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Aġġornat – YFA Staġun 2020-21 
 

Fażi tal-Gruppi 

L-istaġun tal-YFA bħal kif sar fl-aħħar snin jibda bil-fażi tal-gruppi biex ikunu determinati minn se 

jilgħab f’Sezzjonijiet A, B u Ċ. Dawn il-logħbiet bdew jintlagħbu u kien jonqos l-aħħar ġimgħa ta’ 

logħob biex tintemm din il-fażi. Għalhekk meta l-istaġun jitkompla, se jintlagħbu l-logħbiet li 

oriġinarjament kienu skedati għas-17 u t-18 ta’ Ottubru li għadda. 

 

Sezzjoni A (Under 15 u Under 17) – Kampjonat bi tmien timijiet 

Għal dan l-istaġun, il-kampjonati ta’ taħt il-15 u s-17-il sena kienu skedati li jintlagħbu fuq tliet 

rawnds. Iżda minħabba dan il-posponiment, il-kampjonati se jintlagħbu fuq żewġ rawnds kif sar 

fl-aħħar snin. 

KULL TIM JILGĦAB 14-IL LOGĦBA F’DAN IL-KAMPJONAT (+3 LOGĦBIET FIL-FAŻI TAL-GRUPPI) 

 

Sezzjonijiet B u Ċ (Under 15 u Under 17) – Kampjonati bi tmien timijiet 

L-iskop oriġinali ta’ Sezzjonijiet B u Ċ kien li jintlagħbu fuq żewġ rawnds. Minħabba is-

sospensjoni tal-istaġun, kellu jsir xi tibdil. Wara li jintlagħab l-ewwel rawnd ta’ logħob, il-

klassifika se tinqasam, bl-ewwel erba’ timijiet fil-klassifika jilagħbu darba kontra xulxin (total ta’ 

3 logħbiet) u l-aħħar erba’ timijiet jilagħbu darba kontra xulxin. (total ta’ 3 logħbiet) 

KULL TIM JILGĦAB 10 LOGĦBIET F’DAN IL-KAMPJONAT (+3 LOGĦBIET FIL-FAŻI TAL-GRUPPI) 

 

Sezzjonijiet DE1 u DE2 u Sezzjoni D (Under 15) 

Dawn iż-żewġ sezzjonijiet huma differenti mit-tlieta l-oħra. Fil-kategorija ta’ taħt il-15-il sena 

hemm 19-il tim li huma maqsuma fil-gruppi DE1 u DE2. Fiż-żewġ gruppi ntlagħbet l-ewwel 

ġurnata. Fil-format oriġinali, wara li jintlagħab l-ewwel rawnd, l-ewwel erba’ timijiet minn kull 

grupp jiffurmaw Sezzjoni D bi tmien timijiet u jilagħbu rawnd. 

Kawża tas-sospensjoni tal-istaġun, minflok li jintlagħab rawnd ieħor f’Sezzjoni D, se jinżammu l-

konfronti diretti tal-logħbiet tal-erba’ timijiet li minn DE1 għaddew għal Sezzjoni D u l-konfronti 

diretti tat-timijiet li minn DE2 għaddew għal Sezzjoni. Imbagħad l-erba’ timijiet li kienu fi Grupp 

DE1 jilagħbu kontra l-erba’ timijiet li kienu fi Grupp DE2 biex b’hekk kull tim f’Sezzjoni D ikun 

lagħab darba kontra xulxin. 

MINĦABBA LI HEMM 10 TIMIJIET F’SEZZJONI DE1 u 9 TIMIJIET F’SEZZJONI DE2, IT-TIMIJIET LI 

JKOMPLU F’SEZZJONI D SE JILAGĦBU 12 JEW 13-IL LOGĦBA 

 

Sezzjonijiet DE1 u DE2 u Sezzjoni E (Under 15) 

Sitwazzjoni simili għal Sezzjoni D. Id-differenza prinċipali hi li minflok wara l-ewwel rawnd tas-

Sezzjonijiet DE1 u DE2, it-timijiet ikomplu f’Sezzjoni E, se jitqiesu l-konfronti diretti bejn it-

timijiet li mhux se jkomplu f’Sezzjoni D. 



Tim minn Grupp DE1 u Grupp DE2 li jkollhom l-aktar punti fil-konfronti diretti mil-konfronti tat-

timijiet li ma għaddewx għal Sezzjoni D, jilagħbu play-off bejniethom biex ikun determinat ir-

rebbieħ ta’ Sezzjoni E. 

Fil-format oriġinali, meta jkun hemm aktar minn disa’ timijiet f’Sezzjoni E (bħal dan l-istaġun), it-

timijiet jibqgħu maqsuma f’żewġ gruppi u r-rebbieħ tal-grupp tagħhom wara rawnd, jilagħbu 

play-off għar-rebħ tas-Sezzjoni. 

MINĦABBA LI HEMM 10 TIMIJIET F’SEZZJONI DE1 u 9 TIMIJIET F’SEZZJONI DE2, IT-TIMIJIET LI 

MA JKOMPLUX F’SEZZJONI D SE JKUNU LAGĦBU TMIENJA JEW DISA’ LOGĦBIET FILWAQT LI 

DAWK LI JIKKONTESTAW IL-PLAY-OFF JILAGĦBU LOGĦBA AKTAR. 

 

Sezzjonijiet DE1 u DE2 u Sezzjonijiet D u E (Under 17) 

Il-bażi tad-deċiżjoni f’Sezzjonijiet DE1 u DE2 fil-kategorija ta’ taħt is-17-il sena hi l-istess, bid-

differenza li hemm anqas timijiet. F’dawn iż-żewġ gruppi hemm 15-il tim (tmien timijiet 

f’Sezzjoni DE1 u seba’ timijiet f’Sezzjoni DE2) kontra d-19-il tim fil-kategorija ta’ taħt il-15-il sena. 

L-ewwel erba’ minn kull grupp ikomplu f’Sezzjoni D bl-istess format ta’ taħt il-15-il sena, jiġifieri 

li jinżammu l-konfronti diretti u t-timijiet ta’ DE1 jilagħbu kontra t-timijiet ta’ DE2. 

F’Sezzjoni E ikun fadal seba’ timijiet u għalhekk jintuża l-istess format ta’ Sezzjoni D, jiġifieri li t-

timijiet li kienu fi Grupp DE1 iżommu l-punti fil-konfronti diretti u jilagħbu kontra t-timijiet li 

kienu fil-grupp DE2 u ma kkwalifikawx għal SezzjonI D. 

MINĦABBA LI HEMM 8 TIMIJIET F’SEZZJONI DE1 u 7 TIMIJIET F’SEZZJONI DE2, IT-TIMIJIET LI 

JKOMPLU F’SEZZJONI D SE JILAGĦBU 10 JEW 11-IL LOGĦBA. IT-TIMIJIET LI SE JKOMPLU 

F’SEZZJONI E SE JILAGĦBU 10 LOGĦBIET 

 

B’dan il-format il-ġdid tal-kampjonat, hu ppjanat li jintlagħbu 73.3% tal-

logħbiet li oriġinarjament kienu skedati. 


