
 

 

 

Ċirkulari 100/2019-20 

Lill-Klabbs u Assoċjazzjonijiet Membri  

 

17 ta’ Marzu 2020 

 

Deċiżjonijet marbuta mas-sitwazzjoni tal-COVID-19 

 

 

Għażiż Segretarju, 

 

Wara laqgħa tal-Bureau tal-Assoċjazzjoni fejn ġiet diskussa s-sitwazzjoni preżenti fil-kuntest tar-

restrizzjonijiet minħabba l-virus COVID-19, ittieħdu d-deċiżjonijiet li ġejjin. 

 

1) Wara li kienu ġew sospiżi l-kompetizzjonijiet kollha fil-ġurisdizzjoni tal-Malta FA, ġie deċiż li din 

is-sospensjoni tiġi estiża sal-5 ta’ April 2020. 

  

Fi kwalunkwe każ, il-klabbs membri se jkunu qegħdin jingħataw preavviż ta’ mill-inqas 14-il jum 

qabel l-ewwel logħba. 

 

2) Fejn jidħol il-proċess tal-Liċenzjar domestiku, l-obbligu li jsiru Laqgħat Ġenerali Straordinarji 

(EGMs) biex jiġu approvati r-rapporti finanzjari tal-klabbs għas-sena kalendarja se jiġi pospost. Dawn 

il-laqgħat għandhom isiru flimkien mal-Laqgħat Ġenerali Annwali tal-Klabbs Membri fl-aħħar tal-

istaġun. 

 

3) Iċ-ċerimonja li normalment issir biex jiġu ppreżentati l-UEFA Solidarity Payments se tiġi 

kkanċellata. Dawn il-ħlasijiet se jsiru immedjatament kif ġej: 

 

-Il-ħlasijiet relattivi għall-parteċipazzjoni fil-Youth League ġew kreditati fil-kontijiet rispettivi tal-

klabbs membri.  

- Il-ħlasijiet relattivi għal-liċenzjar tan-nurseries jitħallsu direttament lill-Youth FA li mbagħad 

tqassam iċ-ċekkijiet rispettivi.  

- Ħlasijiet għall-klabbs Għawdxin se jiġu mgħoddija lill-Gozo FA.   

- Ħlasijiet għall-klabbs tan-Nisa isiru mid-Dipartiment tal-Football tan-Nisa. 

- Ħlasijiet għall-Member Associations ġew kreditati fil-kont rispettiv tagħhom mal-MFA. 

 



 

4) L-MFA Awards Night, oriġinarjament skedata għall-15 ta’ Mejju 2020, ukoll se tiġi posposta għal 

data li titħabbar aktar tard. 

 

5) Sadanittant, l-Assoċjazzjoni tirrikonoxxi li jista’ jkun hemm dewmien marbut mal-estensjoni tal-

permessi ta’ residenza ta’ plejers minn barra l-UE. Għaldaqstant, l-obbligu fuq l-Assoċjazzjoni li 

tivverifika l-iskadenzi ta’ dawn il-permessi qiegħed jiġi temporanjament sospiż. 

 

6) L-Assoċjazzjoni se tkun qed tagħmel ħilitha biex tiffaċilita d-djalogu bejn il-klabbs u l-plejers u l-

coaches biex jiġu indirizzati materji li jolqtu r-relazzjoni ta’ impjieg ta’ bejniethom kif ukoll ix-xenarji 

differenti possibbli dwar it-tkomplija tal-kompetizzjonijiet domestiċi. 

 

L-uffiċċji tal-Assoċjazzjoni jibqgħu magħluqin għall-pubbliku in ġenerali u b’servizz ridott għall-

Klabbs u l-Assoċjazzjonijiet Membri. 

 

Il-Klabbs u l-Assoċjazzjonijiet Membri jibqgħu mħeġġa jsegwu d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa 

u li jieħdu ħsieb is-saħħa ta’ kull min hu parti mill-familja tal-futbol. 

 

 

Tisljiet, 

 
Dr Angelo Chetcuti 

Segretarju Ġenerali 


