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KAPITLU 1 
 
1.01 L-GHAQDA 
 
1.01 Din l-għaqda li twaqqfet nhar l-14 ta’ Marzu 1962 għandha tissejjah Malta Darts 

Association. 
 

1.02 Fl-interpretazzjoni ta’ dawn ir-regoli l-għaqda jew M.D.A. ifissru Malta Darts Association.  
L-inizjali tal-għaqda huma M.D.A. 

 
2.00 L-ILSIEN TAL-GHAQDA 
 
2.01 L-ilsien uffiċjali tal-M.D.A. huwa dak Malti, il-lingwa Nazzjonali.  It-tieni lingwa għandha 

tkun l-ilsien Ingliż.  Il-minuti tal-laqgħat u dokumenti lokali għandhom jinkitbu bil-Malti. 
 
3.00 IL-KWARTIERI TAL-M.D.A. 
 
3.01  L-indirizz uffiċjali huwa dak tal-kwartieri tal-M.D.A. c/o Juventutis Domus, 63 Triq   San 

Girgor, Żejtun ZTN 1039. 
 L-indirizz postali huwa: “P.O. Box 119, Marsa MTP 1001”. 
 
3.02 Il-kwartieri ikunu miftuħa nhar ta’ Erbgħa.  Il-hin tal-ftuħ tal-kwartieri tal-M.D.A. ikun 

bejn is-6.30 p.m. u t-8.00 p.m.  Meta tkun festa pubblika jew kmandata il-kwartieri jibqa’ 
magħluq, kif ukoll jiġri meta l-M.D.A. ikollha xi kompetizzjoni għaddejja f’dik il-ġurnata. 

 
4.00 L-ISTAGUN 
 
4.01 L-istaġun għal-kompetizzjonijiet fuq bażi Nazzjonali organizzati mill-M.D.A. għandu jkun 

bejn Settembru/Ottubru ta’ sena u Ġunju/Lulju tas-sena ta’ wara. 
 
5.00 L-GHAN TAL-GHAQDA 
 
5.01 L-M.D.A. għanda tgħaqqad flimkien, f’sens ta’ għaqda, lid-darts circles f’Malta u Għawdex. 
 
5.02 L-M.D.A. għandha tħaddan postijiet, ċentri sportivi u għaqdiet fejn tintlagħab il-logħba 

tad-darts skond ir-regolamenti tal-M.D.A. u tal-World Darts Federation. 
 
5.03 L-M.D.A. għandha tinkoraġġixxi l-promozzjoni tal-logħba tad-darts, minn kompetituri 

u kompetitrici, fil-kamp lokali u f’dak internazzjonali. 
 
 
5.04 L-M.D.A. m’għandiex ikollha aspetti politiċi, razzjali jew reliġjużi. 
 
5.05 L-M.D.A. għandha tħares l-istatut uffiċjali taċ-ċentri tagħha. 
 
 
6.00 AFFILJAZZJONI TAL-GHAQDA 
 
6.01 Il-Malta Darts Association għandha tkun affiljata mal-World Darts Federation u l-European 

Darts Council sabiex tikseb ir-rikonoxximent internazzjonali.  Lokalment l-għaqda għandha 
tkun affiljata mal-Kumitat Olimpiku Malti u  Sport Malta.   

 
 
7.00 INTERPRETAZZJONI 
 
7.01 F’kull każ ta’ diffikultà’ ta’ interpretazzjoni dwar aspetti lokali u internazzjonali, li 

mhumiex miktuba f’dan l-Istatut jew fir-“Regolamenti tal-Logħob u Kodiċi ta’ Dixxiplina”, 
għandha tiġi nterpretata l-verżjoni tal-World Darts Federation (skond l-ahhar verżjoni).  
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KAPITLU 2 
 
 
 
 
 
1.00 IL-KUNSILL TAL-GHAQDA 
 
1.01 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu jkun kompost minn President, Segretarju Ġenerali, Teżorier u 

tmin membri. Il-Kunsill għandu dritt jikkooptja membri għall-kwalità ta’ xogħol partikolari, 
iżda dawn il-membri ma jkollhomx dritt għal-vot. 

 
1.02 Il-membri kollha tal-M.D.A. jintghazlu kull sentejn mill-Laqgħa Ġenerali Annwali jekk ikun 

hemm bżonn b’elezzjoni. 
 
1.03  L-elezzjoni msemmija f’1.02 għal President, Segretarju Ġenerali u Teżorier issir sena waqt 

li s-sena ta’ wara issir dik għal-membri. 
 
1.04 Il-President, Segretarju Ġenerali u Teżorier tal-Kunsill huma l-uffiċjali prinċipali u s-sidien 

legali tal-propjetà tal-Għaqda.  
 
