Viċi-
Chairman, skont il-każ, jiddeċiedi li l-protest huwa invalidu minħabba li dik in-nursery li 
pprotestat naqset milli ssegwi d-diżpożizzjonijiet li jinsabu fir-Regolamenti tal-Kompetizzjoni. 

 
g) Il-Bord għandu l-poter li jirregola l-proċeduri tiegħu u għandu l-poter ukoll li mhux biss jisma’ 

l-evidenza mressqa miż-żewġ partijiet involuti fil-protest, imma wkoll evidenza li hija meqjusa 
relevanti. Għal din ir-raġuni, il-Bord għandu jkollu l-fakulta li jappunta esperti sabiex jipprovdu 
opinjoni skont il-ħtieġa tal-Bord. Dawn l-esperti jistgħu jattendu s-seduti tal-Bord iżda ma 
jkollhomx vot. 

 
h) Il-Bord għandu jiddelibera fuq il-każ u jagħti id-deċiżjoni tiegħu “in camera” kemm jista’ jkun 

malajr wara li l-partijiet involuti fil-protest jagħlqu min-naħa tagħhom. Id-deċiżjoni għandha 
tkun bil-kitba. 

 
i) F’każ ta’ protest li jkun imressaq abbażi ta’ żball tekniku, il-Bord għandu jaċċetta l-protest 

jekk huwa sodisfatt li sar żball tekniku u li dan l-iżball tekniku serjament jikser il-Laws of the 
Game. Jekk il-Bord jaċċetta l-protest, huwa għandu jordna li l-logħba terġa’ tintlagħab.  

 
j) Il-Bord jista’ wkoll jimponi xi multi li jkunu stabbiliti mill-Assoċjazzjoni minn żmien għal żmien. 

k) Il-Bord għandu d-dritt li jirrakkomanda lill-Kunsill biex tittieħed azzjoni kontra dik in-nursery li 
fl-opinjoni tiegħu tkun kisret parti mill-Istatut jew Regolamenti tal-Kompetizzjoni, apparti d-
deċiżjoni meħuda mill-Protest Board fuq il-każ in-kwistjoni. 

 
l) Jekk fl-opinjoni tal-Bord iħoss li l-protest imressaq huwa frivolu, apparti li d-depożitu jkun 

konfiskat favur l-Assoċjazzjoni, il-Bord jista’ jimponi multa fuq in-nursery li tkun ressqet dan il-
protest frivolu. 

 
m) Xi parti involuta fil-protest tista’ tappella fuq id-deċiżjoni tal-Bord. L-appell għandu jiġi 

preżentat lill-Bord tal-Appelli tal-MFA fi żmien sebat ijiem (7) mid-data tad-deċiżjoni tal-Bord. 
  
 

18. BORD TA’ DIXXIPLINA:- 
a) L-Assoċjazzjoni għandu jkollha Bord tad-Dixxiplina, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Bord”, 

li għandu jkun kompetenti biex jitratta każijiet ta’ dixxiplina li ma jkunux ittieħdu mill-
Kummissarju tad-Dixxiplina tal-MFA jew mil-Kunsill tal-Youth FA.  

  



(i) Iċ-Chairman, Viċi-Chairman, u l-Membri l-oħra tal-Bord u s-Segretarju/a għandhom ikunu 
nominati mill-Kunsill kmieni kemm jista’ jkun wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-istaġun 
u għandhom iservu għall-perjodu ta’ sena. 

 
(ii) Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni għandu jimla’ xi postijiet vakanti fil-Bord f’każ li 

għal xi raġuni jew oħra l-Bord ma jkunx jista’ jilħaq kworum sabiex jisma’ u jiddetermina xi 
każ partikolari. 

 
(iii) Il-membri tal-Bord li jisimgħu xi każ m’għandu jkollhom ebda konnessjoni tkun xi tkun 

man-nurseries / timijiet involuti fil-każ, jew inkella xi interess fl-eżitu tad-deċiżjoni. 
 

(iv) Il-kworum tal-Bord għandu jkun magħmul miċ-Chairman, jew fin-nuqqas tiegħu, il-Viċi-
Chairman, żewġ (2) membri u s-Segretarju/a.  Jekk iċ-Chairman u anke l-Viċi-Chairman 
ikunu preżenti, il-Viċi-Chairman għandu jitqies bħala membru sabiex ikun determinat 
kworum. Iċ-Chairman għandu kemm vot orġinali kif ukoll casting vote.  Jekk iċ-Chairman 
ikun assenti, il-Viċi-Chairman jassumi r-rwol ta’ Chairman. 

