
1 
 

 

 

 

 

 

 

. 

Regolamenti u Dixxiplina 
 

 

 
 
 

 

Tiġrijiet taż-
Żwiemel 

2013 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzjoni 2017 



2 
 

 

 

Introduzzjoni 

Daħla 

1 Regoli Ġenerali 
1.1 Il-Kunsill tal-“Malta Racing Club” 
1.2 “Stewards” 
1.3 Dixxiplina 
1.4 Is-sid taż-żiemel 
1.5 Reġistrazzjoni taż-żwiemel mal-“Malta Racing Club” 
1.6 Liċenzji ta’ ġerrej “Driver” jew “Jockey” ġdid 
1.7 L-istaġun 
1.8 Il-kitba għat-tiġrija 
1.9 Tlugħ tal-poloz 
1.10 Posponiment ta' programm 
1.11 Klassifiki 

 1.11.4 Klassifika tal-aħjar żiemel tat-trott u tal-galopp ta’ l-
istaġun 1.11.5 Klassifika tal-ġerreja tat-trott u “jockeys” tal-galopp 

1.11.6 Klassifika tal-ġerrejja tat-trott taħt il-25 sena 
1.12  “Gymkhana” 

 
 

1.13 
1.14 

 “Stationary” 
“Condition Races” 

 

2 Tmexxija Tal-Programm 
2.1 Żwiemel tat-trott - Qabel it-tiġrija 
2.2 Żwiemel tat-trott - Tluq bl-“autostart” 
2.3 Żwiemel tat-trott - Tluq ħażin wara l-“autostart” (False Start) 
2.4 Żwiemel tat-trott - Tluq bil-vantaġġ 
2.5 Żwiemel tat-trott -Tluq ħażin waqt tiġrija bil-vantaġġ (False  Start) 
2.6 Żwiemel tat-trott - Waqt it-tiġrija 
2.7 Żwiemel tat-trott - Wara t-tiġrija 
2.8 Żwiemel tal-galopp- Waqt il-“weighing session” 
2.9 Żwiemel tal-galopp- Il-polza għall-”gates” 
2.10 Żwiemel tal-galopp- Qabel it-tluq tat-tiġrija 
2.11 Żwiemel tal-galopp- Użu tal-frostin 
2.12 Żwiemel tal-galopp - Wara t-tiġrija 

2.13 Żwiemel tal-galopp - Riżultat 
 

3 Tiġrijiet tal-Galopp 
3.1 Judge, Stewards, Starter u handicapper 
3.2 Il-“Jockey” 
3.3 L-użu tal-gaġġa 
3.4 Klassijiet u handicaps 
3.5 Kampjonati 

 

4 Tiġrijiet tat-Trott 
4.1 “Judge”, “Stewards” u “Starter” 
4.2 Fil-“paddock area” 
4.3 Reġistrazzjoni tal-ġerrej 
4.4 It-tagħmir u s-serkin 
4.5 Ilbies u tagħmir tal-ġerrej 
4.6 Taħriġ ta’ Żiemel mill-ġdid ("Re-Training") 
4.7 Klassijiet 
4.8 Kampjonati 
4.9 Tiġrijiet tat-Trott Monte’ 



3 
 

 

 

5 “Go as You Please”- AMATEUR RACING PONIJIET U TROTT. 
Regolamenti Addizzjonali I 

 

6 Testijiet tad-“Doping” 
6.1 Identifikażzjoni 
6.2 Rebħ tat-tieni tiġrija 
6.3 Teħid tal-urina u tad-demm 
6.4 Stennija tas-sid 
6.5 Ħasil taż-żiemel 
6.6 Sustanzi projbiti 
6.7 Sejba ta' sustanzi projbiti 
6.8 Sustanzi projbiti oħrajn 
6.9 "Bleeder" u l-"Bleeder List" 
6.10 Eżami ta’ saħħa fiżika 
6.11 Żiemel li jitlef ħajtu fil-konfini tal-korsa 
6.12 Awtorita' tal-“Malta Racing Club” 
6.13 Kodiċi tal-etika 
6.14 Klassifikażzjoni ta’ mediċini 
6.15 Aktar Dettalji 

 

7 Oġġezzjonijiet u Proċeduri tal-Appell 
7.1 Oġġezzjonijiet 
7.2 Proċeduri tal-Appell 

 

8 Użu tal-Propjeta tal-“Malta Racing Club” 
8.1 Użu tal-Propjeta 
8.2 Faċilitajiet użati mill-“Malta Polo Club” 

8.3 Responsabiltajiet :enerali 

 

9 Regolamenti Oħrajn 
9.1 Il- “Breath Analyser Test” 

 

10 Ħlasijiet u Miżati 
10.1 Reġistrazzjoni ġdida 
10.2 Membership għas-sidien 
10.3 Liċenzji tat-taħriġ 
10.4 Liċenzji tal-ġerrejja u “jockeys” 
10.5 Liċenzji  ta’ “handler” 
10.6 Reġistrazzjoni għal tiġrija 

 

11 Appendiċi 

12 Regolamenti Addizjonali 
 

13 Indiċi 



4 
 

 

 
 

Daħla 

 

Hu obbligatorju li s-sidien u l-ġerrejja taż-żwiemel reġistrati mal-“Malta Racing Club” jimxu ma' 
dawn ir-‘Regolamenti tat-Tiġrijiet’. 

 

Dawn ir-regolamenti huma maħsuba biex, 
 

 Jikber dejjem aktar l-isport tat-Tiġrijiet taż-Żwiemel. 
 

 Nagħmlu dan l-isport aktar pjaċevoli u mingħajr periklu għas-saħħa tal-ġerrejja u  taż- 
żwiemel. 

 
 
 
  Inklużjoni/Emendi/ Reg. Ġodda 2015 
 
  Inklużjoni /Emendi/ Reg. Ġodda 2016 
 
  Inklużjoni/Emendi/ Reg. Ġodda 2017
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1.1 Il-Kunsill tal-“Malta Racing Club” 
 

1.1.1 Il-Kunsill tal-“Malta Racing Club” huwa magħmul minn tmien (8) membri, li 
ħamsa (5) minnhom huma appuntati mill-Gvern ta’ Malta, u tlieta (3) mill-
“Horse Owners and Drivers Association” ( HOADA ). 

 

1.1.2 Il-membri rappreżentanti tas-Sidien u l-:errejja jiġu eletti darba fis-sena mis-sidien 

u  l-ġerrejja stess waqt elezzjoni li ssir fl-aħħar ġimgħat ta’  Diċembru. 
 

1.1.3 Il-Kunsill huwa kkostitwit minn: 
 

1.1.3.1 “Chairman” 
1.1.3.2 Viċi “Chairman” 
1.1.3.3 Segretarju Ġenerali 
1.1.3.4 “Sports Chief” 
1.1.3.5 Direttur tal-Marketing 
1.1.3.6 Direttur tal-Bini u Żvilupp 

1.1.3.7 Diretturi oħrajn 
 

1.2 “Stewards/ Judges” 
 

1.2.1 L-“Istewards/ Judges” (f’dawn ir-regolamenti il-kliem “stewards’ u ‘judges’ 
jirreferu ghall-istess uffiċjal), ġew b’mod kontinwu konsultati waqt li dawn ir-
regolamenti ġew ifformulati. F’każ ta’ xi emendi dawn isiru bi ftehim bejn l- 
“istewards” u l-Kunsill tal-“Malta Racing Club”. 

 

1.2.2 F’każijiet li mhumiex kontemplati f’dawn ir-regolamenti, l-“istewards” jirreferu 
għal prattiki oħra li jsiru f’koros internazzjonali bħal Franza u l-Isvezja fil-każ 
tat-tiġrijiet tat-Trott kif ukoll tista ssir referenza għar-regolamenti tal-UET li 
magħħa l-klabb huwa affiljat, u l-“Jockey Club” ta’ l-Ingilterra fil-każ taż-
żwiemel tal-Galopp. 

 

1.2.3 F’kull programm ta’ tiġrijiet uffiċjali, irid ikun hemm mill-inqas tlett (3) ġurija 
biex l-istess programm ikun validu u jista’ jatwa ruħu. 

 

1.2.4 Wara kull tiġrija l-“istewards” jaraw il-filmat tat-tiġrija kollha qabel ma joħroġ 
ir-riżultat uffiċjali. 

 

1.2.5 L-istewards għandhom isegwu t-tiġrija mill-vann, mill-kamra tal-Judges fuq il-
monitors kif ukoll permezz ta’ tromba minn post ogħla mil-livell tal-korsa. 

 

1.2.6 Meta l-istewards ikunu qed jaraw il-filmat, l-istess filmat jintwera fuq il-
monitors tal- pubbliku sabiex kulħadd jara li l-istewards qed jaraw u janaliżżaw 
dik it-tiġrija u jkun hemm trasparenza għaliex waslu għal xi deċiżjoni 
partikolari . 

 

1.2.7 Meta jkun hemm “finish” deċiż bil-photo finish dan jiġi trasmess ukoll fuq il-
monitors u jiġi pprintjat u mwaħħal f’Notice Board tal-Malta Racing Club li 
tkun sitwata fil- premises tal-korsa f’post accessibbli għall-pubbliku. 

Parti Numru 1 - Regoli Ġenerali 
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1.3 Dixxiplina 
 

1.3.1 Id-Dixxiplina hija maħsuba bħala mezz ta’ edukazzjoni u ta’ deterrent u mhux 
ta’ kastig u biex l-isport tat-tiġrijiet taż-żwiemel isir dejjem aktar professjonali. 

 

1.3.2 Id-Deċiżjonijiet li jieħdu l-“istewards” u l-Kunsill huma finali (eċċettu d-dritt 
tal-appell kontamplat fil-Parti 7.2) u ma jistgħux jiġu kkontestati fil-Qrati tal-
Ġustizzja. Sidien, membri, sewwieqa, ġerrejja u persuni oħra affiljati mal-
"Malta Racing Club" m’għandhom l-ebda dritt li jirrikorru għall-Qrati tal-
Gustizzja u l-affiljazzjoni tagħhom mal-Malta Racing Club tissinifika r-rinunzja 
tagħhom milli jirrikorru għall-Qrati tal- Gustizzja jew għal kwalunkwe 
awtorita’ oħra li mhix imwaqqfa in virtu’ ta’ dawn ir- regolamenti. Il-Kunsill 
ikollu d-dritt li jieħu kwalunkwe azzjoni li jhoss li hija opportuna (inkluża 
sospensjoni jew tkeċċja) f'każ li jittieħdu kwalunkwe proċeduri fil- Qrati tal-
Gustizzja jew quddiem kull awtorita’oħra li mhix imwaqqfa in virtu’ta’ dawn 
ir-regolamenti. 

 

1.3.3 Il-Kunsill tal-“Malta Racing Club” għandu l-poter li jkeċċi kwalunkwe persuna, 
b’mod permanenti jew għal żmien temporanju, jekk iħoss li din il-persuna ma 
għandhiex l- istess interessi tal-“Malta Racing Club”. 

 

1.3.4 Kull imġieba ħażina kemm fil-”Club” u barra l-”Club”, kemm waqt it-tiġrija u 
kemm wara t-tiġrija hija soġġetta għad-dixxiplina skond  il-każ. 

 

1.3.5 Imġieba ħażina kontra kull uffiċjal tal-“Malta Racing Club” mhix tollerata 

għall-ebda raġuni u l-Kunsill għandu l-poter li jieħu kull azzjoni li jhoss li 
hija opportuna (inkluz tkeccija definittiva, tkeccija temporanja jew sospensjoni 

u/ jew multa) fiċ-ċirkostanzi. 
 

1.3.6 L-ebda ġlied ma huwa permess fil-korsa, fil-“Paddock Area” u f’kull propjeta 
oħra tal- ”Malta Racing Club”. ġlied fl-inħawi barra l-korsa jġorr miegħu 
provvedimenti dixxiplinari skond l-Artiklu 1.3.4. 

 
1.3.7 L-“stewards” għandhom il-poter li jimponu multi u/ jew sospensjonijiet u/ jew 

skwalifiki f’każ ta’ ksur ta’ xi waħda jew aktar minn dawn ir-regolamenti inkluz 
dawk imsemmija fl-Appendiċi. 

 

1.3.8 F’każijiet fejn il-Judges u l-stewards iħossu li mġieba ħażina ta’sidien jew 
ġerrejja jew sewqan perikoluż ikun każ li għandu jingħata pieni u dixxiplina 
aktar minn dak previst f’dawn ir-regolamenti huma għandhom il-poter kollu li 
jiddeċiedu f’dan ir-rigward sa sospensjoni massima ta’ tletin (30 ) meeting 
mingħajr m’għandhom għalfejn jirreferu l- każ lill-Kunsill tal-MRC. Din id-
deċiżjoni tkun appellabli biss quddiem il-Bord tal- Appell bir-regoli ġenerali 
tal-Appelli u wara tkun finalment enforzabbli u kull ġerrej, sewwieq u sid ma 
għandu ebda rikors ulterjuri għall-Qrati peress li din hija azzjoni dixxiplinari 
sportiva meħuda fl-aħjar interess tas-sigurta tal-ġerrejja, sewwieqa u s- sidien. 
Każijiet biss li jinħtieġu piena akbar, jiġu rriferuti lill-Kunsill li jkollu d-dritt li 
jiddeċiedi piena akbar jew jibgħat lura l-każ sabiex jiġi deċiż mill-Judges jekk 
ma jħossx li għandha tingħata piena 'l fuq minn din il-piena massima. 
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1.4 Is-Sid taż-Żiemel 
 

1.4.1 Kull sid huwa obbligat li jħallas il-menswalita mal-“Malta Racing Club” sabiex 
ikun jista' jirreġistra ż-żiemel jew żwiemel fit-tiġrijiet. Il-menswalita tintitolah 
għad-dħul tat- tiġrijiet kollha miżmuma fil-Korsa matul dak l-istaġun. 

 

1.4.2 Għal kull żiemel trid ukoll titħallas Liċenzja tat-taħriġ sabiex juża l-Korsa. Din 
titħallas darba fis-sena. Il-Liċenzja  tat-taħriġ  hija għall-użu tal-korsa u mhux 
marbuta mad-dritt li żiemel jinkiteb għat-tiġrija. Żwiemel li ma jħallsux il-
liċenzji tat-taħriġ ma jistgħux jidħlu fil-korsa u għalhekk japplikaw 
sospensjonijiet għal dawk li ma jħallsux din il- Liċenzja. 

 

1.4.3 Is-sid/ sidien ta' kull żiemel huma suġġetti għall-approvazzjoni tal-"Malta Racing 
Club" li jieħu dawn id-deċiżjonijiet fid-diskrezzjoni tiegħu. Wieħed mis-sidien 
taż-żiemel (jew is-sid uniku f'każ ta' żiemel b'sid wieħed) għandu jiġi nominat 
bħala "dirigent owner" u s-sid nominat bħala "dirigent owner" irid jaċċetta din in-
nomina bil-miktub taħt il-firma tiegħu stess u jiġi approvat ukoll mill-Malta 
Racing Club. Id-"dirigent owner" huwa: 

 

1.4.3.1 l-uniku persuna li għandu d-dritt jidher quddiem il-Klabb sabiex 
jiddiskuti u jigi nfurmat b’materji li jikkonċernaw iż-żiemel partikolari. 

1.4.3.2 l-persuna li f’ismu joħorgu ċekkijiet ta’ kwalunkwe rebħ li jista’ jkollu 
ż-żiemel partikolari. 

1.4.3.3 r-rappreżentant tas-sidien l-oħra taż-żiemel partikolari f’okkażjonijiet 
oħra li jistgħu jiġu deċiżi mill-Malta Racing Club minn żmien għal 
żmien. 

 

1.5  Reġistrazzjoni taż-Żwiemel mal-“Malta Racing Club” 
 

1.5.1 Żiemel ġdid li ser isuq il-Ħadd filgħodu wara l-karozza u jkun irid jagħżel in-
numru jkollu jiġi l-“Club” sabiex jitlob numru u jiġi nfurmat l-“istarter”. 
 

1.5.2 Biex sid ikun jista’ juża l-premises tal-Malta Racing Club għat-taħriġ taż-żiemel 
tiegħu, l-istess żiemel irid ikun reġistrat fil-kotba tal-MRC. Dan japplika ukoll għat-
tluqijiet mal-karozza tal-Ħdud filgħodu. 

 

1.5.3 Meta sid jirreġistra żiemel irid jiffirma dokument fejn fost affarijiet oħra 
jiddikjara ruħu responsabbli għaż-żiemel tiegħu u kull deċiżjoni li tittieħed fuq l-
istess. F’każ ta’ sidien differenti ta’ żiemel wieħed, huma kollha jeħtieġu 
jiffirmaw dikjarazzjoni dwar min minnhom huwa nnominat bħala "dirigent 
owner" kif imsemmi f'1.4.3. liema "dirigent owner" ikun fost oħrajn il-persuna li 
jiddeċidi dwar iż-żiemel f'każ ta’ reġistrazzjoni jew scratching minn tiġrija. Id-
"dirigent owner" tkun ekwivalenti għal Trainer responsabbli miż-żiemel. 

 
1.6   Eta’ tal-Irtirar (Żwiemel) 

 
1.6.1 Biex żiemel ikun jista’ jikkompeti wara li jkun temm is-sittax (16) –il sena tiegħu, is-

sid huwa obbligat li flimkien mar-registrazzjoni tas-sena ta’ wara, jippreżenta 
ċertifikat ta’ veterinarju kwalifikat aċċettabbli għall-MRC, li jikkonferma li ż-żiemel 
għadu f’kundizzjoni fiżika tajba biex jikkompeti f’tiġrijiet fil-klassi applikabbli għaż-
żiemel partikolari. 

1.6.2 Iż-żiemel jitlef id-dritt li jkompli jikkompeti f’tiġrijiet uffiċjali tal-MRC jekk jagħmel 
serje ta’ tiġrijiet mingħajr ma jirbaħ jew jieħu xi pjazzament sar-raba’ post. Ukoll, 
f’kull stagu, l-MRC jirriserva d-dritt li ijntalbu aktar ċertifikati mediċi. 
 
 
 



8 
 

 
 

1.6.3 Żwiemel ta’ iktar minn 16-il sena jitilfu d-dritt li jikkompetu jekk jinzlu fil-klassi 
Qualification. 

 
 

1.7 Liċenzji  ta’ ġerrej  jew “Jockey” ġdid 

1.7.1 Sabiex ġerrej jew jockey jingħata Liċenzja jrid jissodisfa r-regoli kollha stabbiliti 

f’dan ir-rigward minn żmien għal żmien mill-Malta Racing Club inkluz is-

segwenti: 

1.7.1.1 Sewqan taħt superviżjoni ta’ ‘Starter’ jew ‘Judge’ tal-anqas f'ħames (5) 
sessjonijiet. 

1.7.1.2 Ħames (5) tluqijiet mal-vettura għaż-żwiemel tat-trott jew tliet (3) 
tluqijiet mill- gaġġa  għaż-żwiemel tal-galopp. 

1.7.1.3 Eżami verbali u mistoqsijiet mill-“Judges” dwar ir-regolamenti kollha. 
1.7.1.4 Ċertifikat Mediku qabel ma japplika għal-Liċenzja. 
1.7.1.5 Ċertifikat tal-Kondotta u Fedina Penali qabel ma japplika għal-Liċenzji 
1.7.1.6 Żewg ritratti u kopja tal-karta tal-identita' jew passaport. 
1.7.1.7 Referenza mingħand ġerrej li għandu mhux anqas minn ħames (5) snin 

esperjenza. 

1.7.1.8 Ġerrej ġdid irid l-ewwel jikkompeti fi tlett (3) tiġrijiet minn Silver jew 
inqas. Wara dawn, iridu jkoll jikkompetu fi tlett (3) tiġrijiet Gold jew 
inqas. Dawn is-sitt (6) tiġrijiet ma jridux jinkludu ebda forma ta’ 
kampjonat. 

1.7.1.9 L-eta tal-Liċenzja ta’ ġerrej hija ta’ tmintax-il sena u l-eta ta’ "jockey" 
tal-galopp hija ta’ sittax-il sena bil-kunsens u firma tal-ġenituri. 

1.7.1.10 Kull ġerrej jew jockey jeħtieġ ikun assikurat sabiex jikkompeti fit-
tiġrijiet tal- Korsa. 

1.7.1.11 L-Istewards u l-Kunsill għandhom id-dritt li jirtiraw b’mod 
temporanju jew permanenti, jew li jissospendu kwalunkwe liċenzja 
kontemplata f’dan ir- regolament, għal kwalunkwe raguni li jhossu li 
tkun opportuna. 

1.7.1.12  T-testijiet tat-teorija għal sewwieqa ġodda għandhom isiru tlett darbiet 
fis-sena; Jannar, Mejju, Ottubru. Dan ifisser li f’dawn ix-xhur partikolari 
biss ikunu jistgħu jingħataw liċenzji ġodda tas-sewqan, bill-kandidati 
jkollhom 3 xhur biex ikunu jistgħu jagħmlu t-test tal-prattika (ibbażat fuq 
5 testijiet mal-karozza; skont regolament 1.6.1.1). 