1.05 Il-Kunsill għandu jagħżel lill-viċi President, Vici Kaxxier, P.R.O u lill-assistenti. 
 
1.06 F’każ li xi wieħed, tnejn jew it-tliet uffiċjali tal-Kunsill jirriżenjaw, is-sostitut/i tagħhom 

għandhom jintghazlu mill-Laqgħa Ġenerali Straordinarja.  
 
1.07 F’każ li xi membru jew aktar tal-Kunsill jirriżenjaw jew jitilfu posthom fil-Kunsill, dawk il-

membri bl-aktar numru ta’ voti iżda li ma ġewx eletti għandhom jieħdu post dawk li 
rriżenjaw.  L-għażla għandha tkun waħda awtomatika.  Iżda l-Kunsill għandu d-dritt 
jiddeċiedi jekk jsirux dawn il-ħatriet f’każ li ma jkunx hemm kandidati li jkunu kisbu l-voti 
meħtieġa fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 

 
1.08 Il-Kunsill għandu dritt jaħtar Konsulent Legali, Konsulent Mediku u Direttur Spiritwali li ma 

jkollhomx dritt għal-vot. 
 
1.09 Il-membri kollha tal-Kunsill għandhom dritt jerġgħu jikkontestaw l-Elezzjoni Ġenerali għal-

perijodu ta’ wara s-sentejn li matulu kienu membri tal-Kunsill.  
 
1.10 Ċentru jista’ jkollu mhux aktar minn tliet membri fil-Kunsill, iżda dawn ikollhom vot 

wieħed bejniethom.  Jekk xi ċentru li minnu jkun hemm xi rappreżentanza fil-Kunsill ma 
jkomplix jiffunzjona fi ħdan l-M.D.A., il-membri jistgħu jibqgħu jiffunzjonaw fil-Kunsill. 

 
 
1.11 Id-deċiżjoni tal-Kunsill f’materji konnessi mal-logħba tad-darts hija finali.      Madankollu 

il-Kunsill għandu dritt jiftaħ każ sa 15 il-jum wara li tkun ittieħdet deċiżjoni.  Dan jista’ 
jsir biss fuq produzzjoni ta’ xi provi ġodda. 

 
1.12 Il-Kunsill għandu dritt jippublika fl-istampa, ixandar fuq ir-radju jew permezz ta’ xi mod 

ieħor xieraq riżoluzzjonijiet anke jekk jistgħu jirriflettu ħażin fuq il-karattru ta’ persuna 
jew ċentru affiljati mal-M.D.A. 

 
1.13 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu dritt jinvestiga kotba, dokumenti jew affarijiet oħra ta’ ċentri 

affiljati miegħu. 
 
1.14 Il-Kunsill għandu jitlaqha regolarment. 
 
1.15 Il-quorum ghall-laqgha tal-Kunsill għandu jkun nofs in-numru tal-membri u l-President jew 

viċi President.  
 
1.16 Il-Kunsill għandu s-setgħa li jiddeċiedi kwistjonijiet fil-logħba tad-darts li m’humiex f’dan 

l-Istatut jew ma jinstabux fir-Regolament tal-Logħob u Kodiċi ta’ Dixxiplina. 
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1.17 Il-Kunsill għandu dritt jaħtar kummissjonijiet għal organizzazzjonijiet jew tmexxija fil-
Kunsill tal-M.D.A. 

 
1.18 Il-Kunsill għandu poter indefinit fuq iċ-ċentri affiljati u fuq il-plejers tagħhom f’każi ta’ 

atti ta’ korruzzjoni fil-logħob tad-darts. 
 
1.19 Il-Kunsill għandu d-dritt isejjaħ laqgħa b’urġenza fi 48 siegħa.  Il-kworum għandu jkun dak 

tal-membri preżenti wara nofs siegħa mill-hin stipulat tal-laqgħa. 
 
1.20 Il-Kunsill għandu d-dritt jiddeċiedi l-ħlas ta’ affiljazzjonijiet ta’ ċentru, ir-reġistrazzjoni 

ta’ plejers u l-ħlas ghas-sehem fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-M.D.A. 
 
1.21 Mhux neċessarju li membru tal-Kunsill ikun rappreżentant affiljati ma ċentru lokali. 
 
1.22 Ebda membru tal-Kunsill ma jista’ jkun membru ta’ għaqda oħra li torganizza id-darts.  
 
1.23 Il-Kunsill għandu dritt jagħmel nominazzjonijiet u emendi għal-Istatut. 
 
 
2.00 IL-PRESIDENT 
 
2.01 Kull membru tal-M.D.A., uffiċjal jew plejers jista’ jinħatar President tal-Għaqda. 
 
2.02 Fiċ-ċirkostanzi li jkun hemm każ dwar club li l-President tal-M.D.A. ikun membru tiegħu, 

il-każ għandu jiġi diskuss taħt ic-chairmanship tal-viċi President li jrid ikun minn ċentru 
differenti minn dak tal-President. 