 
(v) F’każ li s-Segretarju/a j/tkun indispost/a, is-Segretarju Ġenerali jista’ jappunta sostitut 

sabiex jaġixxi ta’ Segretarju/a f’dan in-nuqqas. 
 
b) Id-dixxiplina tal-players rapportati mir-referee dwar inċidenti fil-ground għandha ssir minn 

Kummissarju tad-Dixxiplina li jiġi appuntat mill-M.F.A.  
 
 
c) Is-Segretarju/a tal-Bord għandu jinforma minn qabel lill-partijiet konċernati bid-data u l-ħin 

tas-seduta tad-dixxiplina. Il-Bord iżomm id-dritt li jsejjaħ lill-partijiet konċernati sabiex jattendu 
għal seduta b’urġenza f’każijiet ta’ natura gravi.  

 
d) Il-Kodiċi ta’ dixxiplina huma kif stipulati fir-Regolamenti tal-Kampjonat maħruġa mill-istess 

Assoċjazzjoni.  
 
 

19. KUMITATI TAN-NURSERIES:- 
a) Kull klabb affiljat għandu jaħtar kumitat u jibgħat il-lista tal-membri (Form 02) kollha bl-

indirizzi tagħhom, in-numru ta’ I.D. Card u n-numru tat-telephone lill-Kunsill għall-
approvazzjoni mhux aktar tard mid-data stipulata mill-Kunsill permezz ta’ ċirkulari. Il-Kunsill 
għandu d-dritt u l-poter li joġġezzjona għal xi persuna li sservi fil-kumitat mingħajr ma jagħti 
spjegazzjonijiet għall-oġġezzjoni. 

 
b) Il-Kunsill ta’ “The Youth F.A.”, meta jħoss il-bżonn jew bħala parti minn rutina, jista’ jitlob li 

jkunu murija jew ippreżentati minuti tal-laqghat, rapporti amministrattivi / rapporti finanzjarji, 
minn nurseries / klabbs assoċjati, dan biex ikun imħares aħjar l-interess ġenerali ta’ kull 
nursery / klabbs. Dawk in-nurseries / klabbs li jonqsu minn dan mitlub, jittieħdu passi 
dixxiplinarji skont kif jidhirlu l-Kunsill ta’ “The Youth F.A.” 

 

c) Kumitat tan-nursery / klabb mill-anqas irid ikun kompost minn President, Segretarju, Teżorier 
u Membru. F’każ ta’ riżenja ta’ President, Segretarju, Teżorier u Membru dak il-post għandu 
jimtela fi żmien xahar. Kull tibdil fil-kumitat irid jiġi nfurmat bil-miktub, lis-Segretarju Ġenerali 
ta’ “The Youth F.A.”, sa mhux aktar tard minn xahar wara. Bi ksur ta’ dan ir-regolament il-
Kunsill għandu l-poter li jieħu passi dixxiplinarji skont kif jidhirlu l-istess Kunsill. 

 

d) In-nurseries / klabbs affiljati għandhom jinfurmaw bil-miktub lis-Segretarju Ġenerali ta’ “The 
Youth F.A.”, meta se jżommu l-laqgħa Ġenerali Annwali, jew l-ewwel laqgħa tal-kumitat għall-
istaġun kurrenti. Il-Kunsill ta’ “The Youth F.A.” jista’ jibgħat rappreżentant tiegħu f’din il-
laqgħa. Dawk li jonqsu minn dan, jistgħu jiġu mmultati skont kif jidhirlu l-Kunsill. 

 



e) Dawk il-Klabbs/nurseries li jonqsu li jonoraw id-dati mogħtija fiċ-ċirkularijiet, il-kunsill għandu 
d-dritt li jieħu passi dixxiplinarji, jimmulta jew jieħu kwalunkwe miżuri oħra skont kif jidhirlu l-
istess Kunsill skont l-importanza taċ-ċirkulari. 

 

f) Kull nursery obbligata li jkollha Statut. Kopja ta’ l-Istatut għandha tkun mogħtija lill-
Assoċjazzjoni (The YFA) kif ukoll kull meta jsiru Emendi kopja tagħhom għandhom jiġu 
mibgħuta lill Assoċjazzjoni..   