 

1.8 L-istaġun 
1.8.1 L-istaġun jiftaħ fit-tieni jew it-tielet gimgħa ta’ Jannar u jagħlaq fit-tielet jew ir-

raba’ gimgħa ta’ Dicembru jew skond kif jiddeċiedi u jħabbar il-Kunsill fid-
diskrezzjoni tieghu. 

1.8.2 L-istaġun huwa maqsum fi tnejn: 

1.8.2.1 L-ewwel parti tiftaħ f’Jannar u tagħlaq f’Ġunju jew Lulju jew kif 
jiddeċiedi u jħabbar il-Kunsill fid-diskrezzjoni tiegħu. 

1.8.2.2 It-tieni parti tiftah f’Settembru u taghlaq fit-tieni nofs ta’ Dicembru 
jew skond kif jiddeciedi u jħabbar il-Kunsill fid-diskrezzjoni tieghu. 

 

1.9 Il-Kitba għat-tiġrija 

1.9.1 Fi żmien stipulat mill-Malta Racing Club qabel tiġrija, tiftaħ il-kitba għat-tiġrija. 

1.9.2 Il-kitba tkun miftuħa mis-Sibt filgħodu sa l-11.00 tal-għada l-Ħadd fl-uffiċċju 
tal-“Malta Racing Club” jew kif jiddeciedi u jħabbar il-Kunsill fid-diskrezzjoni 
tieghu. 

1.9.3 Sakemm il-Kunsill fid-diskrezzjoni tieghu ma jiddecidix mod ieħor, il-programm 

li jitħabbar l-għada t-Tnejn fuq in-“Notice Board” tal-“Malta Racing Club” u/ 
jew fuq il- website uffċjali tal "Malta Racing Club" 
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Nota. Qabel l-10.00 ta’ filgħodu tat-Tnejn kull sid għandu d-dritt li jiskraċċja ż-żiemel mill-kitba u ma 
jitlifx il-kitba. Wara dan il-ħin il-ħlas jintilef. 

 

1.10 Tlugħ tal-poloz 

1.10.1 It-tlugħ tal-poloz isir it-Tnejn ta’ wara l-kitba fis-siegħa ta' wara nofs in-nhar 
(13.00) jew kif jiddeciedi u jħabbar il-Kunsill fid-diskrezzjoni tiegħu. 

  

1.11 Posponiment ta’ programm 
 

1.11.1 F'każ li programm jiġi pospost minħabba xi raġuni jew oħra dan isir mill-Kunsill 
tal- “Malta Racing Club” flimkien mal-“iStewards”. 

 

1.12 Klassifiki 
 

1.12.1 Klassifika tal-aħjar Żiemel tat-Trott u tal-Galopp ta’ l-Istaġun 
Jingħata Premju għall-aħjar żiemel tat-trott u tal-galopp tal-istaġun. Dan jingħata fuq 

klassifika ta’ punti matul is-sena kif spjegat fl-Appendiċi VI. 
 

1.12.2 Klassifika tal-:errejja tat-Trott u “Jockeys” tal-Galopp 
Jingħata Premju għall-ahjar ġerrej tat-trott u għall-aħjar “jockey” tal-istaġun. Dan 

jingħata fuq klassifika ta’ punti matul is-sena kif spjegat fl-Appendiċi VI 
 

1.12.3 Klassifika Tal-Ġerrejja tat-Trott taħt il-25 sena 
Jingħata Premju għall-aħjar ġerrej tat-trott taħt il-25 sena tal-istaġun. Dan jingħata fuq 

klassifika ta’ punti matul is-sena kif spjegat fl-Appendici VI. 
 

1.13 Gymkhana 
 

1.13.1 Il-“Malta Racing Club” jista' minn żmien għal żmien jorganizza “Gymkhana 
Tiġrijiet” għal kull klassi li jiddetermina fid-diskrezzjoni tiegħu. 

 

1.13.2 F’dawn it-tip ta’ tigrijiet, iz-zwiemel li jippjazzaw fl-ewwel erba’ pozzizjonijiet 
ma jizdidulhomx punti ta’ klassifikazzjon izda dawk li jippjazzaw mill-hames 
pozizzjoni lura jitnaqsulhom il-punti skond id-dispozzizjoni tal-Malta Racing Club 

 

1.13.3 Ara sezzjoni 10 għall-klassijiet u miżati. 

 

1.14 Stationary 
 

1.14.1 Il-“Malta Racing Club” jista' minn żmien għal żmien jorganizza “Tiġrijiet 
Stationary” għal kull klassi li jiddetermina fid-diskrezzjoni tiegħu. 

 
1.14.2 F’dawn it-tip ta’ tigrijiet, iż-żwiemel kollha parteċipanti la jiżdidulhom u lanqas 

jonqsulhom punti, irrelevanti mill-pjazzament tagħhom. 

 
 

1.15 Condition Race 
 

1.15.1 Il-“Malta Racing Club” jista' minn żmien għal żmien jorganizza “Condition 
Races” għal kull klassi li jiddetermina fid-diskrezzjoni tiegħu. 
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1.15.2 F’dawn it-tip ta’ tigrijiet, iz-zwiemel li jippjazzaw fl-ewwel erba’ pozzizjonijiet 
jizdidulhom il-punti ta’ klassifikazzjon filwaqt dawk li jippjazzaw mill-hames 
pozizzjoni lura jitnaqsulhom il-punti skond id-dispozzizjoni tal-Malta Racing Club 

 

1.15.3 Min kull tigrija f’forma ta’ ‘Condition Race’ jghaddu ghal fazi finali certu 
ammont ta’ żwiemel li l-ammont jkun determinat mill “Malta Racing Club” waqt 
it-tlugħ tal-poloz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



11 
 

 

 

 
 

  
 

2.1 Żwiemel tat-Trott - Qabel it-Tiġrija 
 

2.1.1 Is-“Sid” għandu jniżżel liż-żiemel tiegħu u jirraporta fil-“paddock area” sa mhux 
anqas minn 15-il minuta qabel it-tiġrija. 

 

2.1.2 Is-sid hu obligat li jniżżel iż-żiemel għat-tiġrija. F’każ li ż-żiemel jiġi skraċċjat fl-aħħar 
ħinijet (wara l-10am ta’ dakinhar), kemm jekk għal raġunijiet ta’ saħħa (b’ċertifikat 
mediku) jew modieħor, iż-żiemel inkwistjoni ma’ jitħalliex jikteb fil-kitba ta’ wara.   

 

2.1.3 Iż-żwiemel kollha għandhom ikunu fil-konfini tal-korsa sa mhux anqas minn erba’ 
minuti (4 min.) qabel il-bidu tat-tiġrija. 

 

2.1.4 Biex ġerrej joħroġ biż-żiemel tiegħu mill-korsa jrid l-ewwel jieħu permess mill-
uffiċjali tat-Tiġrijiet (Stewards). 

 

2.1.5 Jekk xi żiemel ikollu bżonn li jirranġa n-nagħal minħabba xi ħsara dan jista' jingħata 
permess wara li ssir spezzjoni u verifika mill-uffiċjal tal-“paddock area” flimkien mal- 
“isteward supervisor”. Dan it-tibdil irid isir fil-ħin stipulate ta’ 20 minuta. 

 

2.1.6 F’każ  ta’  finali  ż-żwiemel  li  sejrin  jieħdu  sehem  għandhom  jieħdu  parti  fil-Parata. 
Żwiemel diffikultużi jistgħu jingħataw permess mill-Judges biex ma joħorġux għall- 
parata, liema permess jingħata bil-miktub lill-‘Paddock Steward’. Sabiex jingħata dan 
il- permess il-Judges iridu jkunu raw u apprezzaw li dak iż-żiemel ikollu diffikulta fl- 
imġieba jew karattru tiegħu li jikkawża ħsara lill-istess żiemel u/ jew żwiemel oħrajn. 

 

2.1.7 Wara l-Parata, kull żiemel jista' jerġa' lura fil-“paddock area”, basta joħroġ fil-Korsa sa 
mhux aktar tard minn erba’ minuti (4 min.) qabel it-tluq tat-tiġrija. 

 

2.1.8 L-ebda żiemel li jkun qed jiġi moghti t-tisħin tieghu ma jista’ jibqa’ fil-korsa sa anqas 
minn żewg (2) minuti mill-bidu tat-tiġrija li jkun imiss fil-ħin li jkun qed jingħata t- 
tisħin. 

 
2.1.9 Iż-żwiemel kollha parteċipanti f’tiġrija, waqt it-tisħin ta’ ftit minuti qabel, għandhom 

jgħaddu minn quddiem l-istand tal-ispettaturi b’veloċita’ aċċettabbli biex l-istess spettaturi 
jkunu jistgħu jsegwu l-parteċipanti aħjar u biex jekk ikun hemm xi każ ta’ animal welfare, 
dan jiġi nnutat qabel it-tiġrija. 

 
2.1.10 Żiemel li jirrifjuta li jimxi wara l-karozza tat-tluq għandu jingħata sat-2 ċans. M’għandux 

ikun hemm ħin stipulat ta’ kemm l-istarter għandu jistenna ż-żiemel f’każ li dan ma jkunx 
irid jitlaq. Din hija d-deċiżjoni tal-istarter, għalkemm l-istarter irid ikun konxju taż-
żwiemel l-oħra. 

 
2.1.11 L - edba żiemel ma’ jista’ jitlob numru minn wara (qabel il-polza). Jekk  żiemel verament 

għandu diffikulta’, il-ġerrej għandu jikkomunika mal-ġurija biex jitlob tluq mit-tielet 
filliera. Imbagħad, wara li l-ġurija jkunu rawh jiġri, u jkun jidhrilhom li ż-żiemel verament 
għandu diffikulta’, il-ġurija, fid-deskrizzjoni tagħhom jiddeċiedu li ż-żiemel jista’ jiġri bl-
aħħar numru għal tlett (3) darbiet infila.  
 
Jekk wara dawn it-tlett (3) tiġrijiet infila, is-sid jitlob li jiġri minn wara, il ġurija għandhom 
id - dritt li jgħatu dan il-permess.  
  
Fuq nota simili, jekk il-ġurija jaraw li żiemel fl-ewwel filliera jkun qed itellef lil ta warajh, 
b’mod repetitiv, fosthom minħabba li ż-żiemel ma jkunx jibda’, il-ġurija għandhom id-dritt 
li jagħtu ordni lis-sid biex iż-żiemel jibda jitla’ bl-aħħar numru. 
 

Parti Numru 2 – Tmexxija tal-Programm 
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 Dixxiplina għar-regoli 2.1.1  Ara Appendiċi I (d)

 Dixxiplina għar-regoli 2.1.2  Ara Appendiċi I (d)

 Dixxiplina għar-regoli 2.1.3 u 2.1.4 Ara Appendiċi I (h)

 Dixxiplina għar-regoli 2.1.6 u 2.1.7 Ara Appendiċi I (i)

 Dixxiplina għar-regoli 2.1.8 Ara Appendiċi I (m)

 

Nota. 
“Ħin stipulat" ifisser li l-karozza toħroġ sitt minuti qabel it-tiġrija. Jekk “ġerrej sid” jingħata 
permess biex jirranġa n-nagħal waqt dawn is-sitt minuti, jingħataw erbatax-il minuta oħra minn dak 
il-ħin biex jagħmel dan l-arranġament tan-nagħal. F’każ ta’ tluq ħażin (‘false start’) minħabba xi 
ħsara fl-armar, il- 
ġerrej jista’ jingħata sa 20 minuta biex isewwi din il-ħsara. 
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2.2 Żwiemel tat-Trott - Tluq bl-“Autostart” 
 

2.2.1 Il-karozza tat-tluq toħroġ fil-korsa sitt minuti qabel it-tluq tat-tiġrija. 
 

2.2.2 Is-sirena trid tindaqq tlett minuti qabel it-tluq tat-tigrija. Meta tindaqq is-sirena, dan 
ifisser li l-ġerrejja għandhom jibdew imorru qrib il-karozza tat-tluq. 

 

2.2.3 Mal-minuta (1 min) qabel it-tluq, f’dan il-hin iz-zwiemel iridu jkunu kollha wara il- 
karozza, il-karozza tiftaħ il-ġwienaħ u tixgħel il-bozoz ħodor. L-ebda ziemel ma jista' 
jkun quddiem il-karozza f'ebda hin li jkun anqas minn minuta qabel it-tluq tat-tiġrija 
partikolari. 

 

2.2.4 Meta l-Arloġġ jaqra tletin (30) sekonda l-“istarter” għandu jsejjaħ u jipprepara l-
ġerrejja sabiex ma' żero (0) sekondi jsuq il-karozza u ma jistenna lil ħadd. Min ikun 
qiegħed f’pożizzjoni ħażina mat-tluq jingħata l-penalita skond dawn ir-regolamenti. 

 

2.2.5 Madwar 100 metru qabel it-tluq iż-żwiemel bin-numri mill-1 sat-8 u d-9 sas-16 iridu 
jkunu fil-pożizzjoni korretta wara n-numru tagħhom tal-karozza. Mingħajr preġudizzju 
għall-provvediment  tal-artiklu  2.6.2.1  b’dan  pero  li  l-iStewards  jistgħu  
jiġġudikawħ żiemel ma jkun kiser dan ir-regolament jekk ikun f’distanza raġonevoli 
wara l- pożżizzjoni tieghu u ma jkunx tellef lill-ebda żiemel ieħor. 

 

2.2.6 F’każ li ma jkunx hemm aktar minn 12-il żiemel, iż-żwiemel bin-numri 9 sa 12 jistgħu 
jagħżlu waħda miż-żewg pożizzjonijiet fit-tieni filliera. Bħala eżempju żiemel numru 9 
jista' jieħu postu wara żiemel numru 1 jew 2 filwaqt li żiemel numru 10 jista' jieħu 
postu wara żiemel numru 3 jew 4. L-għazla tal-post trid ssir sa 100 metru qabel it-tluq. 

 

2.2.7 F’każ ta’ Finali b’disa’ żwiemel, in-numru 9 jista jagħżel pożizzjoni li jrid minn 9 sa 16. 
 

2.2.8 Hlief fil-każ imsemmi f’2.2.9, f’każ li żiemel jiġi skraċċjat fil-ħin stipulat, iż-
żwiemel bin-numri li jiġu warajh jimxu post wara l-karozza tat-tluq. 

 

2.2.9 F’każ li żiemel jiġi skraċċjat wara l-għaxra ta’ filghodu (10.00) tal-jum tat-tiġrija jew 
ħin ieħor stipulat mill-Malta Racing Club, post dan iż-żiemel jibqa' vojt. 

 
2.2.10 F’każ li f’tiġrija jkun hemm żwiemel skraċċjati, anke jekk fl-aħħar ħin, iż-żwiemel kollha 

għandhom jżommu l-istess filliera li jkunu telgħu biha fil-polza. Jekk żiemel mill-filliera 
ta’ quddiem jiskraċċja, iż-żwiemel ta’ quddiem jinżlu numru u jitħalla nru 8 vojt.   

 

 Dixxiplina għar-regoli 2.2.3 u 2.2.4  Ara Appendiċi I (i)

 Dixxiplina għar-regoli 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 u 2.2.8 Ara Appendiċi I (q)
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2.3 Żwiemel tat-Trott - Tluq ħażin wara l-“Autostart”– “False Start” 
 

2.3.1 Raġunijiet ta’ tluq ħażin. 
2.3.1.1 Interferenza – tfixkil ta’ żiemel fuq ieħor. 
2.3.1.2 Ħsara fl-inġenji. 

2.3.1.3 Jekk żiemel jaqbeż il-ġwienaħ tal-karozza. 
 

2.3.2 Jekk ġerrej jikkaġuna tluq ħażin għal darbtejn iż-żiemel li jkun qed isuq ma 
jitħalliex jieħu sehem fit-tiġrija. 

 

2.3.3 Jekk ġerrej jikkaġuna ‘Tluq ħażin’ minħabba xi ħsara fl-inġenji,  l-ħsara m’għandhiex     
tiġi irranġata qabel ma l-“istewards” jeżaminaw il-ħsara. Ħadd mill-ġerrejja l-oħra li 
ma jkunux huma li sejħu l-“False Start” ma jistgħu jidħlu fil-“paddock area”, qabel ma 
l- ”istewards” jikkonfermaw għaliex ikun sar il-“false start” u jkunu huma biss li 
jagħtu direttivi lill-ġerrejja l-oħra. Min jidħol fil-“paddock area” mingħajr ordni jeħel 
multa ta’ ħamsin euro (Euro 50.00). L “istewards” għandhom ikunu huma li jmorru 
fuq il-ġerrej taż-żiemel li sejjaħ il-“false start”. 

 

2.3.3.1 Jekk ġerrej jikkaġuna ‘Tluq ħażin’ minħabba xi ħsara fl-inġenji, u wara li l- 
“stewards” jikkonfermaw li m’hemm l-ebda hsara iz-ziemel jigi    irtirat mit- 
tigrija. 

 

2.3.4 F’każ li xi ġerrej irid iwaqqaf il-bidu tat-tiġrija għal xi raġuni msemmija, dan għandu 
jiġbed l-attenzjoni tal-“istarter” jew tal-“istewards” fil-vann billi jgħolli l-frostin jew 
jiġbed l-attenzjoni tal-”istewards”b’mod ieħor. 

 

2.3.5 Jekk xi żiemel jaqleb fit-tluq dan mhux każ ta’ tluq ħażin, sakemm dan iż-żiemel ma 

jkunx ta’ periklu uċjew tfixkil għaż-żwiemel l-oħrajn. 
 

2.3.6 Żiemel li jaqleb fit-tluq ma jistax jinġibed f’daqqa waħda, jiġifieri bis-salt, b’mod li 
jtellef jew ikun ta’ periklu għal żwiemel oħra. 

 

2.3.7 L-ebda ġerrej ma jista' jagħlaq fuq żiemel ieħor fit-tluq 

 

 
 

 Dixxiplina għar-regoli 2.3.3 u 2.3.4  Ara Appendiċi I (j)

 Dixxiplina għar-regoli 2.3.3.1 Ara Appendiċi I (k)

 Dixxiplina għar-regoli 2.3.6 u 2.3.7 Ara Appendiċi I (i)
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2.4 Żwiemel tat-Trott - Tluq bil-vantaġġ 
 

2.4.1 Iż-żwiemel għandhom joħorġu fuq il-korsa sa 4 minuti qabel it-tluq. 
 

2.4.2 Ma' erba' minuti mit-tluq tindaqq għall-ewwel darba s-sirena li tfisser li ż-żwiemel 
kollħa għandhom jinġabru taħt l-“istarter” u jippreparaw biex jidħlu fuq il-korsa 
ta’ 
ġewwa. 

 

2.4.3 Ma' żewġ (2) minuti mit-tluq tindaqq għat-tieni darba s-sirena li tfisser li ż-żwiemel 
għandhom jidħlu fuq il-korsa ta’ ġewwa u jmorru lura mit-tluq biex jieħdu posthom. 

 

2.4.4 Malli l-“istarter” jibda jsejjaħ l-ewwel ġerrejja dawn għandhom jibdew jimxu bit-
tektika f’ordni numerika kif spjegat hawn taħt. 

 

2.4.4.1 In-numri kbar jimxu quddiem tnejn tnejn u numri iżgħar dejjem aktar lura. 

2.4.4.2 In-numri żwieġ joqogħdu fuq in-naħa tal-‘Polo Ground’ u n-numri bil-fard fuq 
in-naħa tal-korsa. 

2.4.4.3 Iż-żwiemel għandhom iżommu l-istess pass u mhux mifrudin minn xulxin. 

2.4.4.4 Iż-żwiemel li sa jitilqu minn fuq 

 l-iscratch iduru mal-bollards ĦODOR 

 20 metru jduru mal-bollards BLU 

 40 metru jduru mal-bollards ĦOMOR 

2.4.4.5 Iż-żwiemel ta’ quddiem ta’ kull vantaġġ għandhom jidħlu  fil-korsa  u  jibdew 
sejrin lejn   il-ħajt   ta’ quddiemhom qabel ma jduru biex jibdew it-tiġrija.       
Iż- 
żwiemel l-oħra jridu jimxu warajhom. 

 

2.4.5 L-“istarter” wara li jara li kull żiemel qiegħed fil-pożizzjoni tiegħu, jagħti t-tluq li jkun 
bit-“Tape Recorder”, “Microphone” jew Bandiera. 

 

 Dixxiplina għar-regoli 2.4.1 u 2.4.3 Ara Appendiċi I (m)

 Dixxiplina għar-regoli 2.4.4 Ara Appendiċi I (j)
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2.5 Żwiemel tat-Trott - Tluq ħażin waqt tiġrija bil-vantaġġ "False Start" 
 

2.5.1 Raġunijiet ta’ tluq ħażin f’tiġrija bil-vantaġġ 
2.5.1.1 Interferenza waqt parata tat-tluq. 

2.5.1.2 Interferenza fit-tluq bħal meta żiemel minn ta’ wara jdawwar f’daqqa u jidħol 
fiż-żwiemel ta’ quddiemu b'periklu għaż-żwiemel. 