 
2.03 Il-President għandu dritt imexxi laqgħa tal-Kunsill u l-Laqgħat Ġenerali u Straordinarji tal-

Għaqda. 
 
2.04 Il-President għandu l-casting vote fil-materji kollha. 
 
 
3.00 IL-VICI PRESIDENT 
 
3.01 Meta jinħatar viċi President l-individwu jista’ jkun membru ta’ ċentru affiljati.   Jekk 

iċ-ċentru ma jibqax affiljati mal-M.D.A. il-viċi President jibqa’ jżomm postu. 
 
3.02 Il-viċi President għandu jmexxi l-aspetti kollha tal-Għaqda fl-assenza tal- President. 
 
3.03 Il-viċi President jista’ jagħti il-casting vote fl-assenza tal-President. 
 
4.00 IS-SEGRETARJU GENERALI 
 
4.01 Meta jinħatar Segretarju Ġenerali l-individwu jista’ jkun membru ta’ ċentru  affiljati. 
 
4.02 Is-Segretarju Ġenerali għandu jmexxi mal-President l-amministrazzjoni tal- Għaqda. 
 
4.03 Is-Segretarju Ġenerali flimkien mas-Segretarjat għandu jippreżenta rapport amministrattiv 

bil-miktub, għal-approvazzjoni tal-Kunsill qabel il-Laqgħa Ġenerali.  
 
4.04 L-inventarju għandu jitressaq mis-Segretarju Ġenerali waqt il-Laqgħa Ġenerali, jew jekk 

jiġi mitlub minn mhux anqas minn żewġ membri tal-Kunsill.  
 
4.05 Is-Segretarju Ġenerali għandu d-dover li jiċċirkola informazzjoni liċ-ċentri. 
 
 
4.06 Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun kap ta’ segretarjat magħżul mill-Kunsill  biex iwettaq 

kwalità’ ta’ xogħol. 
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5.00 IL-VICI SEGRETARJU 
 
5.01 Il-viċi Segretarju għandu jżomm ir-rekords tal-Għaqda. 
 
5.02 Il-viċi Segretarju għandu jieħu l-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill u laqgħat Ġenerali jew 

Straordinarji. 
 
5.03 Fin-nuqqas tas-Segretarju, il-viċi Segretarju għandu jieħu r-responsabiltajiet ta’ din il-

kariga.  
 

 
6.00 IT-TEZORIER 
 
6.01 It-Teżorier għandu jkun responsabbli għal-aspetti finanzjarji kollha tal-Għaqda. 
 
6.02 It-Teżorier għandu jżomm rekord komplut tal-finanzi tal-Għaqda li għandhom jiġu 

depożitati f’bank approvat mill-Kunsill.  
 
6.03 It-Teżorier għandu jamministra l-finanzi tal-Għaqda skond id-direttivi mogħtija lilu mill-

Kunsill. 
 
6.04 It-Teżorier għandu d-dritt iżomm €120.00 bħala “cash in hand”. 
 
6.05 Ic-cheques għandhom jiġu iffirmati mit-Teżorier u wieħed minn: Il-President jew is-

Segretarju Ġenerali. 
 
6.06 Kull membru tal-M.D.A. li jirċievi xi ammont ta’ flus dovut lill-M.D.A. għandu 

jippreżentahom lit-Teżorier qabel kull laqgħa tal-Kunsill. 
 
6.07 It-Teżorier għandu jippreżenta ir-rendikont annwali u rendikont f’laqgħa li l-M.D.A. 

issejjaħ minn żmien għall-ieħor. 
 
6.08 It-Teżorier għandu jħallas kontijiet ta’ aktar minn €120.00 b’cheque. 
 
6.09 It-Teżorier għandu jippreżenta kontijiet li jridu jkunu għaddew mill-awdituri  kull tliet 

xhur. 
 

 
7.00 P.R.O 
 
7.01 Il-P.R.O jinhatar internament mil-kumitat ezekuttiv u jista ma jkunx membru elett mil 

kunsill generali. 
 
7.02 Il-P.R.O huwa l persuna responsabbli li jibgħat press releases lill-media.  
 
7.03 Il-P.R.O huwa l persuna responsabbli milli jippublika korrispondenza uffiċjali tal-MDA fuq 

is-social media u siti uffiċjali tal assoċjazzjoni bl-approvazzjoni tal- President u Segretarju 
Generali. 

 
7.04 Il-P.R.O huwa l persuna uffiċjali inkarigata mil M.D.A biex jattendi laqgħat ma sponsors 

potenzjali jew biex jiddiskuti proġetti ma organizzazzjonijiet responsabbli mil isports 
f’Malta. 