 

g) Huwa dover ta’ kull kumitat, li jaċċerta ruħu li kull persuna nvoluta bħala membru fil-kumitat, 
steward, delegat, jew xi forma ta’ nvolviment ieħor f’kull operat tan-nursery, għandha tkun 
persuna ta’ integrità u ma jkolliex xi preċedent anti-sportivi jew illegali. 
Il-Kunsill iżomm id-dritt li persuna/i ta’ din il-kwalità jiġu awtomatikament sospiżi minn kull 
konnessjoni man-nursery, kif ukoll in-nursery tinżamm responsabbli ta’ kull ħsara li tista’ ssir, 
tkun xi tkun in-natura. Dan kollu apparti kull dixxiplina li tista’ tittieħed. Għaldaqstant il-kumitat 
ta’ kull nursery għandu jkun ċert mill-persuni li jiffurmaw parti min-nursery f’kull livell 
(kumitat/tekniku) jiskrutinja l-karattru u l-kondotta tagħhom mal-Pulizija qabel ma jiġi aċċettat 
fin-nursery. 

 
 

20. ASSENTI QUDDIEM IL-KUNSILL:- 
Meta delegat ta’ Klabb ma jattendix quddiem il-Kunsill jew għal-Laqgħa msejjħa mill-Kunsill, il-
klabb jiġi mmultat € 25 u l-Kunsill għandu l-poter li jipproċedi bil-każ anke fl-assenza tad-delegat. 
 
 

21. PLAYERS GĦANDHOM JOSSERVAW IR-REGOLAMENTI 
a) Players li jieħdu parti fil-kompetizzjoni tal-futbol organizzati minn “The Youth F.A.” għandhom 

l-obbligu li josservaw ir-regolamenti ta’ ”The Youth F.A.” u Malta F.A. Kopja tar-regolamenti 
għandha tkun preżenti f’kull klabb / nursery li qed jieħu sehem fil-kompetizzjonijiet / festivals / 
tournaments tal-Assoċjazzjoni. 

 
b) Il-players kollha ta’ ”The Youth F.A.” huma avzati li huma amateurs.  Konsegwentament il-

players ma jistgħux jirċievu direttament jew indirettament flus u / jew konsiderazzjonijiet oħra 
konnessi ma’ trasferimenti tagħhom minn klabb / nursery għall-ieħor u lanqas li jirċievu flus u 
/ jew konsiderazzjonijiet oħra direttament jew indirettament tas-servizz li jagħtu lill-klabb / 
nursery, ħlief dak li huma ntitolati għalih bir-regoli tal-FIFA u l-MALTA F.A. 

 
 

22. ĦLAS TA’ AFFILJAZZJON I:- 
Affiliation fee Euro 160.00.  
 
Titħallas kull staġun mill-  
a) Full members 
b) Founder members 
c) Associate members 
d) Associate members 2 
e) Amalgamated nurseries. 
 
Ħlasijiet pendenti għandhom isiru skont id-data stipulata mill-Kunsill ta’ “The Youth F.A.” jew mit-
Teżorier Onorarju ta’ “The Youth F.A.” 
 
 

23. PARTEĊIPAZZJONI TAL-KLABBS FI ĦDAN “THE YOUTH F.A.” 
Kull belt jew raħal jista’ jkollu klabb wieħed parteċipant ta’ “The Youth F.A.” apparti fil-każ tal-
Founder Members. Dak il-klabb li jirtira t-tim tiegħu mill-kompetizzjoni u / jew Festival tal-Futbol 
matul l-istaġun, awtomatikament:- 
 



a) Fil-każ ta’ l-Under 15 jew Under 17 jiġi mmultat is-somma ta’ €250, filwaqt li jkun mitlub 
jagħmel garanzja għall-istaġun ta’ wara hekk kif stipulat fir-Regolamenti tal-Kompetizzjoni, 
apparti passi dixxiplinari oħra li jidhirlu xieraq il-Kunsill.  

 
b) Fil-każ ta’ l-Under 11 jew Under 13 jiġi mmultat is-somma ta’ €125, filwaqt li jkun mitlub 

jagħmel garanzja għall-istaġun ta’ wara hekk kif stipulat fir-Regolamenti tal-Kompetizzjoni, 
apparti passi dixxiplinarji oħra li jidhirlu xieraq il-Kunsill.  