2.5.1.3 Jekk żiemel ikollu xi ħsara fl-armar qabel it-tluq. 
2.5.1.4 Jekk ġerrej jikkaġuna ‘Tluq ħażin’ minħabba xi ħsara fl-inġenji, u wara li l- 

“stewards” jikkonfermaw li m’hemm l-ebda hsara iz-ziemel jigi    irtirat mit- 
tigrija. 

 
 

2.5.2 Żiemel li jagħmel tluq ħażin għal darbtejn ma jitħalliex jieħu sehem fit-tielet tluq u 
jiġi skwalifikat. 

 

2.5.3 Żiemel jaqta' t-tape tat-tluq jekk joħroġ qabel in-numru tlieta (3) tat-“Tape 
Recorder”,”Microphone”  jew bandiera. 

 
 

 Dixxiplina għar-regoli 2.5.2 u 2.5.3 Ara Appendiċi I (j)

 Dixxiplina għar-regoli 2.5.1.4 Ara Appendiċi I (K)

 

Nota. 
Fuq l-“iscratch”, fuq l-20 metru u fuq l-40 metru jkun hemm video camera li tirrikordja t-tluq u l-qtugħ 
tat-“tape” fl-“istart”. Dawn il-videos jiġu eżaminati f’każ ta’ dubbju mill-Uffiċjali tat-Tiġrijiet. 

 

 

 

2.6 Żwiemel tat-Trott - Waqt it-Tiġrija 
 

2.6.1 L-ebda ġerrej ma jista' jfixkel ġerrej ieħor billi jwaqqaf f’daqqa jew inaqqas il-pass 
f’daqqa jew inkella jgħajjat u jagħmel ħsejjes oħra li jkunu ta’ tfixkil għaż-żwiemel l- 
oħra jew jikkawża tfixkil b’xi mod ieħor. Dwar għajjat esaġerat il-Judges għandhom   
dritt isejħu lill-ġerrej u jekk dan ma jimmoderax l-għajjat tiegħu jkun suġġett għal 
multa jew provvediment anke ta’ tibdil tal-pożizzjoni tad-dħul taż-żiemel jekk l-
għajjat ikun tellef jew ikkawża tfixkil lil żwiemel oħra u jingħata placing wara ż-
żiemel li jkun tellef. 

 

2.6.2 Żiemel maqlub m’għandux jiġi miġbud b’tali mod li jtellef uċjew ikun ta’ periklu 
għal żwiemel oħra. 

 

2.6.3 L-ebda ġerrej ma jista' jokkupa aktar minn pożizzjoni waħda waqt it-tiġrija jiġifieri 
joqgħod fin-nofs ta’ żewġ positjiet. 

 

2.6.4 Ġerrej ma jistax ibiddel il-pożizzjoni tiegħu bl-intenzjoni li jgħin jew jagħti 
vantaġġ lil xi ġerrej jew żiemel ieħor. 

 

2.6.5 Żiemel li jkun qaleb u mgħajjat mill-vann irid joħroġ 'il barra mit-tiġrija u joqgħod 
lura mingħajr ma jkun ta’ tfixkil għal ġerrejja oħra. 

 

2.6.6 Ġerrej li ma jistax joħroġ għandu jżomm l-istess pożizzjoni sakemm isib mument 
tajjeb biex joħroġ mit-tiġrija. Jekk ikun każ serju jista' joħroġ fil-korsa ta’ ġewwa.  
Meta jinqabad fuq ġewwa għandu juża s-safety track għas-sigurta taż-żwiemel u 
ġerrejja oħra  u għalih innifsu . 



17 
 

 

 
 

2.6.7 Ġerrej li ż-żiemel tiegħu jkun qaleb fit-tul, aktar minn 10 passi għandu joħroġ liż-
żiemel tiegħu mit-tiġrija, anke jekk ma jkunx mgħajjat mill-vann. Meta l-“istewards” 
mill-vann isejħu żiemel sabiex joħroġ, il-ġerrej għandu joħroġ minnufih u l-
“isteward” għandu jibqa' jsejjaħlu l-ewwel bin-numru u wara bl-isem tal-ġerrej sabiex 
joħroġ. 

 

2.6.8 Il-ġerrej għandu jkollu saqajh it-tnejn fuq l-istaffa ħlief meta jiġu wżati t-tiranti. 
 

2.6.9 Użu tal-frostin. 

2.6.9.1 Il-frostin jista' jiġi wżat biss bħala mezz ta’ kontroll u ta’ ftit inkoraġġiment liż-
żiemel. 

2.6.9.2 Il-frostin  irid   jiġi  wżat  minn   quddiem biss u  qatt   ma   jista' jiġi wżat   
mill- 

ġenb taż-żiemel, minn taht, fuq il-partijiet tas-serkin, fuq xi tagħmir ieħor jew 
minn wara daħar il-ġerrej. 

2.6.9.3 Il-frostin ma jistax jintuża wara l-“finishing line” jew qabel it-tiġrija. 
2.6.9.4 :errej ma  jistax  fl-ebda  ħin  isuq bir-riedni  f’id waħda  fil-waqt li juża  l-frostin 

bl-id l-oħra. 
2.6.9.5 :errej ma jistax jagħti daqqiet liż-żiemel bil-manku tal-frostin, kemm waqt it- 

tiġrija kif ukoll qabel it-tmiem tagħħa. Il-frostin jista' jintuża biss b’mod ħafif u 
ta’ darba kultant. 

2.6.9.6 F’każ ta’ użu ħażin tal-frostin ripetutament il-ġerrej jista’ jiġi ordnat li jsuq bla 
frostin. 

2.6.9.7 Fl-aħħar dritta u cioe mill-arblu l-aħmar sal-ġister l-użu tal-frostin ma jistax 
ikun aktar minn seba' ( 7 ) daqqiet. 

2.6.9.8 Il-ġerrej ma jistax juża l-frostin b’mod mhux raġonevoli, cioe’ indiskriminat matul 
il-kors tat-tiġrija. 

 

2.6.10 Il-ġerrej ma’ jistax jagħti bis-sieq liż-żiemel u kull  tip ta’ moħqrija jew ġest mhux   
xieraq fil-konfront taż-żiemel ma huwiex permess u jista' jġib sospensjoni tal-Liċenzji 
tal-ġerrej, minbarra l-multi u sospensjonijiet kontemplati. Swat eċċessiv kemm waqt 
it- tiġrija, galoppi u taħriġ anke matul il-ġimgħa jġib azzjoni ta’ dixxiplina skond dawn 
ir- regolamenti. 

 

2.6.11 L-ebda ġerrej li jkun qed isuq mingħajr frostin għal kwalunkwe raguni ma jista’ 
jsawwat bit-truf tar-riedni. 

 

2.6.12 Il-ġirja taż-żiemel: 

2.6.12.1 L-ebda ġirja oħra ħlief dik tat-Trott ma hija aċċettabli u ż-żiemel jiġi 

skwalifikat fuq il-ġirja jekk: 
 

2.6.12.1.1 Jaqleb aktar minn sitt passi wara l-ewwel 75 metru mit-tluq (il-pilastri l- 
ħodor). 

2.6.12.1.2 Ma jkunx bit-trott (qlib jew ġirja ħażina) fi tliet mumenti separati matul it- 
tiġrija. 

2.6.12.1.3 Meta fl-aħħar 200 metru ma jkunx miexi bit-trott (pass wieħed maqlub jew 
żewġ passi bil-ħażin). 

2.6.12.1.4 Meta jmiss b’imnieħru l-linja tat-tmiem tat-tiġrija mhux bit-trott. 
 

2.6.13 Żiemel li jinstaq il-ġewwa mill-poles jew rail m’għandux jigi skwalifikat jekk ma ħa l- 
ebda vantaġġ fuq żwiemel  oħra. 

 

2.6.14 L-ebda sewwieq ma jista' jaqla' minn fuq in-naħa ta' ġewwa (man-naħa tal-poles) jekk 
ma jkunx hemm spazju adegwat u suffiċjenti, u dan ifisser li jkun jista' jgħaddi 
mingħajr tfixkil għalih u għaż-żiemel ta' ħdejh.  Sewwieq jista' jaqla' jew igħaddi minn 
ġewwa   ta' 
żiemel ieħor meta jkun hemm biżżejjed spazju biex jagħmel dan u dan l-istess spazju 
jkun ilu vojt mhux inqas minn hamsin (50) metru. 



18 
 

 

 
 

2.6.15 Sewwieq li għal kwalunkwe raġuni jsuq liż-żiemel tiegħu b'wisa' vojt ta' serkin jew 
aktar 'il barra mill-poles (f'dan il-paragrafu msejjaħ "iż-żiemel li jkun jiġri fuq barra") 
għal ħamsin (50) metru jew aktar, irid jagħti l-preċedenza lil dak iż-żiemel (jew 
żwiemel) li jkun ġej minn warajħ minn fuq ġewwa (mal-poles), anki jekk iż-żiemel ta' 
wara (jiġifieri dak li jkun mal-poles) ikun sa żewg tulijiet wara ż-żiemel li jkun jiġri fuq 
barra, sakemm iż-żiemel li jkun ġej minn warajħ ikollu l-potenzjal li jaqbeż liż-żiemel 
li jkun jiġri fuq barra. 

 

2.6.16 L-ebda żiemel ma jista' jokkupa żewg pożizzjonijiet matul it-tiġrija, jiġifieri ma jistax 
jogħqod fin-nofs ta' żewg postijiet. Dan ir-regolament japplika fi kwalunkwe parti tat- 
tiġrija, jiġifieri mill-bidu sat-tmiem tat-tiġrija. 

 

2.6.17 Huwa pprojbit li jsir sewqan fid-direzzjoni opposta matul it-tiġrija meta ġerrej 
jiddeċiedi li jieqaf mit-tiġrija. 

 

2.6.18 Ġerrej li ma jkomplix it-tiġrija (“pulled out”) jrid javża lill-uffiċjal tal-“paddock area” 
għaliex ma kompliex it-tiġrija. 

 

2.6.19 Żiemel li jkun fid-dritta finali u li jkun skwalifikat għandu jiġi misjuq sal-aħħar tat-  
tiġrija (Finishing line) mingħajr ma jagħmel xi manuvri li jistgħu jtellfu liż-żwiemel l- 
oħra partecipanti fit-tiġrija. 

 

2.6.20 Jekk l-uffiċjali tat-tiġrijiet jidrrilhom li l-ordni tat-tmiem seta’ kien differenti 
minħabba xi interferenza ta’ xi żiemel ieħor, dejjem jinqaleb ir-rizultat fejn min tellef 
imur wara min gie mtellef. 

 

2.6.21 Kull ġerrej ghandu jirsisti għat-tiġrija u għalhekk m’għandux jiġbed fl-ebda parti tat- 
tiġrija jew joqgħod lura mingħajr ma jkollu raġuni  valida. 

 

2.6.22 Żiemel li jkun ikkonfermat imtajjar jew skwalifikat għandhu jittella' n-numru tiegħu 
bħala DISQUALIFIED (skwalifikat) fuq il- Bord quddiem il-Pubbliku waqt it-tiġrija. 

 

2.6.23 Mhux permess l-użu ta’ telefonija ċellulari mill-ġerrej waqt li dan ikun fil-korsa. 
 

2.6.24 Ġerrej irid iżomm liż-żiemel tiegħu f’distanza ragjonevoli  miż-żiemel  ta’  quddiemu. 
Jekk waqt it-tiġrija ġerrej ikun imwissi mill-judges f’aktar minn żewg okkażjonijiet u 
ma jieħux azzjoni f’ċertu distanza dan għandu jiġi penalizzat. Tali penali għandha 
tibqa inappellabbli bħal ma japplika għall-għajjat waqt it-tiġrija. 

 

2.6.25 :errej m’għandu qatt u għal ebda raġuni jxejjer bir-ras jew jaghti daqqiet jew jagħmel 
kwalunkwe ħsara lill-żwiemel oħra. 

 

2.6.26 It-tiġrija tkun kompluta meta l-imnieħer taż-żiemel imiss il-Finisħing line. Jekk fil- 
konfront ta’ xi żiemel tintuża paletta tal-ilsien fil-ħalq, tali paletta ma tistax tisporgi 
barra mix-xuftejn taż-żiemelġ żiemel b’paletta li tisporgi barra mix-xuftejn jista’ jiġi 
skwalifikat jew jinbidillu l-pjazzament f'każ li jkun ħoloq dubju f’deċiżjoni tal-“photo 
finish”. 

 

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.1, 2.6.2 Ara Appendiċi I (q)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.3 u 2.6.16 Ara Appendiċi I (g)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.4 u 2.6.19 Ara Appendiċi I (n)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.5 u 2.6.6 Ara Appendiċi I (j)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.7, 2.6.8, 2.6.17 u 2.6.18 Ara Appendiċi I (m)

 Dixxiplina ghar-regoli 2.6.9 (minbarra 2.6.9.7) Ara Appendici (i)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.9.7 Ara Appendiċi I (u)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.9.8, 2.6.10 u 2.6.11 Ara Appendiċi I (i)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.21 Ara Appendiċi I (r)
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 Dixxiplina għar-regoli 2.6.23 Appendiċi I (m)

 Dixxiplina għar-regoli 2.6.24 u 2.6.25 Ara Appendiċi I (g)

 

2.7 Żwiemel tat-Trott - Wara t-Tiġrija 
 

2.7.1 Meta żiemel jgħaddi l-linja finali, il-veloċita tiegħu għandha titnaqqas bil-mod u mhux 
f’daqqa u jibqa' sejjer hekk sa 150 metru. Waqfien f’daqqa jitqies bħala sewqan 
perikoluż. 

 

2.7.2 L-Uffiċjali tat-Tiġrijiet għandhom id-dritt li jivverifikaw l-istat taż-żiemel meta ġerrej 
jinsab li uża l-frostin żejjed jew ħażin. 

 

2.7.3 Fl-ebda ħin il-ġerrej ma jista' joqgħod bil-wieqfa fuq l-istaffef. 
 

2.7.4 Hija responsabbilita' tas-“Sid” illi jirritorna lura n-numru li bih ikun ġera ż-żiemel lejn 
il-”Club”. Għandu jħalli l-imsemmi numru fil-kamra qabel ma joħrog mil-Korsa. 
F’każ li dan ma jseħħx is-“Sid” ikollu jħallas għal sett ġdid u ma jitħalliex jikkompeti. 

 

2.7.5 Is–sid jibqa' responsabbli sabiex qabel joħroġ iż-żiemel mill-korsa l-handlers tiegħu 
jħallu l-faxex jew karti ta’ identifikażzjoni tal-handlers . 

 

 Dixxiplina għar-regoli 2.7.1 Ara Appendiċi I (i)

 Dixxiplina għar-regoli 2.7.2 u 2.7.3 Ara Appendiċi I (g)
 

2.8 Żwiemel tal-Galopp - Waqt il-”Weigħing Session” 

 
2.8.1 L-Uffiċjali għandhom jieħdu notament dwar talbiet partikolari tal-ġerrejja. 

 

2.8.2 Il-jockeys għandhom jippreżentaw ruħhom fil-“weigħing room” fil-bidu tal-ewwel  
tiġrija tal-meeting jew kif jistgħu jordnawlhom il-judges u l-Istewards. Huwa 
mportanti li jintiżnu bl-apparat kollhu li jirkbu bih. 

 

2.8.3 Il-Helmet, il-Frostin, Blinkers, Hood, Visor, Eyeshield u sidra ma jintiżnux. 
 

2.8.4 Minħabba  ragunijiet  ta’  safety  il-body protector ma jitqiesx  fil-”weigħing  in” tal- 
ġerrejja f'każ ta’ ġerrej li qed jintiżen over weight. :errej li bil-body protector jintiżen 
bil-piż regolari tiegħu jista' jġib il-piż bil-body protector. L-uffiċjal  li  jiżen  il-ġerrejja 
jrid jinnota li meta jerġa' jintiżen ikunbil-body protector jew le skond kif kien intizen 
qabel it-tiġrija u l-ġerrejja mitluba jikkonfermaw li dan id-dettal jitniżżel fuq id- 
dokument tal-uffiċjal. 

 

2.8.5 Żwiemel illi jkollhom problemi fil-gaġġa jew żwiemel illi jkollhom ħtieġa jidħlu l-
aħħar fil-gaġġa għandhom jirraportaw lill-Uffiċjali f’dan il-ħin u jkunu biss l-
Uffiċjali li jiddeċiedu jilqgħux l-istess talba. Min jagħżel li jidħol l-aħħar fil-gaġġa 
jrid jieħu l-aħħar gaġġa u jekk ikun hemm aktar minn żiemel wieħed tittella' l-polza. 

 

2.8.5.1 Żwiemel li ma joħorġux għall-parata mingħajr permess miktub fuq id-
dokument tal-”weigħing in” jistgħu jiġu skwalifikati jew mmultati.  

 

2.8.6 Żiemel jista' jintrikeb sal-gaġġa jew le skond kif jiddeċiedi l-ġerrej. Kull min jeħtieġ 
permess għandu jitolbu lill-uffiċjali waqt il-”weigħing in” u jaċċerta ruħu li ngħata dan 
il-permess li jiġi mmarkat fuq id-dokument tal-piżijiet tat-tiġrija. 

 

2.8.7 L-Uffiċjal inkarigat milli jiżen il-ġerrejja għandu jassikura illi l-ġerrej jintiżen skond 
il- piż ‘handicap’ li jkollu u jaċċerta ruħu li l-ġerrej jintiżen bis-sarċ, ħżiem, numru u 
jew faldrappa li bih ser jirkeb waqt it-tiġrija. Il-helmet u l-frostin mhuwiex 
obbligatorju 
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għall-użin. Il-body protector jista' jintuża sabiex jinġieb il-piż iżda huwa eżentat 
meta żiemel jintrikeb overweight. 

 

2.8.8 Kull sid jista' jkun preżenti waqt il-ħin li jintiżnu l-“jockeys” u preżenti fil-“paddock.”. 
L-ebda sid jew ġerrej ma jista' jfixkel jew jinfluwenza lill-uffiċjali tat-tiġrija sakemm 
ma jinnotawx xi irregolarita. Min jinqabad jipprova jieħu vantaġġ fil-piż jiġi 
skwalifikat   għal mhux anqas minn sitt xhur. 

 

 

 
 

Nota 

2.8.9 Ġerrej għandu jintiżen bl-istess affarijiet li jkun intiżen qabel it-tiġrija u l-aċċessorji 
bħal helmet, frostin u ħżiem mhux obligatorji li ġerrej jintiżen bihom. Jekk jintiżen bil-
body protector irid jerġa' jintiżen bih. 

Kull ġerrej huwa obbligat u għandu jkun responsabbli sabiex jintiżen qabel ma jippreżenta ruħu 
għall- użin uffiċjali fil-preżenza tal-Uffiċjali sabiex ma jintilifx ħin u sabiex kulħadd jieħu ħsieb 
ikollu l-piż ħandicap eżatt. 

 

 Dixxiplina għar-regoli 2.9.6 Ara Appendiċi I (i)
 

2.10 Żwiemel tal-Galopp - Il-polza għall-”gates” 
 

2.10.1 Il-polza għall-“gates” tittella' wara li kull ġerrej jkun intiżen. 
 

2.10.2 In-numri tal-parteċipanti jitpoġġew quddiem kulħadd fil-basket tal-polza fil-waqt li n- 
numru ta’ xi żiemel jew żwiemel li se jingħatalhom permess li jidħlu l-aħħar, jitwarrab. 

 

2.10.3 In-numru li jittella' l-ewwel jiġi assenjat il-gate numru 1, it-tieni li jittella' jiġi assenjat 
il- gate numru 2 u l-kumplament isegwu billi jiġu assenjati l-”gates” b’din is-sekwenza. 

 

2.11 Żwiemel tal-Galopp - Qabel il-tluq tat-tiġrija 
 

2.11.1 L-Uffiċjali jsejħu l-parteċipanti fil-“paddock area” ħames minuti qabel sabiex 
jippreparaw biex jirkbu u joħorġu għall-parata. 

 

2.11.2 L-Uffiċjali jaraw illi ħdejn il-gaġġa jkun hemm biss persuni awtorizzati li huma l- 
handlers nnominati ta’ kull żiemel, u l-handlers uffiċjali tal-”MALTA RACING 
CLUB”. 

 

2.11.3 L-Uffiċali  għandhom  d-dritt  illi  jirtiraw  żiemel  li  jittardja  għad-dħul  fil-gaġġa 
u/jew żiemel illi jikkawża dewmien żejjed għat-tluq regolari tat-tiġrija u dan fl-aħjar 
interess u sigurta tal-ġerrejja u ż-żwiemel parteċipanti kollha. Żiemel li jaħrab 
mingħajr ġerrej jew ikollu inċident jista' ma jitħalliex jipparteċipa u jingħata t-tluq 
mingħajr dan iż-żiemel. Ikun l-istarter Uffiċjali u ċ-Chief Judge li jiddeċiedu li jieħdu 
din id-deċiżjoni. 