 
7.05 Il-P.R.O huwa fid dmir li jinforma permezz ta email jew waqt laqgħa tal kunsill dwar 

laqgħat u negozjati li jkunu qed isiru qabel dan jattendi għal laqgħat uffiċjali. 
 
7.06 Kull negozjati, proposti jew inizjattivi diskussi mill P.R.O għadhom jiġu approvati mil 

kunsill qabel ikunu iffinalizzati. 
 
7.07 Il-P.R.O huwa responsabbli fejn jidħlu l-ġbir ta’ riklami  
 
7.08 Kull kuntratt li jsir u li jiġi approvat mil kunsill iridu ikun iffirmat mil President u mil PRO 
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8.00 DMIRIJIET TA’ MEMBRI OHRA 
 
8.01 Wieħed mill-membri/uffiċjali tal-Kunsill irid ikun rappreżentant tal-Għaqda fil-laqgħat 

lokali msejsa mill-M.O.C. jew entitajiet oħra. 
 
8.02 Wieħed mil-membri/uffiċjali fil-Kunsill irid ikun responsabbli li jkun preżenti għal-armar 

ta’ boards, dawl eċċ,   waqt l-attivitajiet organizzati mill-M.D.A.  Skond l-attività’, dan il-
membru għandu jkollu numru ta’ nies li jaqgħu taħt it-tmexxija tiegħu. 
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KAPITLU 3 
 
 
CENTRI TAD-DARTS 
 
 
 
1.00 AFFILJAZZJONI MAL-M.D.A. 
 
1.01 Ċentru jrid ikun amministrat minn Kumitat kompost minn mhux anqas minn erba’ diriġenti 

(President, Segretarju, Teżorier u membru).  Id-diriġenti jistgħu ikunu plejers.  
 
1.02 Ċentru jista’ jaffilja mal-M.D.A. f’kull perjodu matul is-sena sportiva wara li jikseb l-

approvazzjoni tal-Kunsill. 
 
1.03 Ċentru jrid iħallas il-menswalita annwali. 
 
1.04 Ċentru tad-darts fi ħdan partit politiku jista’ jaffilja mal-M.D.A. 
 
1.05 Ċentru irid jesibixxi f’post prominenti l-emblema tal-M.D.A., l-Istatut u kull tagħrif ieħor 

ċirkolat mill-M.D.A., kif ukoll l-emblema tal-isponsor tal-Malta Darts Association. 
 
1.06 F’każ li ċentru ma jkunx jista’ jibqa’ jiffunzjona matul l-istaġun, iċ-ċentru jrid jagħti bil-

miktub, lill Kunsill tal-M.D.A., il-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ attività.  Il-plejers jiġu free 
released iżda ma jistgħux jilgħabu ma ċentru ieħor fl-istess kompetizzjoni.  Jekk tiġi 
mposta xi multa fuq iċ-ċentru, sabiex dan iċ-ċentru jkun jista’ jerga’ jaffilja mal-M.D.A., 
l-ewwel trid titħallas il-multa. 

 
1.07 Iċ-ċentru hu responsabbli sabiex jinżammu fi stat tajjeb ic-Challenge Trophies tal-

kompetizzjonijiet tal-M.D.A. li jkunu ġew mirbuħa minn dak iċ-ċentru partikolari. 
 
1.08 Ic-Challenge trophies iridu jiġu rritornati lill-M.D.A. f’mhux inqas minn 15 il-jum qabel id-

data tal-preżentazzjoni. 
 
1.09 Ċentru irid jagħti l-ewwel preferenza tiegħu lill-kompetizzjonijiet tal-M.D.A. 
 
1.10 F’każ li ċentru ma jarmax, jekk it-team iżomm il-maġġoranza (50% +1) tal- plejers li kellu 

rreġistrati miegħu l-istaġun ta’qabel, dawn ma jitilfux l-istatus li kienu jokkupaw.  Din 
tapplika anke jekk iċ-ċentru jew it-team ibiddel ismu. Il 1.10 ma tapplikax f’każ li jiġi xolt 
wieħed mit timijiet matul l-istaġun ta qabel fil każ li ċentru għandu aktar min tim wieħed. 

 
1.11  Ċentru ġdid (mhux kif imniżżel f’1.10) jibda’ fl-inqas diviżjoni u ma jistax ikollu aktar     

minn tliet plejers mill-klassifika tat-“Top 20” tal-istaġun ta’ qabel. 
 
1.12   F’każ ta’ tilwima bejn it-team u l-barman jew il-kumitat, li tinvolvi   regolamenti numri 

1.10 u 1.11, l-M.D.A. taħtar board li jinkludi rappreżentanti tal-clubs u tal-Kunsill.  Dan il-
board għandu s-setgħa jisma il-każ u jissejjaħ xhieda.  Id-deċiżjoni tal-board tkun finali u 
mhux appellabbli. 