 
 
 

24. EMENDI GĦAL DAN L-ISTATUT:- 
Emendi jew tibdil ta’ dawn ir-regolamenti jistgħu jitressqu fis-Seduta Ġenerali Annwali jew 
f’seduta Ġenerali Straordinarja msejjħa apposta. L-emendi għandhom jintbagħtu bil-miktub u 
jaslu għand is-Segretarju ta’ l-Għaqda ħmistax (15) -il ġurnata qabel id-data tas-Seduta Ġenerali. 
Dawn l-emendi jistgħu jsiru biss mill-klabbs affiljati u / jew mill-Kunsill. 
 
 

25. VOTAZZJONI GĦALL-EMENDI TA’ L-ISTATUT:- 
Emendi jew tibdil lil dan l-Istatut jistgħu jsiru biss bl-approvazzjoni ta’ mhux inqas minn żewġ terzi 
(2/3) tad-delegati u membri tal-Kunsill li jivvotaw f’seduta Ġenerali. 
 
 

26. KOWĊ KWALIFIKAT:- 
Timijiet li jieħdu parti fil-kompetizzjonijiet tal-“The Youth F.A.” iridu jkunu kkowċjati minn Kowċ 
Kwalifikat mill-M.F.A. Technical Centre skont kif jitolbu r-regolamenti relatati ma’ coaches 
maħruġa mill-MFA. Il-Kunsill jista’ joġġezzjona jew iwaqqaf is-servizz mogħti minn coach għal 
raġunijiet li jidhirlu l-istess Kunsill mingħajr ma’ jagħti spjegazzjoni. 
 
 

27. LAWS OF THE GAME:- 
Il-Logħob kollu organizzat minn din l-Assoċjazzjoni għandu jsir skont il-Laws of the Game 
approvati mill-F.I.F.A. 
 
 

28. PASSI LEGALI:- 
Ebda klabb, player, membru tal-kumitat jew tal-Kunsill ma’ jista’ jieħu passi legali kontra xi 
deċiżjoni tal-Kunsill jew uffiċjal tal-logħba mingħajr il-permess tal-Kunsill bil-miktub. Min jikser din 
ir-regola jista’ jiġi mneħħi mill-Assoċjazzjoni. 
 

 
29. ĠBIR TA’ DATA U L-UŻU TAGĦHA 
Il-Kunsill għandu d-dritt jiġbor l-informazzjoni data kollha neċessarja mingħand il-klabbs membri 
sew ta’ plejers, diriġenti w coaches li jipparteċipaw jew ikunu membri fi ħdan l-Assoċjazzjoni. L-
istess persuni jaċċetaw li data tagħhom tista’ tintuża mill-Kunsill biex tingħata lil terzi persuni 
b’konnessjoni mal-ħidma jew direzzjoni ta’ l-istess Assoċjazzjoni, skont kif jitlob id-Data 
Protection Act 2001. 
 
 

30. AVUKATI U PROKURATURI LEGALI:- 
Ebda avukat jew prokuratur legali ma jista’ jkun delegat ta’ Klabb / nursery / associate memeber / 
associate member 2 / ta’ “The Youth F.A.”, jekk ma jkunx jokkupa l-kariga ta’ President jew 
Segretarju ta’ dak il-klabb / nursery / associate member / associate member 2, mill-inqas xahar 
qabel l-ewwel dehra tiegħu quddiem il-Kunsill jew xi Bord fi ħdan il-Youth FA fil-kariga ta’ delegat. 
 
 



31. IMĦATRI:- 
Ebda uffiċjal tal-Assocjazzjoni jew klabb, referee jew players ma’ jistgħu jilagħbu mħatri dwar 
logħob tal-futbol. 
 
 

32. RESPONSABBILITÀ TAL-KLABBS DWAR PARTITARJI, EĊĊ:- 
a) Il-Klabb / nursery / associate member / associate member 2 huwa responsabbli għall-imġieba 

tal-partitarji, players u uffiċjali, u għandu d-dover li l-kumitat jieħu l-miżuri kollha biex 
jipproteġi l-uffiċjali u jżomm il-buon ordni waqt u wara il-logħba. Il-Kunsill jieħu miżuri drastiċi 
kontra klabb / nursery / associate member / associate member 2 li ma jobdix din ir-regola. 