 

2.11.4 Żiemel li jkun jeħtieġ li handler jitla' ħdejn rasu ħdejn il-gaġġa, jeħtieġ permess minn  
qabel waqt il-”weighing in”, li jiġi aċċettat biss jekk il-Judges jkunu jafu li ż-żiemel 
huwa żiemel diffikultuż u kellu problemi qabel fil-gaġġa. L-ebda handler ma jista' 
jgħajjat, isawwat jew imiss iż-żiemel sabiex  jgħinu joħroġ mill-gaġġa u jekk jiġri dan   
jista jwassal għal skwalifika taż-żiemel u l-istess handler. 

 

2.11.5 F’każ ta’ finali ż-żwiemel li sejrin jieħdu sehem għandhom jieħdu parti fil-Parata. 

Nota 
Żwiemel diffikultużi biss jistgħu jingħataw permess mill-Judges biex ma joħorġux għall-parata, 
liema permess jingħata bil-miktub jew avżat mill-Judges lill-‘Paddock Steward’. Sabiex jingħata 
dan il- permess il-Judges iridu jkunu raw u apprezzaw li dak iż-żiemel ikollu diffikulta fl-imġieba jew 
karattru tiegħu li jikkawża ħsara lill-istess żiemel uċjew ż-żwiemel l-oħrajn u dan jintalab fil-
”weigħing in” jew qabel il-bidu tat-tiġrijiet. 
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 Dixxiplina għar-regoli 2.11.3 u 2.11.5 Ara Appendiċi I (i)
 

2.12 Zwiemel tal-Galopp - Użu Tal-Frostin 
 

2.12.1 Il-ġerrejja tal-galopp għandhom jużaw il-frostin biss għas-sigurta, sabiex jikkoreġu u 

jagħtu l-kuraġġ liż-żiemel u l-frostin għandu jintuża fost l-oħrajn b’dan  il-mod: 
 

2.12.1.1 Il-ġerrej għandu juri l-frostin liż-żiemel u jagħtih ċans jirrispondi. 
2.12.1.2 Il-ġerrej għandu juża l-frostin mal-ġenb sabiex ifakkar liż-żiemel. 
2.12.1.3 Il-ġerrej għandu jaghti ċans u ħin liż-żiemel sabiex dan jirrispondi qabel il-

ġerrej ikun jista' jerġa' juża l-frostin. 
2.12.1.4 Il-ġerrej għandu żomm idejh it-tnejn fuq ir-riedni meta juża l-frostin mal-ġenb 

ta’għonq iż-żiemel u jżomm il-frostin f'"backhand position". 
2.12.1.5 Il-ġerrej għandu juża l-frostin mal-ġirja taż-żiemel u ma jisbilanċjalux   il-ġirja. 
2.12.1.6 Il-ġerrej jista' jxejjer l-frostin sabiex jgħin liż-żiemel jiġri dritt u jevita li jiftaħ. 

 
2.12.2 Dawn għandhom jitqiesu bħala użu ħażin tal-frostin: 

 

2.12.2.1 Daqqiet li jikkawżaw ħsara u feriti. Meta l-ġerrej jgħolli l-frostin 'il fuq minn 
spallejh. 

2.12.2.2 Meta l-frostin jintuża b’ripetizzjoni mingħajr ma jagħti ċans liż-żiemel 
jirrispondi  u jissawwat żewġ daqqiet jew aktar fi strajpjatura waħda. 

2.12.2.3 Meta l-frostin jintuża b’saħħa  eċċessiva. 
2.12.2.4 Meta jissawwat żiemel li mhux qed jirrispondi  għall-frostin,  jew  meta żiemel  

ma  għandu ebda ċans li  jirbaħ, jew meta għandu vantaġġ li żgur ser jirbaħ jew   
meta jintuża l-frostin wara l-ġister. 

2.12.2.5 Il-Judges jispezzjonaw il-frostin li għandu jkun tat-tip awtoriżżat mir-
regolamenti Internazzjonali u jkun tat-tip li ma jikkawża ebda marki u ħsara liż-
żwiemel. 

 

2.12.3 Ġerrej tal-galopp jingħata multa jew sospensjoni ta’ meeting jew aktar meta jsiru t- 
tiġrijiet tal-galopp, għall-użu ħażin tal-frostin iżda ma għandhomx jingħataw 
sospensjonijiet lill-ġerrej biex ma jirkibx bla frostin. 

 

2.12.4 Il-Judges japprovaw frostin regolari li fl-opinjoni tagħhom jikkawża l-anqas ħsara    liż- 
żwiemel u dan għandu jkun frostin li għandu speċifikażzjonijiet u approvazzjoni 
internazzjonali . 

 

 Dixxiplina ghar-regoli 2.12 Ara Appendici (i)
 

2.13 Żwiemel tal-Galopp - Wara t-Tiġrija 
 

2.13.1 Meta  ż-żwiemel  jaslu  lura  mit-tiġrija  ħadd  ma  għandu  jersaq  lejn  il-“jockeys”  u 
ż-żwiemel. 

 

2.13.2 Il-“Judge” jista' jiskwalifika żiemel li jiġi avviċinat jekk mhux mill-“handler”  
awtoriżżat. 

 

2.13.3 Is-sid jibqa' responsabbbli għal kull azzjoni li tirrigwarda ż-żiemel u f’każ illi handler 
jew terzi persuni javviċinaw iż-żiemel u jidhru jieħdu jew jagħtu xi oġġett jew piż 
lill- 
ġerrej iġibu sospensjoni immedjata fuq iż-żiemel u fuqhom għal perjodu ta’ mhux 
anqas minn sitt xhur. 

 

Nota 
F’każ ta’ oġġezzjonijiet, kemm għaż-żwiemel tat-Trott kif ukoll għaż-żwiemel tal-Galopp, qabel ma 
joħroġ ir-riżultat tat-tiġrija, jew appell wara li jkun ħareġ ir-riżultat irreferi għal sezzjoni 7. 
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2.14 Żwiemel tal-Galopp - Riżultat 
 

2.14.1 F’każ ta’ riżultat fejn żewg żwiemel jidħlu fl-ewwel post l-uffiċali jistgħu jiddikjaraw 
it- tiġrija “dead heat” u l-premju tal-ewwel u t-tieni post jinqasam bejn iż-żwiemel. (L- 
istess principju jirregola sitwazzjonijiet meta iktar minn żewg żwiemel jidhlu fl-ewwel 
post.) 

 

2.14.2 Jingħata premju liż-żiemel li jidħol immedjatament wara ż-żwiemel li daħlu “dead 
heat”. Dan japplika kemm għaż-żwiemel tat-trott kif ukoll għal tal-galopp. Pożizzjoni 
tkun liema tkun li fiha jidħlu żwiemel “dead heat” jieħdu dik il-pożizzjoni u l-
pożizzjoni ta’ wara. 

 

2.14.3 F’każjiet fejn żiemel ikun daħal l-ewwel iżda jkun ikkawża xi interferenza fuq żiemel 
ieħor l-Uffiċjali jistgħu jiddeċiedu li jbiddlulu l-pożizzjoni tad-dħul tat-tiġrija. Dan isir 
biss meta jkun ħa vantaġġ fuq dak iż-żiemel li sofra interferenza jew tfixkil. 

 

2.14.4 Peress illi l-korsa m’għandhiex “rail” żiemel jitqies li ħareġ 'il barra mit-track meta 
joħroġ sieq jew aktar kompletament mill-poles tal-korsa. 

 

2.14.5 F’każ li żiemel jolqot pole jew aktar biss mingħajr ma joħroġ b’sieq jew aktar barra 
mit- track dan ma jikkawża ebda infrazzjoni. 

 

2.14.6 F’każijiet meta żwiemel jiġu ssikkati u jispiċċaw joħorġu barra mit-track  il-Judges  
jistgħu jeżentaw żiemel li jkun ġie sfurzat 'il barra mill-poles. 

 

2.14.7 Il-Judges għandhom jeżaminaw jekk żiemel ikunx ħa vantaġġ fuq iż-żwiemel l-oħra 
jew  le meta joħroġ 'il barra mill-poles u fil-każ fejn ikun ħa vantaġġ fuq żwiemel oħra 
dan jista' jiġi skwalfikat jew il-klassifikażzjoni tad-dħul mibdula. 

 
 

Nota 
Ġerrej li jipprova jgħaddi minn ġewwa meta ma jkollux spazju jagħmel din il-manuvra, ma jista' qatt 
jiġi eżentat milli jkun daħal 'il ġewwa mill-poles. 
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3.1 Judge , Stewards, Starter u handicapper 
 

3.1.1 It-tiġrija tkun ikkontrollata minn Judge, Steward, Starter u handicapper tal-”MALTA 
RACING CLUB”. 

 

3.1.2 Il-Judge huwa responsabbli għall-osservanza ta’ kull aspett tat-tiġrija mill-ħin li 
jintiżnu l-“jockeys” sal-mument li jitħabbar r-riżultat uffiċjali tat-tiġrija, kif ukoll 
huwa b’mod assolut responsabbli fuq l-uffiċjali l-oħra kollha li qed jassistuh. 

 

3.1.3 L-isteward ikun responsabbli għall-użin tal-ġerrejja, meta jissejħu għall-parata u 
sabiex javviċinaw il-gaġġa tat-tluq u biex jassisti fis-superviżjoni u kull ateġġjament 
tal- “jockeys” u “handlers” kif ukoll jeżamina t-tiġrija u jassisti fil-verdett tat-tiġrija. 

 

3.1.4 “Steward” jista' jkun “starter” u viċi versa iżda dejjem għandu jiġi mgħarraf lill- 
“jockeys” min ser ikun “starter” uffiċjali li jsejjaħ it-tluq tat-tiġrija fil-ġurnata. Meta 
l- aħħar żiemel jidħol fil-gaġġa l-uffiċjal jista' jagħti t-tluq tat-tiġrija . 

 

3.1.5 L-“istarter” flimkien mal-“isteward” ukoll jassisti għal kull aspett tat-tiġrija. Iżda huwa 
biss ikun l-uffiċjal diżenjat li jsejjaħ il-1-2-3 u jiftaħ il-gaġġa għat-tluq tat-tiġrija. L- 
“istarter” ta’ kull tiġrija jkun identifikat lill-“jockeys” fil-“Weigħing Room”. 

 

3.1.6 Il-ħin uffiċjali meta kull “jockey” għandu jkun il-“Club” preżenti fil-“Weigħing 
Room” għandu dejjem ikun il-ħin tal-bidu ta’ kull programm jew kif imħabbar mod 
ieħor ma' kull kitba. 

 

3.1.7 Il-“Judge” jista' jirrifjuta “jockeys” li jippreżentaw ruħhom tard sabiex jintiżnu bil- 
konsegwenza li ż-żiemel jiġi “scratched”. 

 

3.1.8 Il-“handicapper” ikun speċjalment nominat mill-“AWTORITA' jew KUNSILL TAT- 
TI:RIJIET ” li jiddeċiedi dwar il-“handicap” li jista’ jingħata liż-żwiemel li 
jipparteċipaw matul l-istaġun. 

 

3.1.9 Il-“handicapper” flimkien mad-Diriġenti tal-“Malta Racing Club jew Awtorita' jew 
Kunsill tat-Tiġrijiet (Horse Racing Authority)” jista' jissuġerixxi u jimplimenta sistema 
ta’ “handicap” sabiex il-kompetizzjoni tat-tiġrijiet tal-Galopp tibqa' kompetittiva. 
F’każ illi jkun possibli billi jkun hemm żewġ kategoriji jew klassijiet differenti ta’ 
żwiemel dan ikun kompitu aktar faċli. 

 

3.1.10 Il-“handicapper” jiddeċiedi l-piż tal-kompetizzjonijiet u tiġrijiet programmati fil- 
kalendarju tal-istaġun inkluż id-distanzi tal-istess tiġrijiet u fin-nuqqas ikun il-Kunsill 
jew il-Horse Racing Authority li tiddeċiedi . 

 

3.1.11 Kull uffiċjal tat-tiġrija għandu l-awtorita illi jkellem lill-“jockeys”, “handlers” u sidien 
u kull uffiċjal għandu jingħata r-rispett xieraq u opportun. Kull min jonqos jista' jiġi 
sospiż jew mitlub jikkontrolla ruħu b'effett immedjat. 

 

3.1.12 L-uffiċjali jiżnu l-“jockey” u jinnotaw fuq id-dokumenti tat-tiġrija l-piż ta’ kull 
“jockey” bid-dettalji ta’ kif intiżen u ż-żiemel partikolari u kull permess lilu mogħti 
f'każ ta’ talbiet speċjali li jeħtieġu l-awtoriżżazzjoni u l-permess tal-Judges . 

 

3.1.13 Il-“jockey” irid ukoll jgħarraf l-isem u l-kunjom tal-“handler” inkarigat maż-żiemel u 
dan ukoll jiġi nnotat mill-uffiċjali fid-dokumenti tat-tiġrija. Huwa permess handler 
wieħed ma' kull żiemel iżda fejn jinħtieġu żewġ handlers dawn jinħtieġu l-permess bil- 
miktub fuq id-dokument tat-tiġrija mill-Judges . 

Parti Numru 3 – Tiġrijiet tal-Galopp 
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3.1.14 Il-“handlers” awtoriżżati jrid ikollhom “Bib” tagħhom personali jew tal-Klabb u faxxa 
jew Tag bin-numru taż-żiemel altrimenti ma jistgħux jidħlu fil-korsa. 

 
 

3.2 Il-“Jockey” 
 

3.2.1 Il-“Jockey” li ser jipparteċipa jrid ikollu l-Liċenzji  tat-taħriġ mħallsa. 
 

3.2.2 Il-“Jockey” huwa obbligat li jkun preżenti fil-ħin meta jibdew t-tiġrijiet u jkun preżenti 
fil-kamra tal-miżien sabiex jintizen. 

 

3.2.3 Kull “jockey” għandu jkun responsabbli sabiex jintiżen qabel ma jippreżenta ruħu 
għall- użin uffiċjali fil-preżenza tal-uffiċjali sabiex ma jintilifx ħin u sabiex kulħadd 
jieħu ħsieb ikollu l-piż handicap eżatt. 

 

3.2.4 Il-“jockeys” taż-żwiemel kollħa għandhom jieqfu ħdejn il-kamra tal-mizien u kull 
ġerrej jerġa' jintiżen ħdejn l-Uffiċjali u ħadd ma jista' jersaq lejn iż-żwiemel f’dak l-
istadju. 

 

3.2.5 Il-“Jockey” għandu l-obbligu li jagħti l-isem u l-kunjom tal-handler lill-Uffiċjal waqt li 
jkun qed jintiżen u meta jittellgħu l-poloz tal-”gates”. 

3.2.5.1 “handler” jista' jkun sid iż-żiemel sakemm ikun irreġistrat bħala “handler” mal- 
uffiċjal tat-tiġrija. 

 

3.2.6 Waqt galoppi jew “training” fil-korsa, il-“jockey” irid jilbes il-“crash helmet”. 
3.2.6.1 Kull jockey ikollu l-liċenzji rtirata jekk jinqabad jirkeb żiemel tal-galopp mingħajr 

“crash helmet” u dan japplika għal kull post f’Malta jew Għawdex . 
3.2.6.2 Apparti penalitajiet oħra li jistgħu jiġu mposti, penali ta’ punt mill-klassifika tal- 

“jockeys” japplikaw għal kull darba illi regola 3.2.6 tiġi miksura. 
3.2.6.3 “Jockeys” taħt l-eta ta' tmintax-il sena jeħtieġu l-kunsens bil-miktub tal-ġenituri 

tagħhom u l-Club ma jkollu ebda responsabbilita fil-konfront tagħhom kemm 
waqt it-tiġrijiet kif ukoll fi kwalunkwe ħin ieħor. 

 

Nota 
Il-“Jockeys” huma marbutin b’kodiċi ta’ kondotta xierqa lejn l-uffiċjali tat-tiġrija u għandhom 
jobdu mingħajr diskussjoni l-ordnijiet tal-uffiċjali. 
Diskors lejn l-Uffiċjali ma huwiex ttollerat u jiġu mposti skwalifiki u multi għal min jonqos mir-
rispett dovut lejn l-uffiċjali. 

 

3.3 L-Użu tal-Gaġġa 
 

3.3.1 L-użu tal-gaġġa huwa responsabbilita ta’ sid iż-żiemel illi jkun qed jagħmel użu 

minnha. 
 

3.3.2 L-użu tal-gaġġa jrid ikun bil-permess tal-“Malta Racing Club”. 
 

3.3.3 Ħadd m’għandu dritt li jressaq il-gaġġa bla permess  . 
 

 
 

Nota 

3.3.4 Is-Sid huwa responsabbli għal kwalunkwe ħsara li jikkaġuna bl-użu ħażin tal-istess 
gaġġa. 

Ħadd ma għandu jopera l-”gates” mingħajr ma jiftaħ il-“locks” tal-ġenb. 
 

Nota 
L-użu tal-Korsa għandu dejjem ikun wieħed prudenti u għandhom jiġu osservati r-regolamenti u l- 
ħinijiet ta’ meta wiehed jista' jagħmel użu mill-Korsa. 
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3.4 Klassijiet u handicaps 
 

3.4.1 Il-Klassijiet jinqasmu fi tnejn u jissejħu Klassi A u Klassi B 
3.4.1.1 Klassi A- Minn 58.5 Kilos 'il fuq 
3.4.1.2 Klassi B- Minn 58.0 Kilos 'l isfel 

3.4.1.3 Jew kif jiġi deċiż fil-bidu ta’ kull staġun. 
 

3.4.2 It-tiġrijiet jinqasmu skond il-klassi biss meta jkun possibbli illi jinqasmu hekk u jkun 
hemm biżżejjed żwiemel miktuba. 

 

3.4.3 Dawk iż-żwiemel illi sad-data tal-bidu tal-istaġun ikollhom xi rebħ jikkwalifikaw 
għal- ewwel klassi (cioe’A) fil-waqt li l-oħrajn jikkwalifikaw għat-tieni klassi (cioe’B). 

 

3.4.4 Żwiemel li ser jinkitbu għall-ewwel darba jiġru fl-ewwel Klassi (A) bil-piż kif 

ddettaljat hawn taħt: 

3.4.4.1 Żwiemel barranin li kellhom rebħa jew place sal–ħames post fil-karriera tagħhom 
jiġru 60 Kgs. 

3.4.4.2 Żwiemel li qatt ma ġrew inklużi żwiemel Maltin jew żwiemel barranin li ġrew u 
dejjem daħlu mis-sitt post jew aktar lura jiġru 56 Kgs. 

3.4.4.3 Ma hemm l-ebda distinzjoni bejn żiemel jew debba rigward il-piż. 

3.4.4.4 Iż-żwiemel l-oħra jiġru bil-piż preżenti li għandhom. 
 

3.4.5 L-ogħla piż li jista' jingħata żiemel ikun ta’ 70 Kgs. Jekk iż-żiemel jirbaħ żewġ tiġrijiet 
b’dan il-piż il-handicapper ikollu jżidlu 2 Kgs u l-piż massimu jkun ta’ 72 Kgs. 

 

3.4.6 Il-piż jizdied b'2 Kgs ma' kull rebħa, it-tieni post jibqa’ bil-piz iddikjarat tat-tigrija, 
filwaqt li mit-tielet post lura il-piz jonqos 1 Kg mill-piz li kellu qabel it-tigrija. 

 

3.4.7 Min jinqabad jiġbed ma jitnaqqaslux il-piż u l-ġerrej u ż-żiemel ma jieħdux punti 
għall- klassifika tal-“jockey” jew taż-żwiemel, kif ukoll jiġu penaliżżati skond ir-
regolamenti. 

 

3.4.8 F'każ li ż-żiemel ikollu “extra weight”, minħabba l-piż żejjed tal-“jockey” il-piż 

jiżdied kif hawn taħt spjegat: 
 

3.4.8.1 L-ewwel post jiżdied 2 Kgs fuq il-piż iddikjarat. 
3.4.8.2 It-tieni post jibqa' bil-piż iddikjarat tat-tiġrija.. 
3.4.8.3 Mir-raba’ post lura jitnaqqas 1 Kg fuq il-piż li kellu qabel it-tiġrija. 

3.4.8.4 Żwiemel tal-klassi A jiżdiedilhom il-piż b'4 Kgs meta tiġrija tkun bejn żwiemel 
tal- Klassi A u B flimkien, sakemm ma jiġix deċiż metodu ta’ ħandicap ieħor  . 

3.4.8.5 Żiemel li jkun ilu ma jigri għal sena shiħa jitnaqqaslu l-piz b’4 Kgs. 
 

3.4.9 Ir-regoli 3.4.8 japplikaw għal kull ġerrej f’kull tiġrija sakemm it-tiġrija ma tkunx 
Gymkhana fejn il-piżijiet la jiżdiedu u lanqas jonqsu jew tiġrija fejn il-Kunsill jew l-
Awtorita' tat-Tiġrijiet tiddeċiedi u tavża qabel il-kitba għat-tiġrija illi l-piżijiet la jiżdiedu u 
lanqas jonqsu. Ir-rebbieħ ta’ Finali jew tazza dejjem jiżdiedlu l-piż b’żewg kilogrammi. 