 
 
2.00 DRITTIJIET TA’ CENTRU 
 
2.01 Ċentru jista’ jkollu l-kuluri distinti tiegħu u l-arma taċ-ċentru. 
 
2.02 Ċentru jista’ jiġi sponsorjat minn individwi jew ditti kummerċjali. 
 
2.03 Ċentru jista’ juża l-isem tal-isponsor iżda l-isem taċ-ċentru shih irid  jissemma l-ewwel. 
 
2.04 Ċentru għandu dritt jivvota fil-Laqgħat Ġenerali u Straordinarji tal-M.D.A.   Ċentru 
 għandu dritt għal-vot wieħed biss. 
 
2.05 Ċentru jista’ jagħmel regoli dwar ir-reġistrazzjoni tal-plejers tiegħu.  



MALTA DARTS ASSOCIATION – Statut   P a g e  8 | 14 

 
2.06 Ċentru jista’ jbiddel ismu matul l-istaġun bil-permess tal-M.D.A. 
 
2.07 Ċentru jista’ jagħmel pubblicita għal-attivitajiet tiegħu iżda din tista’ tiġi  ccensurata 

mill-M.D.A. 
 
2.08 Ċentru affiljati fl-M.D.A. jista’ jieħu sehem f’kompetizzjonijiet organizzati minn partiti 

politiċi. 
 
2.09 Ċentru affiljati fl-M.D.A. jista’ jorganizza kompetizzjonijiet bil-permess tal-Kunsill. 
 
2.10 Ċentru jista’ jikseb parir minn uffiċjal tal-Kunsill tal-M.D.A., iżda l-verżjoni tal-Kunsill 

tkun dik uffiċjali. 
 
 
3.00 X’MA JISTAX JAGHMEL CENTRU AFFILJAT 
 
3.01 Ċentru ma jistax jirtira mill-M.D.A. mingħajr raġunijiet validi.  Il-merti tal-irtirar iridu jiġu 

approvati mill-Kunsill. 
 
3.02 Ċentru ma jistax jieħu sehem f’kompetizzjonijiet lokali jew internazzjonali mingħajr il-

permess tal-Kunsill tal-M.D.A. 
 
3.03     Ċentru ma jistax ixandar pubblikament kwistjonijiet fi ħdan l-M.D.A. mingħajr il-permess 

bil-miktub tal-Kunsill tal-M.D.A. 
 
3.04 Waqt finali, logħob muri fuq it-TV/Streaming jew waqt preżenza ta’ rappreżentant ta’ 

sponsors, l-ebda plejers/team ma jista’ jilbes ilbies b’riklam jekk mhux bil-permess min 
qabel tal-M.D.A.  

 
 
 
 
4.00 DIXXIPLINA 
 
4.01 Ċentru jista’ jitnehha mill-M.D.A. permezz tal-Kunsill. 
 
4.02 Sabiex jerga’ jissieħeb mal-M.D.A. iċ-ċentru imnehhi irid jikseb l-approvazzjoni tal-Laqgħa 

Ġenerali jew ta’ Laqgħa Straordinarja. 
 
4.03 Ċentru huwa responsabbli għall-imġieba tad-diriġenti u l-plejers tiegħu 
 f’kompetizzjonijiet u attivitajiet lokali, organizzati mill-M.D.A. 
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KAPITLU 4 
 
IL-PLAYERS 
 
 
 
 
1.00 REGISTRAZZJONI TA’ PLAYER MA CENTRU 
 
1.01 Irġiel u nisa jistgħu jirreġistraw ma ċentri affiljati mal-M.D.A. 
 
1.02 Il-formola ta’ reġistrazzjoni ta’ plejers trid tiġi iffirmata mill-plejers, mis- Segretarju 

taċ-ċentru u mis-Segretarju tal-M.D.A. 
 
1.03 Player ġdid sabiex jirreġistra irid jipproduċi tliet ritratti bil-kulur (daqs użat għal-

passaporti). 
 
1.04 Player jista’ jirreġistra biss għal ċentru wieħed fl-istess staġun. 
 
1.05 Player irid iħallas għar-reġistrazzjoni tiegħu u għal-karta tal-identità’  
 tal-M.D.A. 
 
1.06 Player irid jirreġistra ma team mhux anqas minn 48 siegħa qabel il-partita li ser jieħu 

sehem fiha. 
 
1.07 Player jirreġistra ma ċentru għall-istaġun wieħed iżda jista’ jibqa’ jirreġistra ma dak iċ-

ċentru għall-istaġuni ta’ wara. 
 