 
b) Persuna li tkun akkużata quddiem il-Qrati bi ksur ta’ xi liġi fil-konfront ta’ tfal ta’ taħt l-eta’ u li 

ma tiġix dikjarata liberata f’dak il-proċess ma tistax tieħu sehem fi ħdan l-Assoċjazzjoni (The 
Youth F.A.) jew bħala Kowċ jew assistent tiegħu jew tokkupa xi responsabbilità oħra kemm 
diretta u kemm indiretta f’Nursery membru ta’ The Youth Football Association. 
L-Association għandha iżomm reġistru li jkun aċċessibli għall-membri fejn persuni li jaqgħu 
taħt il-kategorija fuq imsemmija jiġu reġistrati skont informazzjoni aċċessibli għall-pubbliku. 
Kull nursery li tikser din ir-regola teħel għal kull ksur sospensjoni u / jew tkeċċija u / jew multa 
sa elfejn tlett mija u tletin ewro (€2,330), jew skont kif jidhrillha ‘The Youth F.A.’. 

 
 

33. KSUR TAR-REGOLAMENTI, MĠIEBA ĦAŻINA, EĊĊ:- 
a) F’każ li xi klabb, player, uffiċjal jew membru jiġi misjub ħati ta’ ksur ta’ dawn ir-regolamenti, 

Laws of the Game, Competition Rules jew imġieba ħażina oħra, il-Kunsill għandu l-poteri li 
jkeċċi mill-Assoċjazzjoni lil min jinsab ħati, jissospendi għal perjodu ta’ żmien, jimmulta u / 
jew jieħu kwalunkwe miżura oħra li l-Kunsill jidhirlu li hi adekwata. 

 
 

34. AĠENDA TAS-SEDUTA ĠENERALI ANNWALI:- 
L-Agenda tas-Seduta Ġenerali Annwali għandha tkun hekk:- 
1) Qari tal-Minuti. 
2) Rapport Amministrattiv. 
3) Qari u approvazzjoni tal-Balance Sheet. 
4) Elezzjoni għall-ħatra ta’ President, żewġ Viċi-Presidenti, Segretarju Ġenerali u Teżorier Onor. 
5) Elezzjoni għal-ħatra ta’ ħames membri tal-Kunsill f’isem il-membri. 
6) Ħatra ta’ l-Awdituri. 
7) Emendi għall-Istatut. 
8) Mozzjonijiet. 
 
Is-Segretarju għandu javża lill-klabbs bid-data u l-ħin tas-Seduta Ġenerali Annwali mill-inqas 
ħamest (5) ijiem qabel id-data tas-Seduta. Ma’ l-aġenda għandhom jintbagħtu l-listi tan-
nominazzjonijiet li jkunu saru għall-ħatra tal-Kunsill il-ġdid. 
 
 

35. RIŻENJI MILL-KUNSILL:- 
F’każ ta’ riżenji tal-membri tal-Kunsill eletti min-nurseries, dawn jimtlew mill-persuna li tkun ġabet 
l-aktar għadd ta’ voti fost il-kandidati li ma ġewx eletti fl-aħħar elezzjoni. Fin-nuqqas ta’ dan issir 
seduta ġenerali għall-elezzjonijiet. F’każ ta’ riżenja tal-President dan jiġi sostitwit permezz ta’ 
elezzjoni f’seduta ġenerali apposta fi żmien xahrejn. 
 
 

36. XOLJIMENT TA’ L-ASSOĊJAZZJONI:- 
(a) F’każ ta’ xoljiment kull bilanċ finanzjarju jew kwalunkwe assi ta’ l-Assoċjazzjoni jiġu mgħoddija 
lil nurseries oħra tal-football kunsidrati bħala għaqda volontarja u bi status ta’ non-profit making 
organisation. 



(b) Fil-process ta’ xoljiment, is-Segretarjat tal-Youth FA irid jinforma bid-dettalji kollha dwar il-

Laqgha Generali Straordinarja fuq il-mezzi kollha tax-Xandir inkluz avviz f’gurnali lokali.  

 
 

37. APPLIKAZZJONI TAR-REGOLAMENTI U PROĊEDURI TA’ L-
M.F.A.:- 
Kwalunkwe ħaġa li tiġi quddiem il-Kunsill jew Bord maħtur mill-Kunsill li mhix imdaħħla f’dan l-
istatut għandhom jintużaw ir-regoli u l-proċedura applikata fil-Malta F.A. 
  
 
  
 
 
Verżjoni Uffiċjali maħruġa mill-Youth FA, hekk kif approvat mil-Laqgħa Ġenerali Annwali 
nhar it-12 ta’ Ġunju 2017. 
 
 
 
 
Joe Micallef  
(Segretarju Ġenerali Youth F.A.) 

 