 

3.4.10 F’każijiet fejn jinkitbu tnax-il (12) żiemel jew aktar it-tiġrijiet jinqasmu skond il-klassi u 
ż-żwiemel jinqasmu skond il-piż sabiex isiru żewġ tiġrijiet / aktar. 

 

3.4.11 F’każijiet fejn jinkitbu biss ħdax-il (11) żiemel jew anqas il-klassi ma tinqasamx u 
jittellgħu tmienja (8) bil-polza. 

 

3.4.12 F’punt 3.4.11 ir-riserva jkollu dritt jiġri u ma jitlax bil-polza fil-kitba li jmiss. 
 

Nota 
Skond iż-żwiemel u fl-aħjar interess tat-tiġrijiet tal-galopp il-”Club” jista' jintroduċi s-sistema tal- 
ħandicapper Uffiċjali li jkun uffiċjal fost il-Judges u Stewards li jirregola l-ħandicap skond il- 
kwalifikażzjoni taż-żwiemel. 
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3.5 Kampjonati 
 

3.5.1 “Mediterranean Derby” 
 

3.5.1.1 Il-“Mediterranean Derby” hija t-tazza prinċipali tal-istaġun tal-galopp. Din it-
tazza prestiġjuża biss tissejjaħ bħala  “Derby”. 

3.5.1.2 Din issir f’nofs l-istaġun bejn April u :unju jew fi żmien ieħor jekk jiġi deciz hekk 
mill-Kunsill  fid-diskrezzjoni tieghu. 

 

3.5.2 “Coronation Cup” 
 

3.5.2.1 Il-“Coronation Cup” hija t-tieni kampjonat l-aktar prestiġjuż. 
3.5.2.2 Iż-żwiemel  li  jikkwalifikaw  għal  din  il-kompetizzjoni  jkunu  l-aħjar  tmien   (8) 

żwiemel skond kif jiġi deciz mill-Kunsill fid-diskrezzjoni tieghu. 
 

Nota 
 

Il-kundizzjonijiet li jirregolaw il-Mediterraanean Derby u l-Coronation Cup jiġu stabbiliti qabel il-bidu 
tal-istagun u l-ebda regola jew kundizzjoni li tirregola dawn il-kompetizzjonijiet fl-istagun partikolari ma 
tista’ tinbidel matul dak l-istagun. 

 

3.5.3 “Stakes u Cħallenge cups” 

3.5.3.1 Tiġrijiet Sponsorjati matul l-istaġun jistgħu jitħabbru minn żmien għal żmien . 
3.5.3.2 Dejjem jekk il-programm tal-“Malta Racing Club” jippermetti l-heats għal dawn l- 

istakes jinġrew skond kundizzjonijiet partikolari mħabbra qabel il-kitba. 
3.5.3.3 Il-“Malta Racing Club jista' wkoll iħabbar illi l-heats jinġrew f’data mħabbra tal- 

kampjonat u b’hekk titħassar jew tinbidel dik it-tiġrija tal-kampjonat. 
3.5.3.4 Il-piż biss minn heats għall-finali ma jiżdiedx. 
3.5.3.5 Min jirbaħ fil-finali jiżdiedlu il-piż dejjem. 



27 
 

 

 
 

  
 

4.1 “Judge” , “Stewards” u “Starter” 
 

4.1.4 It-tiġrija tkun ikkontrollata minn Judge, Stewards, Starter u Paddock Official . 
 

4.1.5 Il-Judge huwa responsabbli għall-osservanza ta’ kull aspett tat-tiġrija mill-ħin tat-tluq 
sal-mument li jitħabbar ir-riżultat uffiċjali tat-tiġrija, kif ukoll huwa b’mod assolut 
responsabbli fuq l-uffiċjali l-oħra kollħa li qed jassistuh. 

 

4.1.6 Il-“paddock steward” ikun responsabbli għall-“paddock area” kif spjegat . 
 

4.1.7 “Steward” jista' jkun “starter” u viċi versa iżda dejjem għandu jiġi mgħarraf lill-
ġerrejja min ser ikun “starter” uffiċjali li jsejjaħ it-tluq tat-tiġrija fil-ġurnata. 

 

4.1.8 Il-“Judge” jista' jirrifjuta ġerrejja li jippreżentaw ruħhom tard għat-tiġrija u f’dak il-
każ iż-żiemel partikolari jiġi “scratched”. 

 

4.1.9 Kull uffiċjal tat-tiġrija għandu l-awtorita' li jkellem lill-ġerrejja, “handlers” u sidien u 
għandu jingħata r-rispett xieraq u opportun. 

 

4.1.10 Il-“handler” awtorizzat skond kif mitlub mill-Klabb irid ikollu “Bib” tiegħu personali 
u faxxa jew “tag” bin-numru taż-żiemel altrimenti ma jistax jidħol fil-paddock tal-korsa 
. 

 

4.2 Fil-“Paddock area” 
 

4.2.1 L-“isteward” fil-“paddock area” huwa l-bniedem inkarigat u huwa biss jagħti 
struzzjonijiet lill-ġerrejja u handlers. 

 

4.2.2 F’każijiet ta’ żiemel maħrub fil-korsa l-isteward fil-”paddock area” jkun il-bniedem 
inkarigat li jordna dak kollu neċessarju għas-sigurta ġenerali u dan għandu fost 
affarijiet oħra jordna l-għeluq tal-bibien kollha tal-korsa b’mod immedjat. 

 

4.2.3 F’każ ta’ żiemel maħrub kulħadd huwa mwissi sabiex ma jaqbiżx fil-korsa, ħadd 
m’għandu joħroġ fil-ġirja taż-żiemel jew jipprova jbeżżgħu. :eneralment żiemel 
maħrub jirritorna lura lejn id-dahla tal-paddock u għalhekk ikun aħjar li jkun hemm l-
inqas interventi min–nies kollha preżenti. 

 

4.2.4 Fil-“paddock area” jidħlu biss is-sidien taż-żwiemel li ser jieħdu sehem fit-tiġrija, il- 
handlers taż-żwiemel li ser ikun imisshom jiġru u l-ġerrejja li ser jikkompetu. Nies 
mingħajr card ta’ sid jew handler jew mingħajr faxxa jew tag bil-kulur tat-tiġrija ma 
jistgħux jibqgħu fil-paddock. Ħadd minn dawn in-nies ma jista' jistrieħ fuq ir-railings 
tal-plastik tal-paddock u kemm jista' jkun dawn għandhom jaraw it-tiġrija minn fuq il- 
jockey room . 

 

4.2.5 Iż-żiemel jista' jiddaħħal biss akkumpanjat minn żewġ persuni li jkollhom il-faxxi jew  
tag bin-numri u kulur abbinat mat-tiġrija. Il-persuni li jilbsu dawn il-faxex jew tags 
jistgħu jkunu sidien jew handlers. Żiemel għalhekk ikollu biss miegħu żewġ persuni u  
l- 
ġerrej. 

 

4.2.6 L-ebda persuna jew sid ma jista' jidħol fil-paddock jekk m’għandux żiemel li se 
jikkompeti fit-tiġrija dak in-nhar u għalhekk dawk biss li jkollhom il-faxxa jew tag 
bin- numru u kulur tat-tiġrija jitħallew jidħlu. 

Parti Numru 4 – Tiġrijiet tat-Trott 
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4.2.7 Tfal taħt l-eta ta' sittax il-sena ma jistgħux jidħlu ġewwa l-“paddock area”. Tfal bejn it- 
tnax u s-sittax-il sena jistgħu jingħataw permess biex jidħlu jekk il-ġenituri jiffirmaw 
mal-Klabb formola għall-assunzjoni tar-responsabbilita assoluta għat-tifelċtifla 
parikolari, iżda l-Kunsill irid ikun aċċertat f’kull każ li l-minuri huwa kompetenti li 
jkun fil-paddock . 

 

4.2.8 L-ebda vettura privata ma tista' tidħol fil-paddock jewf'xi parti tal-korsa jekk mhux bil- 

permess tal-”Club”. Tapplika multa uċjew sospensjoni tal-persuna mill-korsa u l- 

avvenimenti tagħha. 
 

4.2.9 Kull persuna li tidħol fil-paddock jeħtieġ tkun liebsa żarbun magħluq għas-sigurta  u 
liebsa b’mod xieraq. 

 

4.2.10 Fil-ġurnata tat-tiġrijiet żwiemel li jkunu qed jissaħħnu qabel it-tiġrija għandhom 
jibqgħu fil-paddock u jekk jeħtieġ li jissaħħnu fil-korsa, s-sid jew il-ġerrej li joħroġ fil-
korsa quddiem il-pubbliku jeħtieġ li jkun liebes helmet maqful, qalziet abjad u 
ġakketta bil- kuluri tat-tiġrija. :gieget u track suits mhumiex permissibbli. 

 

4.2.11 L-Uffiċjal tal-Paddock jagħti twissijiet lil min ma josservax dawn ir-regolamenti u 
tittieħed azzjoni ta’ dixxiplina, multi u sospensjoni skond il-każ . 

 
 

4.3 Reġistrazzjoni tal-Ġerrej 
 

4.3.1 Is-Sid irid jirreġistra l-isem tal-ġerrej taż-żiemel tiegħu mhux aktar tard min 48 siegha 
qabel il-bidu tal-laqgħa li jkun ha jiehu sehem fiha. Il-Klabb jeħtieġ din l-
informazzjoni fost l-oħrajn sabiex ikun jista' jippublika l-ismijiet tal-ġerrejja fil-
programm. Il-Klabb mhux obligat iċempel għal din l-informazzjoni u jekk ma jiġix 
dikjarat ġerrej iż-żiemel partikolari jiġi scratched . 

 

4.3.2 Il-ġerrej ma jistax jinbidel qabel it-tiġrija ħlief għal raġunijiet validi aċċettabbli 
għall- 'Malta Racing Club'. Jekk jinbidel il-ġerrej, il-ġerrej il-ġdid irid jiġi approvat 
mill- istewards. 

 

4.3.3 Ġerrej li għal xi raguni partikolari ma jistax isuq f’xi tiġrija ma jitħalliex isuq f’ebda 
tiġrija oħra sussegwenti fl-istess programm. 

 

4.3.4 Ġerrej jew sid ma jistax jipparteċipa fit-tiġrijiet jekk ma jkunx ħallas il-multi dovuti u 
kull liċenzja u pendenza dovuta lill-“Club”. 

 

4.3.5 Il-”Club” jirrikonoxxi li l-ġerrej għandu d-dritt ta’ 10% minn kull premju li jirbaħ is-sid. 
 

 Dixxiplina għar-regoli 4.3.1 Ara Appendiċi I (a)
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4.4 It-Tagħmir u s-Serkin 
 

4.4.1 L-ebda tagħmir ġdid ma jista' jintuża jekk ma jkunx approvat mill-”Club” minn qabel. 
 

4.4.2 It-tul massimu tal-frostin għandu jkun ta’ 125 ċentimetri. Tul żejjed għandu jinqata' 
barra. 

 

4.4.3 Il-plakek tar-roti tas-serkin għandhom jkunu tal-plastik u dejjem imwaħħlin mas-
serkin. L-ispazju vojt bejn ir-rota u l-furketta m’għandux ikun aktar minn 50 
millimetru (2 pulzieri). 

 

4.4.4 Hu fl-interess tas-sid illi meta jniżżel iż-żiemel għat-tiġrija, jkollu dejjem is-serkin 
armat bil-parafangi. L-użu tal-parafangi huwa obbligatorju matul it-tiġrijiet kollħa tal-
istaġun u l-parafangi għandhom ikunu approvati mill-Istewards. Parafangi li skond l-
istewards mhumiex effettivi għandhom jinbidlu fit-tiġrija li jkun imissu s-sid u l-ġerrej. 

 

4.4.5 Stimulaturi elettriċi ma jistgħux jiġu wżati. B’effett mill-1 ta’ Marzu 2015, l-użu tar-

rużetti, broxkijiet u flettijiet partikolari li jistgħu jweġġgħu liż-żiemel għandhom 

jiġu projbiti mit-tiġrijiet. 
 

4.4.6 Il-ġerrej huwa l-bniedem responsabbli mill-armar taż-żiemel li jkun sejjer isuq, kif 
ukoll mis-serkin. 

 

 Dixxiplina għar-regoli 4.4.1  sa 4.4.5 Ara Appendiċi I (b)

 Dixxiplina għar-regoli 4.4.6 Ara Appendiċi I (c)
 

4.5 Ilbies u Tagħmir tal-Ġerrej 
 

4.5.1 Kull ġerrej għandu jkollu l-ġakketta reġistrata mal-”Club” qabel il-bidu ta’ kull staġun. 
Huwa fl-interess tal-ġerrej li jkollu aktar minn ġakketta waħda bħal dik li hija 
rreġistrata mal-”Club”. Is-sid għandu d-dritt li juża l-kulur tiegħu fil-finali. Il-Judges 
jistgħu jitolbu ġerrej ibiddel il-ġakketta meta jkun hemm ġerrej li għandu ġakketta 
simili u li tista'  toħloq konfużjoni. F'dan il-każ tittella' l-polza bejn il-ġerrejja. 

 

4.5.2 Kull ġerrej għandu jilbes qalziet twil abjad, elmu li jinqafel, boots u nuċċali protettiv, 
filwaqt li huwa obligatorju li jintlibes il-‘body protector’ f’kemm tigrijiet tal-galopp kif 
u koll tat-trott u anki waqt galoppi mal-karozza tat-tluq. 

 

4.5.3 Mhux permess li jsir bdil tal-ġakketta reġistrata sakemm mhux każ ta’ luttu  tal-familja. 

Ħadd ma jista' jirreġistra ġakketta kollha sewda. 
 

4.5.4 Is-sewwieq huwa fl-obbligu li jilbes l-elmu biċ-ċinga maqfula f’kull ħin fil-korsa. L- 
ilbies tal-elmu waqt it-tiġrijiet u l-galoppi u t-taħriġ fil-korsa huwa obbligatorju. Il- 
Kunsill jinsisti li matul il-ġimgħa wkoll l-elmu għandu jintuża għas-sigurta tal-
ġerrejja. 

 

4.5.5 Meta ġerrej   jew sid   ikun qiegħed isaħħan iż-żiemel qabel xi tiġrija jrid ikun liebes    
il- 
ġakketta tiegħu reġistrata. Mas-serkin irid ikollu n-numru kulurit skond it-tiġrija li 
jkun ser jieħu sehem fiħa. Sidien jew ġerrejja sabiex isaħħnu  fil-korsa  fil-jum  tat-
tiġrija jeħtieġ li jkunu libsin qalziet abjad u ġakketta ta’driver, boots u elmu adattat . 

 

4.5.6 L-użu tal-frostin b’mod eċċessiv mhux tollerat fl-ebda ħin fil-korsa u dan igħodd ukoll 
għal  waqt it-taħriġ. 

 

 
 

 



30 
 

 

 

 
 

 Dixxiplina għar-regoli 4.5.1  sa 4.5.6 Ara Appendiċi I (a)
 

Nota 
Il-ġerrej ma jistax jgħajjat, jagħmel mossi jew juża kliem li mhux xieraq fil-korsa, jew fil-Paddock, 
kemm qabel kif ukoll wara t-tiġrija. 
 

 

4.6 Taħriġ ta’ Żiemel mill-Ġdid (“Re-Training”) 
 

4.6.1 Jekk żiemel ripetutament ikun qed jiġi skwalifikat minħabba ġirja ħażina, l-
uffiċjali tat-tiġrijiet għandhom id-dritt li jissospendu liż-żiemel għal xi perjodu 
milli jieħu sehem fit-tiġrijiet.  

 

4.7 Klassijiet: 
 Premier 450 punt jew aktar 

 Gold bejn 370 punt u 449 punt 

 Silver bejn 280 punt u 369 punt 

 Bronże bejn 210 punti u 279 punt 

 Copper bejn 40 punt u 209 punti 

 Qualification taħt 39 punt 

 

4.7.1 Żwiemel li jiġu reġistrati mal-Malta Racing Club għall-ewwel darba u jkollhom ħames (5)   
snin jew anqas fid-data tar-reġistrazzjoni, għandhom jitnaqsulhom ħamsin (50) punt mill-
punti li suppost jingħataw kieku kellhom minn sitt (6) snin il-fuq. Din tapplika għal żwiemel 
ta’ kull klassi.  
 

4.7.2 Żwiemel li jispiċċaw bla punti u jaqgħu Qualification jew jittajjar iktar minn 4 darbiet infila 
fuq ġirja ħażina, għandhom jagħmlu test-race ftit qabel jibdew it-tiġrijiet. Dawn għandhom 
jiġu supervised minn ġurija tat-tiġrijiet u ż-żiemel in-kwistjoni jrid jagħmel 1'20''0 jew 
aħjar, bi trott. Fill-pożittiv (f’każ ta’ żwiemel fil-klassi Qualification), dawn għandhom 
jingħataw 40 punt. 

 
 

4.8 Kampjonati 
4.8.1 It-Tazza l-Kbira 

 

4.8.1.1 It-Tazza l-Kbira hija t-tazza prinċipali tal-istaġun tat-Trott. 

4.8.1.2 Din it-Tazza prestiġjuża ssir fi żmien il-Għid jew kif jiddeciedi u jħabbar il-
Kunsill fid-diskrezzjoni tieghu. 

4.8.1.3 Id-dettalji tal-Finali jiġu determinati qabel l-ewwel kitba tal-kampjonat tat-Tazza 
l- Kbira. 

4.8.1.4 Id-distanza tat-Tazza l-Kbira tkun 2640 metru jew kwalunkwe distanza oħra 
deciza mill-Malta Racing Club. 

4.8.1.5 B’eċċezzjoni għall-Finali tat-Tazza l-Kbira, il-ġerrejja li jkunu mċaħda milli jużaw il-
frostin minħabba swat eċċessiv fit-tiġrijiet ta’ qabel, l-istess ġerrejja għandhom 
jitħallew jagħmlu użu mill-frostin fil-finali. Dan jgħodd għall-finali biss u mhux għall-
programm ta’ tiġrijiet kollu ta’ dakinhar. 

 

4.8.2 Kampjonati oħrajn 

 

4.8.2.1 Matul l-istaġun numru ta’ kampjonati oħrajn jitħabbru minn żmien għal żmien. 
Fil- finali jistgħu jiġru numru ta’ żwiemel kemm jiġi deċiż mill-Kunsill u jista’ 
jiġi    wkoll deciz li jekk jiġu scratched xi żwiemel jikkwalfikaw oħrajn skond 
parametri stabbiliti mill-Kunsill. 
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4.9 Tiġrijiet tat-Trott Monte. 
4.9.1 Taghmir u Ilbies tal-ġerrejja 

 

4.9.1.1 Il-ġerrejja fil-kompetizzjonijiet u tiġrijiet Monte jilbsu gakketta bil-kuluri 

rreġistrati mal-Klabb bi kmiem twal jew qosra , body protector, helmet li 
jinqafel, qalziet abjad li jista jkun bil-faxxa sewda wiesgħa 2cm , riding boots 
twilċboots bit- takkuna. Il-ġerrejja ma jistux jilbsu xpruni (spurs) 

 

 

 

 

Dixxiplina għar-regoli 4.9.1.1 Ara Appendiċi I(a) 
 

4.9.2 Frostin 
 

4.9.2.1 It-tul tal-frostin kollu ma jistax ikun aktar minn sebgħin centimetru (70cm) u dan 
jintuża biss sabiex tħeggeg iż-żiemel u sabiex tgħin iż-żiemel jibqa jiġri  dritt,  
jiġifieri sabiex tilqa ż-żiemel. 

4.9.2.2 Il-ġerejja ma jistgħux iżommu l-frostin mingħajr ma jżommu r-riedni. 
4.9.2.3 Il-frostin ma jistax jintuża f’sekwenza twila ta’daqqiet mingħajr ma jagħti ċans  

liż- 
żiemel biex jirrispondi. 

4.9.2.4 Il-frostin ma jistax jintuza fuq żiemel li ma jkollu ebda cans għat-tiġrija. 
4.9.2.5 F'każ ta’ ksur ta’ din ir-regola japplikaw il-pieni u r-regoli l-oħra fuq din il-materja 

li jinsabu f’dawn ir-regolamenti I 
 

 Dixxiplina għar-regoli 4.9.2.1  sa 4.9.2.5 Ara Appendiċi I (i)


 

4.9.3 Sarċ 

4.9.3.1 Is-sarc jrid jkun Sarc tat-tiġrijiet Monte u għandu jkun  mgħammar  u  jieħu  l-  
mollatura ( check ) , jieħu s-sidra (buxton) kif ukoll  il-kudiera ( back strap ). 

4.9.3.2 Il-kudiera u s-sidra huma obligatorji fit-tiġrijiet Monte . 

4.9.3.3 Id-denb taż-żiemel ma jistax jintrabat mas-sarc. 
 

4.9.4 Riedni 

4.9.4.1 Jistgħu jintużaw riedni singoli , doppji (double reins) jew multiple loop reins. 

4.9.4.2 Jistgħu jintużaw in-nuccalijiet u tagħmir ieħor taż-żwiemel tat-trott sakemm tali 
tagħmir ma jkunx ta’ periklu għaż-żiemel partikolari u għaż-żwiemel l-oħra u 
jista’ jiġi mwaqqaf mill-Judges. 