1.08 Player jista’ jirreġistra ma ċentru bħala Amateur, Semi Professjonali jew Professjonali.  

Fil-każi kollha, ir-reġistrazzjoni  trid issir skond l-interpretazzjoni internazzjonali tal-
W.D.F. 

 
1.09 Fil-każ ta’ plejers Professjonali stranġieri, iċ-ċentru jrid jikseb il-permess mill-Awtoritajiet 

tal-Pajjiż. 
 
1.10 Il-plejers Professjonali stranġier irid ikollu residenza ta’ 30 jum f’Malta qabel  ma jista’ 

jilgħab partita kompetittiva. 
 
 
 
2.00 KOMPETIZZJONIJIET LOKALI U INTERNAZZJONALI 
 
2.01 F’kompetizzjonijiet lokali bejn teams, il-plejers jirrappreżentaw liċ-ċentri tagħhom. 
 
2.02 F’kompetizzjonijiet internazzjonali bejn individwi jew teams, il-plejers 
 jirrappreżentaw lill-M.D.A. 
 
2.03 Player jista’ jieħu sehem f’kompetizzjonijiet internazzjonali barra minn pajjiżna bil-

permess taċ-ċentru tiegħu u bl-approvazzjoni tal-Kunsill tal-M.D.A.  Il-Kunsill jista’ jagħti 
permess minkejja oġġezzjoni miċ-ċentru. 

 
 
3.00 DIXXIPLINA 
 
3.01 Player irrapportat mill-awtoritajiet legali għal xi azzjoni waqt il-logħob għandu jiġi 

nfurmat verbalment immedjatament mill-caller jew marker, u wara bil-miktub mill-M.D.A. 
 
3.02 Jekk plejers/spettatur ta’ ċentru affiljati jagħmel reat waqt partita, dan għandu jiġi 

rappurtat miċ-ċentru fejn tkun intalbet il-logħba. 
 
3.03 Player huwa responsabbli għall-ħlas ta’ multi personali fi żmien 15 il-jum.   F’każ ta’ 

nuqqas ta’ dan il-ħlas, il-plejers jiġi awtomatikament sospiż sa ma  titħallas il-multa. 
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3.04 Player ħati ta’ reġistrazzjoni doppja (jew aktar) fl-istess staġun jiġi sospiż:  
 
3.041 sa tmiem l-istaġun kurrenti għal-ewwel offiża 
 
3.042 għal-sena kalendarja għat-tieni offiża u  
 
3.043 għal ħames snin għat-tielet offiża. 
 
 
 
 
 
4.00 UNURI 
 
4.01 Player ma jistax jirrifjuta unur mogħti lilu mill-M.D.A. 
 
4.02 Player huwa personalment responsabbli ghac-Challenge Trophies mirbuħa minnu 

f’kompetizzjonijiet individwali organizzati mill-M.D.A. 
 
4.03 Player li jintgħażel fuq bażi individwali jew ma team affiljati mal-M.D.A. jew mat-team 

Nazzjonali, ma jistax jirrifjuta l-għażla jekk ma jipproducix raġunijiet aċċettabbli mill-
Kunsill tal-M.D.A. 
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KAPITLU 5 
 

 
1.00 KOMPETIZZJONIJIET LOKALI 
 
1.01 Fil-bidu tal-istaġun, il-Kunsill tal-M.D.A. għandu jfassal il-kompetizzjonijiet  uffiċjali 

għall-istaġun kurrenti. 
 
1.02 Il-kompetizzjonijiet organizzati mill-M.D.A. għandhom jitqiesu bħala dawk  Nazzjonali 

għal Malta u Għawdex. 
 
1.03 Il-kompetizzjonijiet għandhom jintlagħbu skond ir-Regolamenti tal-Logħob kif maħruġa 

mill-M.D.A. Il-format tal-logħob tal-league Nazzjonali biss, jista’ jinbidel b’votazzjoni fil-
Laqgħa Ġenerali jew Straordinarja. 

 
1.04 F’dawn il-kompetizzjonijiet, il-preżentazzjoni hija responsabbiltà tal-Kunsill  tal-M.D.A. 
 

 
2.00 KOMPETIZZJONIJIET LOKALI MHUX ORGANIZZATI MILL-M.D.A.  
 
2.01 Organizzazzjonijiet mhux affiljati mal-M.D.A. jistgħu jorganizzaw kompetizzjonijiet lokali 

mingħajr il-permess tal-M.D.A. 
 
2.02 Ċentri affiljati mal-M.D.A. u plejers irreġistrati ma dawn iċ-ċentri jistgħu jiġu miżmuma 

milli jieħdu sehem f’kompetizzjonijiet imsemmija f’2.01. 
 
2.03 Il-Kunsill tal-M.D.A. jista’ jagħti r-rikonoxximent tiegħu lill-għaqda li torganizza 

kompetizzjonijiet lokali.  Għal dan ir-rikonoxximent il-Kunsill tal-M.D.A. jista’ jimponi 
kundizzjonijiet u regolamenti u anki jiġbor kumpens finanzjarju. 