 

4.9.5 Tluq 

4.9.5.1 It-tluq jista’jkun biż-żigarella jew bl-"autostart" u jista’ jkun bil-vantaġġ fil-każ li 
fit-tiġrija partikolari jkun hemm żwiemel ta’ kategoriji inferjuri. 

4.9.5.2 Mat-tluq bl-"autostart" trid bil-fors tintuża l-mollatura. 

4.9.5.3 Iż-żiemel jista’ jinsaq bl-istess tgħamir taż-żwiemel tat-trott kif ukoll bil-brilja tat- 
tip"pessoa" jew "pelham". 

4.9.5.4 F'każ li jintuzaw brilji (bits) li jkunu tal-plasticċnylon, tal-ġilda jew rubber 
mingħajr ħadid, fin-nofs tagħhom trid tintuża katina. 

 

4.9.6 Piż  tal-Ġerreja 

4.9.6.1 Il-piż tal-ġerrejja irid ikun minn ħamsa u sittin kilogram (65kgs) ‘il fuq meta 
jintiżen liebes l-ilbies tat-tiġrija , bil-helmet u safety vest , is-sarc komplut bl- 
accessorji u faldrappa u sabiex iġib dan l-ammont minimu ta’ kilogrammi, jista’ 
jżid ukoll il-piż. 

4.9.6.2 Il-piż ma jista’ fl-ebda ċirkostanza jkun taħt il-ħamsa u sittin kilogram (65kgs). 
4.9.6.3 Il-ġerrejja jintiżnu 40 minuta qabel it-tiġrija jew meta jsejħilhom il-Judge u 

jerġgħu jintiżnu wara li tispiċċa  t-tiġrija. 



32 
 

4.9.6.4 Fil-każ li ġerrej jintiżen b’anqas minn ħamsa u sittin kilogramma (65kgs) jew 
ma jiġix biex jintiżen, jiġi skwalifikat mit-tiġrija. 

4.9.6.5 Eżatt wara li tispiċċa t-tiġrija kull ġerrej irrid jerġa jintien. Kif jintiżnu l-ġerrejja 
kollha jkun jista’ jitħabbar ir-riżultat tat-tiġrija. 

 

4.9.7 Żwiemel Kwalifikati 

4.9.7.1 Sabiex żiemel ikun jista’jiġi rreġistrat f’tiġrija Monte jeħtieġ li jkun ġera tiġrija 
jew tiġrijiet Monte f’pajjiz barrani u fin-nuqqas ikun jeħtieġ jippartecipa f’tiġrija 
ta’ Kwalifikażzjoni jew Tiġrija ta’Prova fil-presenza ta’Judge jew Rappresentant 
Awtorizzat tal-Klabb. 

 

4.9.8 Liċenzji tal-Ġerrejja 

4.9.8.1 Sabiex ġerrejja jkunu jistgħu jsuqu f’tiġrija Monte jeħtieġ li jkollhom liċenzja  
speċjali -“ Monte Jockey Licence “. 

4.9.8.2 Il-ġerrejja li għandhom liċenzja tal-Galopp - “Jockey Licence”- jikkwalifikaw 
għal din il-liċenzja iżda jeħtieġ li jagħmlu eżami orali tar-regolamenti tat-tiġrijiet 
tat-  Trott Monte. 

4.9.8.3 Il-liċenzja Monte tkun bla ħlas separat u għalhekk Jockey iħallas biss il-miżata 
għal liċenzja waħda iżda ma tinħariġlux Jockey Licence u Monte Jockey Licence 
jekk jikkwalifika  għaż-żewġ liċenzji. 

4.9.8.4 :errej li għandu wkoll Drivers Licence jikkwalifika wkoll sabiex jottjeni din il- 
liċenzja bla ħtiega ta’ ħlas pero’ jkollu jagħmel l-eżami prattiku tat-tluq, rikba u 
eżami orali tar-regolamenti tat-trott monte . 

4.9.8.5 :errej li japplika għall-liċenzja Monte Jockey Licence biss ikollu joqgħod għall- 
eżami prattiku tat-tluq, rikba u eżami orali tar-regolamenti u l-liċenzja jkollha 
titħallas kull sena u tiswa daqs dak li jitħallas għall-liċenzji l-oħra . 

4.9.8.6 Il-liċenzji jkunu validi bħala Liċenzji Internazzjonali u l-MRC jippermetti ġerrejja 
li jkollhom liċenzji ekwivalenti barranin sabiex jipparteċipaw fit-tiġrijiet monte 
f’Malta . 

 

4.9.8.7 Għal kull liċenzja addizzjonali u ġdida jeħtieġ li jiġu osservati r-regoli kollha 
dettaljati fit-taqsima 1.6 u f'każ ta’ liċenzja Internazzjonali l-Klabb jkun jista jitlob 
ukoll ċertifikat mediku u ċertifikat ta’ kondotta. 

4.9.8.8 Il-liċenzja tkun suggetta għall-pieni kollha tal- UET. 
 

4.9.9 Regoli Waqt Tiġrija Monte 

4.9.9.1 Il-ġerrejja għandhom dejjem jipprovaw isuqu ż-żwiemel f’linja dritta mingħajr 
ma jokkupaw żewg pożizzjonijiet. 

4.9.9.2 Għandhom dejjem jevitaw li jtellfu żwiemel u ġerrejja oħra, jzommu distanza 
bejniethom, jevitaw li jinbuttaw ġerrejja u żwiemel oħra u jevitaw li jxejjru l- 
frostin b’mod li jtellfu ż-żwiemel u ġerrejja oħrajn. 

4.9.9.3 Għajjat bejn il-ġerrejja sabiex jiftħu jew iċedu l-pożizzjoni tagħhom mhux 
permess u ma jistgħux ifixklu jew jagħtu vantaġġ lil ġerrejja jew żwiemel   oħra. 

4.9.9.4 Fil-każ li żiemel jaqleb il-ġirja tat-trott jekk il-ġerrej jirnexxielu jikkoregi ż-
żiemel u jerġa’ jdaħħlu fil-ġirja ma jiġix skwalifikat jekk iż-żwiemel ta’ warajħ 
ma jkunux 
ġew imtellfa u ż-żiemel ma jkunx ħa vantaġġ ċar fuq iż-żwiemel l-oħrajn. 

4.9.9.5 Żiemel li jinstaq il-ġewwa mill-poles jew rail jista’ ma jiġix skwalifikat jekk ma  
ha l-ebda vantagg fuq zwiemel ohra. 

4.9.9.6 Il-Judges iridu jeżaminaw is-segwenti punti qabel ma jiskwalifikaw ġerrejċżiemel: 
4.9.9.6.1 L-ordni tad-dhul ta’ kif daħal żiemel li jkun għamel il-ksur u l-ġerrej 

jew 
żiemel li sofra minn tali ksur, u jekk il-ksur ma tellifx lil dan iż-żiemel ma 

jkun hemm ebda skwalifika iżda jistgħu jissejhu ż-żewg gerejja involuti u 

jiġu mitlubinċjingħataw spjegazzjoni. 
4.9.9.6.2 F'każ li żiemel jieħu vantaġġ bil-ksur li għamel, jista’ jiġi skwalifikat. 

4.9.9.6.3 L-iskwalifiki jistgħu jingħataw għal kull ksur f’kull parti tat-tiġrija 
speċjalment għal sewqan u manuvri perikolużi, iżda l-judges jagħtu 
importanza akbar għall-aħħar dritta u kisra qabel il-linja tad-dħul. 

4.9.9.6.4 Żiemel li jitlef il-ġerrej tiegħu qabel il-linja tad-dħul jiġi skwalifikat. 
4.9.9.6.5 Żiemel li jinstaq fid-direzzjoni opposta jiġi skwalifikat. 
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Parti Numru 5 – “Go as You Please”- Amateur Racing; Ponijiet u Trott. 

Regolamenti Addizjonali I 

 

 
 
 

4.9.9.6.6 Kull ġerrej jista’ jagħmel protest eżatt kif tispiċċa t-tiġrija u ma jistgħux   
isiru protesti wara li ġerrej jitlaq mill-korsa. 

4.9.9.6.7 Id-deċiżjoni tal-Judges fuq ir-rizultat tkun inappellabli filwaqt li l-
pubbliku jiġi nformat li sar protest. 

 
 



34 
 

 

 

 
 

  

 
 

Dawn ir-regolamenti tad-“Doping” huma intenzjonati li jħarsu l-integrita’ tat-tiġrijiet taż-żwiemel, 
iħarsu s-saħħa taż-żwiemel, u jipproteġu l-interessi tal-pubbliku u tal-parteċipanti fit-tiġrijiet bil- 
projbizzjoni u l-kontroll tad-drogi, medikażzjonijiet u sustanzi li m’humiex parti minn dawk 
meqjusa bħala naturali fil-ġisem taż-żiemel. 

 

6.1 Identifikazzjoni 
6.1.1 Żiemel ġdid jiġi identifikat (jew biċ-ċippa jew bin-numru) l-ewwel darba li jiġri 

fil- paddock. 
 

6.2 Rebħ tat-tieni tiġrija 
6.2.1 Żiemel li jirbaħ it-tieni tiġrija fl-istess staġun jista' jkun mgħajjat biex jitla' għad-

doping test awtomatikament (mingħajr polza) 
 

6.3 Teħid tal-urina u tad-demm 
6.3.1 Kull żiemel li jitla' għad-doping test bil-fors irid jittiħidlu kemm l-urina kif ukoll id- 

demm. 
 

6.4 Stennija tas-Sid 
6.4.1 Sid iż-żiemel huwa obbligat li jibqa' jistenna sa massimu ta’ sagħtejn (2) wara li 

tispiċċa t-tiġrija. 
 

6.5 Ħasil taż-żiemel 
6.5.1 Qabel ma jibda l-proċess tad-“Doping Test”, kull sid għandu d-dritt kollu li jaħsel u 

jlesti ż-żiemel ġewwa l-post destinat għad-Doping Test wara li ż-żiemel ikun ġera t- 
tiġrija. 

 

6.6 Sustanzi projbiti 
6.6.1 L-ebda żiemel parteċipant f’tiġrija ma jista‘ jkollu fis-sistema tiegħu xi sustanza mhux 

naturali. 
6.6.2 L-ebda żiemel li jkun ser jipparteċipa f’tiġrija ma jista' jiġi mogħti sustanza projbita 

kemm jekk b’injezzjoni, b’mod orali, b’suppożitorju, jew bl-imnifsejn fl-24 siegħa li 
jippreċedu il-ħin skedat għall-bidu tal-ewwel tiġrija. 

6.6.3 L-ebda persuna ħlief il-veterinarju ma jista‘ jġorr miegħu apparat għall-injezzjoni jew 
sustanza għall-injezzjoni jew xi sustanza li tista‘ tiġi amministrata internament waqt 
programm ta’ tiġrijiet fil-konfini tal-korsa taż-żwiemel. 

6.6.4 Mingħajr ma jitnaqqas xejn mill-provedimenti ta’ regola 6.6.3, xi persuna jista' jkollha 
fil-pussess tagħha xi sustanza kimika jew bijoloġika biex tintuża fuq l-istess persuna, 
għall-użu personali tagħħa, u liema sustanza ma tkunx sustanza li l-pussess tagħha 
huwa llegali u li ma‘ din is-sustanza fil-pussess tagħħa jkollħa wkoll evidenza 
dokumentata li din is-sustanza kimika jew bijoloġika ġiet preskritta lilħa minn tabib 
minħabba xi marda jew kundizzjoni li din il-persuna jista’ jkollħa. 

6.6.5 Mingħajr ma jitnaqqas xejn mill-provedimenti ta’ regola 6.6.3, kull persuna kif spjegat 
f’paragrafu 6.6.4 (ta' qabel dan)) li trid iġġor magħħa xi sustanza kimika jew 
bijoloġika bil-preskrizzjoni ta’ tabib, għandħa tgħarraf liċ-“Chief Steward” u dan min-
naħa tiegħu joħroġ permess bil-miktub li din il-persuna tista’ ġġorr din is-sustanza fil-
konfini tal- korsa waqt programm ta' tiġrijiet. 

Parti Numru 6 – Regolamenti tad-“Doping” 
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6.7 Sejba ta' sustanzi projbiti 
6.7.1 L-ebda żiemel parteċipant f’tiġrija ma jista‘ jkollu fis-sistema xi sustanza ħlief kif 

imfisser f’regola 6.8 ta’ dawn ir-regoli. 
6.7.2 Is-sejba ta’ sustanza projbita f’kampjun analiżżat għandha tkun prova prima facie ta’ 

evidenza li tali sustanza ġiet amministrata liż-żiemel biex jipparteċipa f’tiġrija. Sejba  
bħal din għandha titfisser wkoll bħala evidenza prima facie li s-sid jew il-persuna li 
għandha l-kustodja taż-żiemel kien negliġenti fil-kura ta’ l-istess żiemel . 

 

6.8 Sustanzi projbiti regoli oħra 
6.8.1 Sustanzi li huma klassifikati f’kategorija Nru. 3 u li l-ammot misjub fl-analiżi huwa 

ogħla minn dak permess huma regolati b’individwalita‘ ta’ sustanza. 
6.8.2 Dawk is-sustanzi kollha li huma mniżżla f’kategorija Nr. 3 u li jinstabu f’kampjun 

t’analiżi f’livell li mhux permess u li l-kampjun t’analiżi jikxef iktar minn sustanza 
waħda ta’ l-istess kategorija jiġu penaliżżati bi skwalifika u multa skond il-każ. 

 

6.9 "Bleeders" u l-"Bleeder List" 
6.9.1 “Bleeder” jiġifieri żiemel li jinfaraġ skond kif konfermat u bl-approvazzjoni tal-bord u 

l-uffiċjal Mediku. 
6.9.2 Iż-żwiemel klassifikati bħala "Bleeder" għandhom jitpoġġew fuq il-"Bleeder List" 

6.9.2.1 Żiemel li waqt it-tiġrija jew sa siegħa wara t-tiġrija jkun osservat mill-uffiċjal 

mediku jew mill-istewards li qed jinfaraġ minn wieħed jew żewġ imniffsejn jew 

ikun ċertifikat li qed jinfaraġ minn ġewwaġ uċjew 
6.9.2.2 Żiemel li jinfaraġ waqt it-taħriġ jew sa siegħa wara t-taħriġ u huwa suġġett 

għall- istess kundizzjonijiet ta’ paragrafu 6.9.1.1 hawn fuqġ uċjew 

6.9.3 Żiemel li ma jaqax tħat paragrafi 6.9.1.1 u’jew 6.9.1.2 li fir-rigward tiegħu jkun  hemm 
ċertifikat bil-miktub maħruġ minn uffiċjal mediku aċċettat bħala tali mill-Kunsill, 
liema 
ċertifikat  jkun  ġie  liċenzjat  mill-Kunsill  b’kopja  lill-Judge  inkarigat  mid-doping, 
fi 
żmiem aċċettabbli għall-Kunsill qabel it-tiġrija partikolari li fiha jkun se jikkompeti ż- 
żiemel. 

6.9.4 F’kull każ, Żiemel li jinfaraġ irid ikun iċċertifikat bil-miktub mill-uffiċjal mediku 
accettat bħala tali mill-Kunsill u jrid jiġi mpoġġi minnu fuq il-Bleeder List. Kopja 
ta’ dan iċ-ċertifikat tista‘ tingħata lis-sid jekk din tiġi mitluba. 

6.9.5 Il-Bleeder List tiġi aġġornata u għandha tiġi miżmuma mill-bord. 
6.9.6 Żiemel jista‘ jiġi mneħħi minn fuq il-Bleeder List fuq talba tal-uffiċjal mediku li jrid 

jiċċertifika dan bil-miktub u jispjega lill-bord u lill-istewards għalies qed 
jirrakkomanda din it-tneħħija. 

6.9.7 Jekk żiemel li jkun fuq il-Bleeder List ikun ser jiġi esportat lejn xi pajjiż ieħor, mad- 
dokumenti relattivi għandu jitwaħħal ċertifikat li dan iż-żiemel kien fuq il-Bleeder List 
u jekk ikun ser ikompli bil-karriera tiegħu bħala żiemel tat-tiġrija għandu jiġi 
rrakomandat li dan jitpoġġa b’mod awtomatiku fuq il-Bleeder List. 

 

6.10 Eżami ta' saħħa fiżika 
6.10.1 Kull żiemel li jkun ingaġġat għal tiġrija jista‘ jiġi sottomess għal eżami ta’ saħħa 

fiżika fl-istess    jum tat-tiġrija,  mhux anqas minn sagħtejn mill-ħin skedat għall-
ewwel tiġrija. 

 

6.10.2 Dan l-eżami għandu jiġi msejjaħ bħala “Racing Soundness Exam” 
6.10.3 Tali eżami għandu jiġi kondott qrib l-istalla fejn iż-żiemel ikun qed jinżamm u għandu 

jsir mill-uffiċjal mediku mpjegat mal-bord li jirregola dawn ir-regoli. 
6.10.4 L-uffiċjal mediku kif stipulat f’paragrafu 6.10.2 għandu jżomm u jirraporta r-riżultat 

ta’ dan l-eżami lill-bord. 



36 
 

 

 

6.11 Żiemel li jitlef ħajtu fil-konfini tal-korsa 
6.11.1 Kull żiemel li jitlef ħajtu fil-konfini tal-korsa u għalhekk ikun deċiżjoni il-

ġurisdiżżjoni tal-bord jew kummissjoni li tirregola dawn ir-regoli jista’ jsirlu eżami 
‘post mortem’ biex tiġi magħrufa l-kawża tal-mewt jew qtil tiegħu. 

6.11.2 Kampjun mill-karkassa taż-żiemel li fuqu jkun sar l-eżami ‘post mortem’ għandu jiġi 
mibgħut il-laboratorju għall-analiżi ta’ sustanzi projbiti. 

6.11.3 Jekk fl-analiżi ta’ kampjun meħud minn żiemel li fuqu jkun sar eżami ‘post mortem’ 
jiġi stabbilit li jkun hemm sustanzi projbiti li jeċċedu l-livelli permessi dan l-eżami 
‘post mortem’ għandu jiġi mħallas mis-sid u l-istess sanzzjonjiet jigu applikabbli ghal-
ziemel haj. 

6.11.4 Riżultati ta’ dawn l-eżamijiet ‘post mortem’ għandhom jiġu dokumentati fuq formola 
maħruġa mill-bord u miżmuma mill-istess bord. 

 

6.12 Awtorita tal-"Malta Racing Club" 
6.12.1 Il-“Malta Racing Club” għandu jkollu awtorita‘ li jitlob kull tip ta’ eżami fuq 

kampjuni prelevati kif ukoll jitlob li jiġu ffriżati kampjuni għall-analiżi fil-futur. 
6.12.2 L-ebda premju ta’ tiġrija m’għandu jiġi mogħti qabel tkun lesta l-analiżi fuq il-

kampjun in kwistjoni jekk dan ikun il-każ. 
 

6.13 Kodiċi tal-etika 
6.13.1 Il-“Malta Racing Club” għandu jkun marbut b’kodiċi ta’ etika u għandu jħares id-dritt 

tas-sid li jkun jaf ir-riżultat ta’ l-analiżi li tkun saret fuq iż-żiemel tiegħu mhux aktar 
tard minn tlett ijiem minn meta jirċievi dan ir-riżultat. 

6.13.2 Sid ta’ żiemel li l-analiżi fuq kampjun meħud miż-żiemel tiegħu jirriżulta bħala 
pożittiv jista‘ jitlob li jiġi analiżżat it-tieni kampjun iżda ma jkollux dritt li jikkontesta 
r-riżultat ta’ tali kampjun mal-bord. 

6.13.3 Jekk l-analiżi tat-tieni kampjun jirriżulta fin-negattiv dan għandu jitqies b’tali u r-
riżultat ta’ l-ewwel kampjun jiġi skartat u tibqa‘ tgħodd l-analiżi li tkun saret fuq it-
tieni kampjun. 

6.13.4 Jekk l-analiżi tat-tieni kampjun tikkonferma b’mod pożittiv ir-riżultat ta’ l-ewwel 
kampjun, dan ir-riżultat għandu jkun finali u s-sid ma jkollu l-ebda dritt li jikkontesta 
dan. 

Nota. 
Huwa rrakomandat li s-sidien taż-żwiemel u dawk kollħa li jkunu fdati bil-kura u l-preparazzjoni 
taż-żwiemel jaqraw l-ingredjenti tal-prodotti li jużaw fl-aħħar ġranet qabel iż-żiemel tagħhom ikun 
ser jieħu sehem f’tiġrija u jistaqsu lill-persuni kompetenti dwar xi sustanzi li jistgħu jirriżultaw 
biex iż-żiemel jinstab pożittiv għad-doping u l-perjodu li dawn is-sustanzi jieħdu biex jiġu eliminati 
mis-sistema taż-żiemel. Il-klassifikażzjoni u l-linji ta’ gwida kif proposti huma maħsuba għall-
bżonnijiet u l-esiġenżi ta’ Malta u huma ntiżi biex jgħinu lil kull min hu responsabbli miż-żwiemel. 

 

6.14 Klassifikazzjoni ta’ Mediċini 
6.14.1 Klassifikazzjoni ta' Mediċini li l-preżenża tagħhom f’kampjun meħud minn żwiemel li 

jkunu ġrew f’tiġrija deċiżjoni il-kontroll ta’ l-M.R.C iwasslu għal każ pożittiv f’analiżi 
għall-kontroll ta’ sustanzi projbiti. 

 

 

 

 

 

 

Nota. 

6.14.2 Kategorija Numri 1 

6.14.2.1 Kull tip ta’ narkotiċi u sustanzi Stupefaċenti. 
6.14.2.2 Stimulanti tas-sistema nervuża ċentrali li jinkludu Kokaina u kull tip ta’ 

Amfetamini. 
6.14.2.3 Derivattivi ta’ narkotiċi bħal Apomorfina u s-sustanzi kollħa li jaqgħu f’din il- 

kategorija. 

F'każijiet ta’ tipi ta’ sustanzi li huma illegali u li l-pussess tagħhom jikkonsisti fi ksur tal-liġi tal-pajjiż, 
il- każ jitpoġġa f’idejn il-puliżija u l-persuna konċernata tiġi sospiża minn kull attivita‘ tal-Malta 
Racing Club b’mod indefinit (liema sospensjoni ma tistax tkun inqas minn sena u sabiex ż-żiemel 
jerġa‘ jiġri jkollu jissottometti ruħu għal tliet ‘doping tests’ għall-ispejjeż ta’ l-istess sid) u ma 
tkunx tista‘ tiġi revokata minn l-ebda Kunsill li jista‘ jiġi wara. L-iSpejjeż tad-Doping Test jitħallas 
mis-sid . 
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6.14.3 Kategorija Nru.2 

6.14.3.1 Kull tip ta’ ormoni anaboliżżanti inkluż dawk il-mediċini li jinkludu fihom l- 
ormoni femminili progesterone. 

6.14.3.2 Kull tip ta’ ormoni li jgħinu fit-tkabbir eż. GROWTH HORMONES. 

6.14.3.3 Mediċini li jgħinu biex jgħollu l-livell taċ-ċelloli l-ħomor b’mod rapidu bħal 
“erythopoetin” (E.P.O.) u “Aċtovegin”. 

6.14.3.4 Kaffeina u kull tip ta‘ sustanza li meta tiġi metaboliżżata tiġi analiżżata bħala 
teobromina. 

 

6.14.3.4.1 Dawn it-tipi ta’ droga jiġu penaliżżati bl-iskwalifika taż-żiemel, is-sid  
iħallas għad-Doping Test u b’multa addizzjonali li tlaħħaq 100% tal-
premju tat-tiġrija. Sabiex jerġa jikkompeti s-sid taż-żiemel irid iħallas bil-
quddiem l-ispejjeż tad-doping test li jiġi meħud mill-ewwel darba ta’ meta 
jerġa’ jirritorna lura għall-kompetizzjoni jew meta jiddeċiedi l-Klabb , 
wara li jkun ħareg ir-riżultat pożittiv. 

6.14.3.4.2 Ir-rekords kollħa li jikkonċernaw it-tiġrija in kwistjoni jridu jiġu rranġati, 
iż-żiemel jiġi skwalifikat u tiġi wkoll emendata l-klassifika, inkluża dik  
tal-ġerrej. Il-punti li jkun żied iż-żiemel bir-rebħ tat-tiġrija jibqgħu 
jgħoddu. 

6.14.3.4.3 Jekk żiemel jinstab pożittiv għal xi waħda minn dawn is-sustanzi u jerġa 
jinstab pożittiv għat-tieni darba, iż-żiemel u s-sid jiġu skwalifikati għal sitt 
xhur minn kull attivita’ tal-Malta Racing Club. 

 

6.14.4 Kategorija Nru.3 P1 

6.14.4.1 Sustanzi anti-inflammatorji li huma msejħa “corticosteroids”, bl-eċċeżżjoni tal- 
corticotropin’ ACTH. 

6.14.4.2 L-Anestetiċi lokali kollħa. 
6.14.4.3 Trankwillanti u dipressanti, kemm dawk li l-effett farmakoloġiku tagħhom huwa 

għal perjodu qasir eż.“Xylażine”, “Acepromażine”kif ukoll dawk li l-effett 
tagħhom huwa għal żmien twil eż. Reserpine u trankwilliżżanti simili. 

6.14.4.4 Is-sustanzi mediċinali kollħa li jaġixxu fuq is-sistema kardjovaskulari u dik 
respiratorija (Rimedji naturali mhux inklużi). 

 

6.14.5 Kategorija Nru 3 P2. 

6.14.5.1 Sustanzi anti-inflammatorji li huma msejħin NSAID’s (Non steroidal anti- 
Inflammatory drugs). Eż. Phenylbuttazone eċċ.... 

6.14.5.2 Sustanzi li jirrilassaw il-muskoli. Eż. Methocarbamol. 
6.14.5.3 Id-dijuretiċi kollha eż. Furrosemicle. 
6.14.5.4 L-arseniċi kollħa. 
6.14.5.5 Sodium Bircabonate. 
6.14.5.6 Creatine 
6.14.5.7 Is-sustanzi kollħa li jaġixxu fuq is-sistema diġestiva. 
6.14.5.8 Żiemel li jinqabad pożittiv l-ewwel darba jiġi skwalifikat u jħallas għall-

ispejjeż tat-testijiet tad-doping. (Il-premju jmur għand tat-tieni, eċċ, eċċ.) 
6.14.5.9 Żiemel li jerġa jinqabad it-tieni darba, jiġi skwalifikat, jitħallas id-doping test 

mis-sid, u jeħel sospensjoni ta’ xahrejn. 

6.14.5.10 Żiemel li jinqabad it-tielet darba isofri skwalifika taż-żiemel, id-doping test 
jitħallas mis-sid u ż-żiemel ma jinkitibx għal sitt (6) xhur konsekuttivi. F'dan il- 
kaz, apparti l-penalitajiet imsemmija, tista' tigi wkoll imposta multa stabbilita 
mill-Kunsill tal-'Malta Racing Club'. 

6.14.5.11 Jekk jerġa jinqabad għar-raba' darba jittieħdu passi dixxiplinari aktar ħorox 
mill- Kunsill tal-‘Malta Racing Club’. 

6.14.5.12 Żiemel tat-trott jibqa' jġorr ir-‘Ranking Points’ li jkun ħa fit-tiġrija li fiħa 
nqabad pożittiv. Pero’jitnaqqsulu l-punti għall-fini tal-klassifika tal-aktar 
żiemel konsistenti  u jitnaqqsu wkoll il-punti  tal-ġerrej għall-finijiet tal-
klassifika    tal-ġerrejja. 

6.14.5.13 Żiemel tal-galopp jibqa jġorr il-piż li jkun ħa fit-tiġrija fejn inqabad pożittiv 
filwaqt li jitnaqqsulu l-punti għall-fini tal-klassifika tal-aktar żiemel konsistenti, 
flimkien mal-punti tal-klassifika tal-‘jockeys’. 
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6.15 Aktar Dettalji 

6.15.1 Kull eżami pożittiv ,kemm jekk f’finali u kemm jekk le, apparti li jfisser it-telf ta’ 

kwalunkwe Tazza uċjew premju ieħor li jista’ jkun rebaħ iż-żiemel li jkun  instab 
pozittiv, is-sid jew sidien jeħlu multa li tammonta għan-nofs il-valur tal-premju tat- 

tiġrija partikolari suggett għal minimum ta’ mhux anqas minn €300. Iż-żwiemel kollha 

reġistrati f’isem l-istess sid jew sidien ma jistawx jikkompetu mill-ġdid sakemm din il- 
multa tigi irregolariżżata. 

6.15.2 B’żieda mal-penali msemmija f’paragrafu 6.15.1 hawn fuq, f’każ ta’ eżami li jirriżulta 
fil-pożittiv fi kwalunkwe kategorija f'kull fażi ta' kampjonat, ż-żiemel in-kwistjoni għandu 
jiġi sospiż għal mitt (100) ġurnata, liema ġranet jeskludu ż-żmien meta l-istaġun ikun 
magħluq. F’każ li r-riżultat jiġi pożittiv għal sustanzi f’kategorija 1, is-sid/ sidien biż-
żwiemel kollha tagħhom jiġu sospiżi għal mitt (100) ġurnata, liema ġranet jeskludu ż-
żmien meta l-istaġun ikun magħluq. 

6.15.3 Sabiex sid jitlob li jsir it-tieni test irid iħallas l-ewwel test u t-tieni test u l-flus 
jingħataw lura jekk it-test jirriżulta fin-negattiv. L-ebda test ma jsir jekk ma jsirx dan il-
ħlas. 

6.15.4 F'każ li ma jsirx ħlas ta’ multi jew ħlasijiet riferibbli għal testijiet tad-doping kif 
imsemmi aktar ‘il fuq fi żmien stabbilit mill-Kunsill, dan jista’ jirriżulta f’sospensjoni 
tas-sid partikolari u ta’ kull żiemel reġistrat f’ismu. 

Nota 
Is-sidien li ma jirritornawx lura t-tazza jew premju ieħor li jkunu ngħataw bħala premju wara li 
jirriżultaw pożittiv, ma jitħallewx jipparteċipaw f’ebda attivita’ tal-Malta Racing Club u l-Kunsill 
jista' jieħu kull provediment fil-konfront tagħhom sakemm jirritornaw it-tazza uċjew il-premju li 
ingħata. 

Ir-rekords kollħa li jikkonċernaw it-tiġrijiet in kwistjoni jridu jiġu rranġati, iż-żiemel jiġi 
skwalifikat u tiġi wkoll emendata l-klassifika inkluża dik tal-ġerrej. Il-punti li jkun żied iż-żiemel bir-
rebħ tat-tiġrija jibqgħu jgħoddu. 

Żiemel li jinstab pożittiv għal xi waħda minn dawn is-sustanzi ma jistax jiġi trasferit matul iż-żmien 
tas- sospensjoni u l-MRC ma jaċċetta ebda transfer tal-istess żiemel . 

Irreferi għall Appendiċi II u III għal aktar dettalji. 
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7.1 Oġġezzjonijiet 
 

7.1.1.1 Oġġezzjoni jew protesta dwar xi vjolazzjoni ta’ xi regola għandħa ssir mill-ġerrej biss u 
trid issir immedjatament kif tispiċċa t-tiġrija u tiġi ndiriżżata lejn l-isteward tal-
paddock. 

 

7.1.1.2 L-oġġezzjoni trid issir bil-miktub, mill-Uffiċjal tal-Paddock fuq formola apposta u tiġi 
ffirmata mill-ġerrej u l-uffiċjal tal-paddock. 

 

7.1.1.3 Jittieħdu passi dixxiplinari ma'kull min ma jimxix ma' din il-proċedura (7.1.1.1 u 
7.1.1.2) u b’xi mod jew ieħor jintimida lil xi membru tal-Bord tal-Istewards. Dan jitqies 
bħala każ ta’ mġieba ħażina kontra uffiċjal tal-Malta Racing Club. 

 

7.1.1.4 Biex wieħed jagħmel oġġezzjoni jrid iħallas minn qabel 50 Euro u jingħata riċevuta 
bħala prova tal-oġġezzjoni formali. Jekk l-oġġezzjoni tintlaqa' l-flus imħallsa 
jingħataw lura. 

 

7.1.1.5 F’każijiet ta’ nuqqas ta’ qbil fuq xi deċiżjoni, il-Judges u l-istewards ikollhom 
jiddeċiedu fuq xi irregolarita jew riżultat ta’ tiġrija u jekk ikun hemm diżgwid u nuqqas 
ta’ qbil bejniethom, huma obbligati li jieħdu VOT SIGRIET bejniethom, liema riżultat  
jiġi deċiż skond dak il-vot u jiġi NNOTIFIKAT LILL-PUBBLIKU illi r-riżultat ġie 
deċiż b’vot sigriet bejn il-Judges. 

 

7.1.1.6 Il-Kunsill jingħata rendikont ta’ kif ġie deċiż il-verdett iżda l-Vot jibqa' dejjem sigriet 
fl- aħjar integrita tal-Judges . 

 

7.1.1.7 Kull deċiżjoni li tittieħed mill-Istewards dwar l-oġġezzjoni jew protest tkun finali u 
inappellabli. 

 

7.1.1.8 Ikun biss il-ġerrej li jista' jingħata permess mill-Judges li jersaq quddiemhom, liema 
permess jista' jingħata jew jiġi rifjutat fid-diskrezzjoni tal-Judges. 

 

Nota 
Mhuwiex permess li xi sid jew ġerrej javviċina hu stess jew isiru telefonati privati lil xi membru 
tal- Bord tal-Istewards u l-ebda sid ma jista jiġi ħdejn l-Offiċji tal-Klabb u f’każ li jagħmel hekk ikun 
ħati ta’ imġieba ħażina u jeħel skond ir-regolamenti . 

 

7.2 Proċeduri tal-Appelli 
7.2.1 APPELL jista’ jsir biss 

7.2.1.1 Jekk il-multa tkun aktar minn 120 Euro 
7.2.1.2 Jekk is-sospenżjoni tkun aktar minn żewg Tiġrijiet. 
7.2.1.3 Jekk il-multa tkun ta’ 70 Euro u Tiġrija jew aktar. 

 

7.2.2 L-APPELL irid isir sa jumejn (2) biss wara it-tigrija. Irid isir hlas ta’ 45 Euro, liema 
depożitu jingħata lura jekk il-miżura dixxiplinari tiġi mħassra mill-Bord tad-
Dixxiplina tal-Appelli. 

 

7.2.3 Il-Kunsill għandu d-dritt li jiddelibera kull imġieba ħażina ta’ kull membru, sid, ġerrej, 
handler, trainer, uffiċjal ecc, u li jieħu kull azzjoni li jidhirlu anke jekk din id-deċiżjoni 
tittieħed b’maġġoranza sempliċi. Fl-ebda każ il-miżuri m’għandhom ikunu anqas milli 
kkontemplati fil-Kodiċi tad-Dixxiplina. Sospensjonijiet fuq imġieba fit-tiġrija jibqgħu 
taħt ir-responsabbilita tal-Judges li għandhom s-saħħa u d-dover li japplikaw sa 
massimu ta’ tletin (30) meeting sospensjoni . 

Parti Numru 7 – Oġġezzjonijiet u Proċeduri tal-Appelli 
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7.2.4 Il-Proċedura waqt l-appell hija s-segwenti: 
7.2.4.1 IL-BORD TAL-APPELLI JIKKONSISTI MINN PERSUNA JEW PERSUNI LI 

JINĦATRU MILL-KUNSILL SABIEX JISIMGĦU U JI::UDIKAW APPELLI 
MRESSQA SKOND IR-REGOLAMENTI TAL-MALTA RACING CLUB U 
DAN JISSEJJAĦ IL-BORD TAL-APPELLI . 

7.2.4.2 Il-Bord tal-Appelli hekk kostitwit ikollu d-dover li jisma' u jiddeċiedi l-Appelli 
mressqa quddiemu u jippreżenta d-deċiżjonijiet tiegħu lill-Kunsill. Il-persuni biss 
hekk maħtura jkollhom il-kompetenza li jiddeċiedu l-Appelli. 

7.2.4.3 Kull każ ikun ipprezentat miċ-Chief Steward jew Judge tat-tiġrijiet li jidher bħala 
prosekutur fis-smigħ tal-Appelli. Huwa jirraprezenta l-każ tiegħu u jiddefendi d- 
deċiżjoni mogħtija. Huwa ntitolat jibqa' raprezentati waqt l-Appell kollu. 

7.2.4.4 Il-persuna, membru jew ġerrej li jkun appella wkoll għandu d-dritt ikun Liċenzji i 
waqt is-smigħ tal-Appell kollu u jista' jkun assistit minn persuna ta’ fiduċja tiegħu. 

7.2.4.5 Il-Bord tal-Appelli jista' jagħti s-sentenza fil-preżenza tal-partijiet jew wara s- 
smigħ, iżda kemm il-Judge u kif ukoll min jappella għandu d-dritt jibqa' Liċenzji i 
meta qed jiġi ttrattat il-każ tiegħu. 

7.2.4.6 Il-Bord tal-Appelli jista’ jiddeċiedi li juża proċedura oħra sabiex jisma’ l-appell 
iżda il-Bord għandu kemm jista' jkun juża proċeduri li jintużaw fil-Qrati Maltin 
għas- smigħ tal-Appelli . 

7.2.4.7 L-ebda parti kemm jekk bħala prosekutur jew bħala appellanti ma tista' 
tinfluwenza membru tal-Bord tal-Appell u ħadd ma jista' jkellem lill-istess 
membri fuq il-każ li jkun qed jinstema'. 

7.2.4.8 Is-sentenza tal-Bord tal-Appelli tkun inappellabbli u finali u ma jistax ikun hemm 
rikors għall-proċeduri fil-Qrati. 

7.2.4.9 Kull deċiżjoni tal-Kunsill hi inappellabbli u finali u ma jistax ikun hemm rikors 
għall-proċeduri fil-Qrati. 
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8.1 Użu tal-Propjeta 
8.1.1 Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-korsa jiġu stabbiliti u emendati mill-Kunsill skond il-bżonn u l- 

esiġenzi tal-Korsa. 
 

8.1.2 Fil-jum tat-tiġrija, il-membri tal-Kunsill, “Stewards” u impjegati oħra għandhom 
aċċess għall-“ċar park” privat fejn l-uffiċċju tal-“Malta Racing Club”. Dħul huwa min-
naħa tal- kwartieri tal-kavallerija tal-puliżija. 

 

8.1.3 Fil-jiem l-oħra meta ma hemmx tiġrijiet, il-pubbliku jista’ jidħol mingħajr ħlas. Il-  
“Malta Racing Club” għandu l-awtorita' li jirtira dan il-privileġġ meta jħossu l-ħtieġa. 

 

8.1.4 L-ebda vettura, jekk mhux awtoriżżata ma tista’ tidħol fil-propjeta tal-“Malta Racing 
Club”. 

 

8.2 Faċilitajiet użati mill-“Malta Polo Club” 
 

8.2.1 Ftehim reċiproku jeżisti bejn il-“Malta Polo Club” u l-“Malta Racing Club” għall-aħjar 
użu possibili tal-faċilitajiet sportivi fil-kumpless. 

 

8.2.2 Jiem tal-użu tal-“Malta Polo Club” ikunu l-Erbgħa u s-Sibt wara nofs in-nħar jew jiem 
oħra kif awtoriżżat mill-“Malta Racing Club”. 

 

8.3 Responsabiltajiet Ġenerali 
8.3.1 Kull persuna li tagħżel li tuża l-korsa għall-irkib, sewqan u dħul għal kull raġuni jew 

skop, kemm jekk għandu permess jew awtoriżżazzjoni u kemm jekk jidħol mingħajr 
permess jagħmel dan u jassumi r-responsabbilita tiegħu kompleta u huwa jaqbel u 
jirrikonoxxi li l-Kunsill, il-”Club” u l-“istewards” ma għandhom u lanqas jista' 
jkollhom ebda responsabbilita personali jewċ u għad-danni jew xort’oħra għal 
kwalsijażi inċident jew dannu soffert minn kull persuna waqt li hija tkun fil-propjeta 
tal-“Club”, ġewwa l- korsa, jew f’kull propjeta oħra tal-“Club”kemm waqt tiġrija kif 
ukoll fi kwalunkwe ħin ieħor. 

 

8.3.2 Kull persuna tkun responsabbli li tħallas għall-ħsarat ikkawżati fil-korsa. Sid jew 
ġerrej li jikkawża danni inklużi danni ikkaġunati miż-żwiemel tal-istess sid jew ġerrej 
ma jitħallewx jipparteċipaw qabel ma jħallsu għall-ħsarat ikkaġunati kemm 
volontarjament, kif ukoll involontarjament jew waqt inċident. Is-sid u l-ġerrej jibqgħu 
responsabbli għaż- 
żiemel tagħhom f’kull ħin. 

 

8.3.3 Kull sid, ġerrej, u membru huwa obbligat jaċċetta dawn ir-regolamenti u meta 
jirreġistra ruħu mal-Klabb ikun qed jassumi u jaċċetta dawn ir-regolamenti fl-intier 
tagħhom u għalhekk ma jista' jqajjem ebda Appell u reklam li b’xi mod imur kontra 
dawn ir- regolamenti. 

 

8.3.4 Kull min ma jaqbilx ma xi wieħed jew aktar minn dawn ir-regolamenti għandu jressaq 
l- oġġezzjoni tiegħu qabel ma jirreġistra ruħu mal-Klabb u l-Kunsill jirregola ruħu 
skond il-każ. Min ma jressaq ebda oġġezzjoni qabel ma jirregistra ruħu mal-Klabb, 
jassumi kull regolament u jibqa' suġġett għal kull klawżola hawn dettaljata b’mod li 
ma jkun jista' jressaq ebda eċċezzjoni ta’ nullita tal-istess u l-injoranza tal-eżistenza ta’ 
kull klawżola ma tista' qatt tinġieb bħala skuża. 