 

 
3.00 KOMPETIZZJONIJIET INTERNAZZJONALI 
 
3.01 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu d-dmir iħeġġeġ il-parteċipazzjoni Maltija f’kompetizzjonijiet 

internazzjonali fuq bażi ndividwali jew bejn teams, f’pajjiżna jew f’pajjiżi oħra. 
 
3.02 Il-Kunsill tal-M.D.A. minn żmien għall-ieħor, għandu d-dover li jorganizza 
 kompetizzjonijiet fuq bażi internazzjonali. 
 
3.03 Il-Kunsill għandu jagħti mportanza lill-kompetizzjonijiet organizzati mill-World Darts 

Federation, preferibbilment f’din l-ordni: 
 
3.031 Mediterranean Cup 
 
3.032 Il-Kampjonat tad-Dinja. 
 
3.033 Il-Kampjonat tal-Ewropa. 
 
3.034 Il-kompetizzjoni tal-World Masters. 
 
3.035 Kompetizzjonijiet ta’ livell aċċettabbli. 
 
3.04 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu d-dritt jiddeċiedi dwar il-mod kwalifikattiv (teams jew plejers) 

għal parteċipazzjoni Maltija f’kompetizzjonijiet internazzjonali. 
 
3.05 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu r-responsabbiltà assoluta għal parteċipazzjoni  Maltija 

f’kompetizzjonijiet organizzati mill-W.D.F. u xi għaqdiet oħra  internazzjonali. 
 
3.06 Teams u plejers jistgħu jieħdu sehem f’kompetizzjonijiet internazzjonali għas-spejjez 

tagħhom, iżda bil-permess tal-M.D.A.  F’każ li l-permess ma jinkisibx, l-M.D.A. għandha 
poter infinit għal-kastig. 
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KAPITLU 6 
 
1.00 LAQGHAT GENERALI TAL-M.D.A. 
 
1.01 Il-Kunsill tal-M.D.A. jista’ jsejjaħ tliet kwalitajiet ta’ Laqgħat Ġenerali: Laqgħa Ġenerali 

Annwali, Laqgħa ta’ Nofs l-Istaġun u Laqgħa Straordinarja.  Fil-Laqgħat Ġenerali kollha 
għandha tiġi addottata is-sistema ta’ maġġoranza sempliċi.  Il-quorum huwa ta’ nofs iċ-
ċentri affiljati u wieħed u l-President, iżda jekk wara nofs siegħa ma jkunx hemm quorum, 
il-Laqgħa Ġenerali tista’ ssir bil-membri preżenti. 

 
1.02 Ċentru li ma jattendix għal dawn il-Laqgħat Jiġi mmultat skond il-“Kodiċi ta’  Dixxiplina”. 
 
1.03 Ċentru għandu s-setgħa jsejjaħ Laqgħa Straordinarja jekk huwa jikseb il-firma ta’ żewġ 

terzi mit-total ta’ ċentri affiljati mal-M.D.A. 
 
1.04 Iċ-ċentri jistgħu jkunu rappreżentati b’żewġ delegati, iżda dawn id-delegati jkollhom is-

setgħa ta’ vot wieħed bejniethom. 
 
 
2.00 LAQGHA GENERALI ANNWALI 
 
2.01 Il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha tiġi msejjħa mill-Kunsill permezz ta’ ċirkolari 

mibgħuta liċ-ċentri kollha affiljati 15 il-jum qabel il-Laqgħa. 
 
2.02 Din il-Laqgħa trid issir bilfors fost il-ġimgħa u mhux f’xi Ħadd jew Festa. 
 
2.03 L-Aġenda għandha taqra hekk: 
 Diskors mill-President 
 Rapport Amministrattiv 
 Rapport Mil-PRO 
 Inventarju tal-M.D.A. 
 Rapport Finanzjarju 
 Approvazzjoni jew tibdil fl-Istatut 
 Ħatra tal-Uffiċjali/Membri 
 Ħatra tal-Awdituri 
 Affarijiet oħra 
 Sintesi tal-minuti tal-istess Laqgħa 
 
3.00 LAQGHA TA’ NOFS L-ISTAGUN 
 
3.01 Il-Kunsill għandu d-dritt jsejjaħ il-Laqgħa ta’ Nofs l-Istaġun permezz ta’ ċirkolari mibgħuta 

liċ-ċentri kollha 15 il-jum qabel d-data tal-Laqgħa. 
 
3.02 L-Aġenda għal din il-Laqgħa għandha taqra hekk: 
 Diskors mill-President 
 Rapport Amministrattiv 
 Rapport Tal PRO  
 Rapport Finanzjarju 
 Affarijiet oħra 
 Sintesi tal-minuti tal-istess Laqgħa 
 
4.00 LAQGHA STRAORDINARJA 
 
4.01 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu s-setgħa jsejjaħ Laqgħa Straordinarja permezz ta’ ċirkolari 

mibgħuta liċ-ċentri kollha affiljati, sebat ijiem qabel id-data tal-Laqgħa. 
 
4.02 L-Aġenda għal din il-Laqgħa għandha taqra hekk: 
 Diskors mill-President  
 Is-suġġett li dwarha issejħet il-Laqgħa 
 Sintesi tal-minuti tal-istess Laqgħa 
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KAPITLU 7 
 
 
1.00 L-AWDITURI 
 
1.01 L-awdituri għandhom jintghazlu fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
1.02 L-awdituri jintghazlu għal żewġ staġuni. 
 
1.03 L-awdituri għandhom jiċċertifikaw l-istat finanzjarju tal-Għaqda u jippreżentaw rapport 

fil-Laqgħa Ġenerali Annwali. 
 
1.03 L-Audit irid isir fil-Kwartieri tal-M.D.A.  Minbarra t-teżorier jistgħu jattendu l-membri 

kollha tal-Kunsill. 
 
1.05 Meta jiġu awditjati l-kotba tal-irċevuti kollha, għandhom jiġu depożitati mas-Segretarju 

Ġenerali tal-M.D.A. fi żmien ġimgħa minn meta jsir l-Audit. 
 
1.06 Meta jibda’ l-istaġun ta’ wara, in-numri fuq il-kotba tal-irċevuti li jibda bihom it-teżorier 

għandhom jitnizzlu fil-minuti. 
 
 
2.00 META DELEGAZZJONI SSIEFER 
 
2.01 L-ebda membru tal-Kunsill ma jista’ jagħti isem ta’ ġurnal partikolari biex din 

jintbaghatulha artikli minn barra. 
 
2.02 Kull min jiġi mitlub irid jagħti rapport lill-M.D.A. u din tqassam l-aħbarijiet permezz tal- 

PRO. 
 
 
3.00 TROPHIES 
 
3.01 Ic-Challenge Trophies tal-M.D.A. għal kompetizzjonijiet bejn team u individwi, għandhom 

jiġu rritornati lura lill-M.D.A. ħmistax il-jum qabel il-preżentazzjoni tat-trophies. 
 
 
 
4.00 DIXXIPLINA 
 
4.01 Il-Kunsill tal-M.D.A. huwa responsabbli għal-“Kodiċi ta’ Dixxiplina” fi ħdan l-Għaqda. 
 
4.02 Iċ-ċentri huma fid-dover li jkollhom kopja ta’ dan il-Kodiċi. 
 
 
 
5.00 XOGHLIEMENT 
 
5.01 Permezz ta’ deċiżjoni meħuda f’Laqgħa Straordinarja imsejjħa għal dan il-ghan, l-Għaqda 

tista’ tiġi xolta. 
 
5.02 Iċ-ċentri affiljati mal-M.D.A. għandhom jiġu mgħarrfin bid-data u l-lokal tal-Laqgħa sa 

minn xahar qabel. 
 
5.03 Iċ-ċirkolari trid tiġi rreġistrata mal-Maltapost plc. 
 
5.04 Id-deċiżjoni ta’ xoljiment trid tikseb maġġoranza ta’ żewġ terzi. 
 
5.05 F’każ ta’ xoghliement il-propjetà tal-M.D.A. titqassam ugwalment bejn iċ-ċentri li jkunu 

affiljati mal-M.D.A. fl-istess staġun tax-xoghliement tal-Għaqda. 
 
5.06 Il-President u s-Segretarju Ġenerali huma l-gwardjani tal-propjetà matul dan il-perjodu. 
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6.00 SOSPENZJONI TAL-ATTIVITAJIET 
 
6.01 Permess ta’ deċiżjoni meħuda f’Laqgħa Ġenerali jew Straordinarja, il-Kunsill tal-M.D.A. 

jista’ jissospendi l-attivitajiet tal-M.D.A. għal-perjodu ta’ mhux aktar minn xahar.  
 
 
 
7.00 SELF TA’ FLUS JEW OVERDRAFT 
 
7.01 Il-Kunsill tal-M.D.A. għandu d-dritt jissellef flus jew jikseb overdraft minn bank 

kummerċjali. 
 
7.02 Għal dan il-ghan il-beni kollha, jiġifieri l-propjetà kollha kemm immobbli kif ukoll mobbli, 

tal-Għaqda għandhom iservu sabiex jingħataw bħala rahan (pleġġ) a favur il-bank 
kummerċjali skond kif ikun il-każ. 

 
 

 