 

8.3.5 Dawn ir-regolamenti jkunu aċċettati minn kull sid jew ġerrej meta huwa jirreġistra 
ruħu sabiex jipparteċipa għal xi tiġrija wara li jiġu uffiċjalment ippublikati u tali 
reġistrazzjoni tirraLiċenzji a għal kull skop u fini, l-aċċettazzjoni ta’ dawn ir- 
regolamenti fl-intier tagħhom mingħajr ebda eċċezzjoni. 

Parti Numru 8 – U]u tal-Propjeta tal-“Malta Racing Club" 
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9.1 Il-“Breath Analyser Test” 
 

9.1.1 Il-ġerrejja tat-trott jew “jockeys” tal-galopp, għandhom jissottomettu ruħhom għall- 
‘Breath Analyżer test” jekk u meta jiġu mitluba. 

 

9.1.2 Ġerrej jew “jockey” li jinstab b’riżultat ta’ 0.35 per mil jew akbar fuq l-instrument ma 
jitħalliex jipparteċipa fit-tiġrija. 

 

9.1.3 Fl-ebda ħin ma jista’ l-ġerrej jew “jockey” ikun taħt l-influwenża ta’ xi  sustanza  
projbita bħal per eżempju alcohol u ċjew Droga. 

 
 

 Dixxiplina għar-regoli 9.2.1 u 9.2.2 Ara Appendiċi I (v)

 Dixxiplina għar-regoli 9.2.3 Ara Appendiċi I (t)

 
 

9.2 Dawn ir-regolamenti jinkludu Kapitli V tar-Regolamenti tal-UET li jirregolaw ir-regolamenti 

tal-Persuni u l-applikażzjoni tal-pieni f’Malta u fil-pajjiżi tal-UET u Federazzjonijiet 
Internazzjonali li fihom Malta tipparteċipa. L-eta’ minima għall-persuni sabiex jirreġistraw 

bħala driver f’Malta pero tkun ta’ tmintax-il sena. 
 

9.3 Issir Referenza għat-Tnejn u Ħamsin (52) Assembleja Ġenerali tal-UET li saret fis-17 ta’ 
Ottubru 1998 fejn jingħad li kull sospensjoni fuq ġerrej sa massimu ta’ erba' meetings biss 

tiġi sospiża u ma tapplikax għat-Tiġrijiet Grupp 1. Jiġi mgħarraf li din l-eċċezzjoni tapplika 

għal Tiġrijiet Internazzjonali fejn il-ġerrej jew ġerrejja ser ikunu jirraLiċenzji aw lil Malta u 
tapplika wkoll fil-Finali tat-Tazza l-Kbira u l-Mediterranean Derby. Ġerrejja li jkollhom 

sospensjonijiet ta’ aktar minn erba' meetings ma jibbenifikawx minn din l-eċċezzjoni. 
 

 

 

 

9 Parti Numru 9 – Regolamenti O[rajn 
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Il-Malta Racing Club jistabbilixxi skond id-diskrezzjoni tieghu Ħlasijiet u Miżati għal 
kategoriji differenti ta’parteċipanti fl-attivitajiet tal-Klabb u wkoll jistabbilixxi dawn il- 
kategoriji 

 

10.1 Fil-Liċenzji dawn jinkludu: 
 

10.1.1 Registrazzjoni Gdida, 
10.1.2 Meżata tal-Membri 
10.1.3 Liċenzja tat-taħriġ, 

10.1.4 Liċenzji tal-ġerrejja u “jockeys”, 

10.1.5 Reġistrazzjoni għal tiġrijaġ 
 

Dawn jistgħu jiżdiedu jew jitnaqqsu kategoriji skond kif deciż mill-'Malta Racing Club' min żmien għal 
żmien. 

Parti Numru 10 – {lasijiet u Mi]ati 
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Appendiċi I Multi u Penali 

 

Appendiċi I (a) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 45.00 Jista' ma jippartiċipax fit-tiġrija. 

It-tieni Offiża € 95.00 Ma jippartiċipax fit- tiġrija u 
tapplika Sospensjoni ta’ tiġrija. 

It-tielet Offiża € 120.00 Sospensjoni tal-liċenzja. 

Appendiċi I (b)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 25.00 Ma jippartiċipax. 

It-tieni Offiża € 45.00 Ma jippartiċipax. Sospensjoni ta’ 
tiġrija  liż-żiemel. 

Appendiċi I (ċ)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 120.00 Ma jippartiċipax. 

It-tieni Offiża € 120.00 Ma jippartiċipax. 

Appendiċi I (d)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 45.00 Ammonizzjoni. 

It-tieni Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' Tiġrija liż-żiemel. 

Appendiċi I (e)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 120.00 Telf tad-dritt li jkun riserva darba 
oħra. 

Appendiċi I (f)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 45.00 Ammonizzjoni. 

It-tieni Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' Tiġrija. 

Appendiċi I (g)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 25.00 Ammonizzjoni. 

It-tieni Offiża € 45.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-Ġerrej. 

Appendiċi I (h)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 120.00 Ammonizzjoni. 

It-tieni Offiża € 160.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-Ġerrej. 

Appendiċi I (i)   

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 70.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-Ġerrej. 

It-tieni Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. 
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Appendiċi I (j) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 35.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-Ġerrej. 

  Żiemel skwalifikat. 

It-tieni Offiża € 60.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. Żiemel skwalifikat. 

Appendiċi I (k) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet 
għall- 
:errej. It-tieni Offiża € 175.00 Sospensjoni ta' Tliet Tiġrijiet għall- 
Ġerrej. 

It-tielet Offiża € 230.00 Ġerrej sospiż għal tnax-il xahar. 

Appendiċi I (l) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 70.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-Ġerrej. 

It-tieni Offiża € 140.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. 

Finali € 230.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. Tista' tiġi sospiża l-liċenzja. 

Appendiċi 1 (m) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 25.00 Ammonizzjoni. 

It-tieni Offiża € 45.00 Ammonizzjoni. 

Appendiċi I (n) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 45.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-:errej. 

Żiemel skwalifikat. 

It-tieni Offiża € 95.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. Żiemel skwalifikat. 

Appendiċi I (o) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 70.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-:errej. 

Żiemel skwalifikat 

It-tieni Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-:errej. 
Żiemel skwalifikat. 

Appendiċi I (p) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel Offiża € 35 Żiemel skwalifikat. 

It-tieni Offiża € 70.00 Sospensjoni ta' Tiġrija għall-
Ġerrej. Żiemel skwalifikat. 
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Appendiċi I (q) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 70.00 Sospensjoni ta' Żewġ Tiġrijiet 
għall- 
:errej . It-tieni Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' Erba’ Tiġrijiet għall- 
Ġerrej. 

It-tielet Offiża € 150.00 Sospensjoni ta’ Tmien Tiġrijiet għall- 
Ġerrej. 

F'każ ta’ inċident jew każ serju ta’ “dangerous driving” il-Judges għandhom il-poter 
jiskwalifikaw lill-ġerrej għal perjodu ta’ aktar minn żewġ meetings sa massimu ta' tletin (30) 
meeting. F’każijiet aktar serji, il- każ partikolari jista' jiġi rriferut lill-Kunsill li jista’jiddeċiedi 
piena akbar jew jerġa' jibgħat il-każ għal deċiżjoni tal-Judges fil-każ li jħoss li l-każ jista' 
jingħata piena sa massimu ta’ tletin (30) meeting jew anqas. 

Appendiċi I (r) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 230.00 Sospensjoni ta' erba’ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. 

Il-każ jiġi rrappurtat lill-Pulizija biex jittieħdu passi kriminali kontra l-ġerrej. 

Appendiċi I (s) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 120.00 Sospensjoni ta' erba’ Tiġrijiet għall- 

Ġerrej. 
Appendiċi I (t) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 120.00 Sospensjoni immedjata tal-ġerrej jew 
“Jockey” ta’ mhux anqas minn tnax-il 
(12) xahar. 

 

Appendiċi I (u) 

Deskrizzjoni Multa Sospensjoni 

L-ewwel  Offiża € 20.00 Ammonizjoni  għall-ġerrej. 

It-tieni Offiża € 30.00 Xahar minghajr frostin għall-
ġerrej 

It-tielet Offiża € 60.00 Xaharejn minghajr frostin għall- 
ġerrej 

Ir-raba’ Offiża € 120.00 Erba’ xhur minghajr frostin għall- 
ġerrej 

Il-hames Offiża € 60.00 Tmien xhur minghajr frostin għall- 

ġerrej 
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Appendiċi II 
 

Sustanzi Projbiti 
 

Sustanzi li f’ebda ħin ma jaġixxu fuq waħda jew iżjed minn dawn is-sistemi mammarji tal-ġisem: 

 

 Sistema nervuża 

 Sistema kardjovaskulari 

 Sistema respiratorja 

 Sistema diġestiva 

 Sistema urinarja 

 Sistema riproduttiva 

 Sistema muskolari 

 Sistema tad-demm 

 Sistema immunitarja minbarra vaċċinazzjonijiet Liċenzji ti 

 Sistema relatata mal-glandoli li jipproduċu ormoni diretti fis-sistema tad-demm 
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Apendiċi III 
 

Termini u kliem tad-Doping użati f’dawn ir-regoli 
 

APPARAT GĦALL- Għandu jfisser kull meżż ta’ invażjoni ġo jew taħt  
il- INJEZZJONI ġilda, fil-mukoża, fil-muskolu, f’xi vina jew arterja, fl- 

6.0.0 antikolaturi, intraokulari. 
6.0.1  
6.0.2  
SUSTANZI PROJBITI Għandu  jfisser is-sustanzi kollħa  ħlief dawk li  jeżistu 
6.0.3 naturali fiż-żiemel f’ammonti fiżjoloġiċi normali. 
6.0.4  
6.0.5  
VETERINARJU Bniedem kwalifikat fix-xjenża veterinarja. 
6.0.6 6.0.25 
ŻIEMEL Għandu jfisser, iż-żwiemel kollħa reġistrati u  

għalhekk 6.0.7 huma taħt il-ġurisdiżżjoni tal-Bord jew    Kummissjoni 
6.0.8 li tirregola dawn ir-regolamenti. 
6.0.9 6.0.26 
6.0.10  
UFFI?JAL MEDIKU Għandu   jfisser   persuna   li   jkollħa   kwalifika    fil- 
6.0.11 mediċina  użata  fl-isport  taż-żwiemel,  l-effett  u     l- 
6.0.12 eliminazzjoni tagħhom u din il-persuna tkun 
6.0.13 uffiċjalment  impjegata  mal-Bord  jew  Kummissjoni 
6.0.14 biex tagħti pariri dwar dawn ir-regoli. 
6.0.15 6.0.27 
6.0.16  
KAMPJUN TA’ SUSTANZA Għandu jfisser sustanza meħuda mill-ġisem li  tinkludi 
6.0.17 imma  mhiex limitata  biss  għad-demm u  l-urina  u li 
6.0.18 tkun ser tintuża għal skop ta’ analiżi. 
6.0.19 6.0.28 
6.0.20  
JUM TAT-TI:RIJA Għandu  jfisser  perjodu  ta’  24  siegħa  qabel     il-ħin 
6.0.21 skedat biex tibda l-ewwel tiġrija. 
6.0.22 6.0.29 
LIVELL TA’ SUSTANZA Għandu jfisser il-konċentrazzjoni ta’ sustanza misjuba 
6.0.23 f’kampjun analiżżat. 
6.0.24 6.0.30 
BLEEDER Għandu jfisser żiemel li jinfaraġ mill-imnifsejn    waqt 

 tiġrija jew sa siegħa wara t-tiġrija jew waqt taħriġ 
jew  sa siegħa wara t-taħriġ. 

 6.0.31 

BLEEDER LIST Għandu jfisser lista ta’ żwiemel li jinfarġu, liema  lista 

 trid tinżamm mill-bord jew kummissjoni. 

 6.0.32 

FUROSEMIDE Għandu jfisser 4-CHRONO-N (2-FURYLMETHYL)- 

 5-  SULFAMOYLANTħANILIC ACID 

 6.0.33 
ŻONA TA’ SIGURTA Għandu jfisser il-post magħżul mill-bord jew 

 kummissjoni biex jiġi okkupat u kkontrollat mill-istess 

 bord. 

 6.0.34 
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Appendiċi IV 
 
 

Klassifikazzjoni ta’ Punti 

 

a. Tiġrijet tat-Trott 

 

i. L-Ewwel post żieda ta’ 25 punt 
ii. It-Tieni post żieda ta’ 9 punti 
iii. It-Tielet post żieda ta’ 5 punti 
iv. Ir-Raba’ post zieda ta’ punt 
v. Dawk kollha li jkunu ġrew iżda spiċċaw il-ħames u s-sitt post jitnaqqsulhom 5 

punti 
vi. Dawk kollha li jkunu grew izda spiccaw is-sebgha jew it-tmin post 

jitnaqqswulhom 7 punti 
vii. Dawk kollha lil jkunu grew izda li spiccaw mid-disgha post lura jitnaqqsulhom 9 

punti. 
 

b. Tiġrijet tal-Galopp 

 

i. L-Ewwel post żieda ta’ 7 punti 
ii. It-Tieni post żieda ta’ 5 punti 
iii. It-Tielet post żieda ta’ 3 punti 
iv. Jingħata punt (1) għal kull żiemel li  jipparteċipa. 

 
 
           Tnaqqis ta’ Punti fl-aħħar ta’ kull staġun 
 

       a.  Dawk iż-żwiemel kollha li ma jkunux ħarġu rebbieħa f’tiġrija waħda jew pjazzaw f’erba’    

tiġrijiet għandhom jitnaqsulhom 10% tal-punti fl-aħħar ta’ kull staġun.  

 
       b.  F’każ ta’ żiemel li jkun ġera għall-ewwel darba mal-MRC fl-istaġun preċedenti, iż-żiemel irid 

ikun saq sebgħa tiġrijiet jew iktar biex ikun jista’ jikkwalifika għall-10%.  

 
       c.  F’każ li żiemel: 

 

i. Jkunu temmew l-eta’ ta’ 12-il sena; u 
 

ii. Ma jkunux rebħu almenu darba jew ippjazzaw almenu erba’ darbiet fl-istaġun ta’ qabel; 
u 

 
iii. Jkollhom almenu 570 punt fil-klassifika tal-handicap tal-Malta Racing Club 

 
Fi tmiem l-istaġun ikollhom, minflok 10% tal-punti tagħhom, jitnaqsulhom 20% tal-punti   

tagħom.
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Appendiċi V 

 

Klassifici ghal aktar ziemel konsistenti, l-aqwa gerrej, gerrej taht il-25 sena u l-aqwa 
‘Jockey’ 

 
 

Klassifika ta’ l-aktar ziemel konsistenti 

i. L-Ewwel post żieda ta’ 7 punti 
ii. It-Tieni post żieda ta’ 5 punti 
iii. It-Tielet post żieda ta’ 3 punti 

iv. Ir-raba post zieda ta’ punt 

 
Klassifika tal-ġerrejja 

i.  L-Ewwel post żieda ta’ 7 punti 
v. It-Tieni post żieda ta’ 5 punti 
vi. It-Tielet post żieda ta’ 3 punti 
vii. Ir-raba post zieda ta’ punt 

 
 

Klassifika tal-ġerrejja taht il-25 sena 

i.  L-Ewwel post żieda ta’ 7 punti 
viii. It-Tieni post żieda ta’ 5 punti 
ix. It-Tielet post żieda ta’ 3 punti 
x. Ir-raba post zieda ta’ punt 

 
 

Klassifika tal-“jockeys” 
i. L-Ewwel post żieda ta’ 7 punti 
ii. It-Tieni post żieda ta’ 5 punti 

iii. It-Tielet post żieda ta’ 3 punti 
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Appendiċi VI 
 

Formularju 
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Regolamenti Addizjonali I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull ġerrej li jieħu sehem f’tiġrijiet Amateurs tal-Malta Racing Club ser jiġi allokat 100 punt. 

Dawn jibdew jonqsu kull meta xi ġerrej jonqos milli josserva dawn ir-regolamenti skont kif hawn 

taħt imniżżel. Kif il-punti jispiċċaw, il-ġerrej jieħu sospenzjoni awtomatika ta’ xahrejn u jkun irid 

jitla’ għal-liċenzja mill-ġdid. 

Dawn il-punti jkunu jgħoddu mill-1 ta’ Novembru sal-31 t’Ottubru tas-sena ta’ wara. Fl-1 ta’ 

Novembru il-punti jerġgħu jiġu 100 għal kull ġerrej.  

L-awqa żiemel tat-trott, żiemel tal-galopp fis-serkin, poni u poni żgħir, fl-aħħar tal-istaġun, 31 

t’Ottubru, jingħataw trofew kull wieħed.  

 

1. Waqt it-tiġrija 
 

1.1 In-numri iridu jkunu jintgħarfu miż-żewġ naħat, tat-trott blu, filwaqt li tal-ponijiet ħomor 

bl-arma tal-MRC. Jitnaqsu 10 punti lill-ġerrej u multa ta’ €20 lis-sid taż-żiemel li jikser 

dan ir-regolament. 

 

1.2 Is-serkin irid ikun mgħammar bi plakek biex jitgħattew ir-roti miż-żewġ naħat. Jitnaqsu 

10 punti lil min jikser dan ir-regolament. 

 

1.3 Ħadd ma jista’ jsaħħan xi poni jew żiemel mingħajr ma jkun liebes l-ilbies ta’ ġerrej u fl-

ebda ħin ma jistgħu jirkbu nies jew tfal miegħu. Jitnaqsu għaxar punti lil min jikser dan 

ir-regolament. 

 

1.4 Waqt tluq ta’ tiġrija, iż-żwiemel iridu jibqgħu kollha wara l-karozza tat-tluq. Min jaqbeż l-

istess karozza jitnaqqsulu 20 punt u jiġi sospiż meeting. Ukoll, ħadd ma jista’ jmiss bil-

frostin minn wara. Jistgħu jittieħdu passi fil-konfront tas-sid jekk jiġri dan. 

 

Malta Racing Club 
Regolamenti 
Korsa l-Qadima 



1.5 F’tiġrija, il-ġerrej parteċipant irid ikun liebes crash helmet, nuċċali, boots, safety vest u 

ġakketta addatata kif ukoll qalziet abjad. Jitnaqsu 10 punti lil min jikser dan ir-

regolament. 

 

1.6 Waqt it-tiġrija, il-ġerrejja parteċipanti ma jistgħux iniżlu saqajhom minn fuq l-istafef tas-

serkin. Jitnaqsu 15-il punt lil min jikser dan ir-regolament. 

 

1.7 Il-ġerrej parteċipant ma jista’ fl-ebda ħin iqum bil-wieqfa, jgħolli saqajh, jew idur bil-

kontra fuq is-serkin, jarmi l-frostin, u/jew isuq b’mod perikoluż (dangerous driving). 

F’każ ta’ ksur ta’ dan ir-regolament tapplika multa ta’ €30 u jitlef id-dritt għal ritratti 

u/jew DVD tat-tiġrija. Ukoll, jitnaqsu 40 punt għal min jikser dan ir-regolament. 

 

1.8 L-użu tal-frostin huwa limitat għal seba’ (7) daqqiet, u l-ebda swat ma jista’ jsir bit-tarf 

tar-riedni. Min jikser dan ir-regolament, fl-ewwel offiża jeħel żewġ meetings ma jużax il-

frostin u jitnaqsu 20 punt  u fit-tieni offiża jiġi sospiż meeting u jitnaqsu 20 punt. 

 

1.9 Il-frostini għandhom ikunu minn dawk il-qosra, mill-ġodda li ma jweġġgħux. Fl-

eventwalita’ li ġerrej ikollu frostin modieħor, il-ġerrej jeħel żewġ meetings ma jużawx il-

frostin u jitnaqsu 20 punt. 

 

1.10 Waqt tiġrija, daqqiet bil-frosta fuq il-plakek tas-serkin mhuwiex permess. Jitnaqsu 20 

punt għal kull min jikser dan ir-regolament. 

 

1.11 Id-daqqiet bil-frosta m’għandhomx ikunu minn wara dahar il-ġerrej u minn barra s-

serkin. Jitnaqsu 20 punt għal min jikser dan ir-regolament. 

 

1.12 Fl-ebda ħin mhuwa permess daqqiet ta’ sieq jew xi forma ta’ moħqrija oħra fuq il-poni 

jew żiemel. Jitnaqsu 20 punt għal min jikser dan ir-regolament. 

 

1.13 Mhuwiex permess galoppi mhux fil-ġurnata, fil-korsa l-ġdida. F’każ li jinkiser dan ir-

regolament, is-sid jiġi sospiż bil-poni/żiemel b’kollox għal żmien li jiddeċiedi l-kunsill tal-

Malta Racing Club u jitnaqsu 50 punt. 

 

1.14 Kull min juża l-korsa l-qadima għat-taħriġ tal-bhejjem irid ikun liebes driver’s suit u crash 

helmet. Min jinqabad mingħajr l-ilbies hekk imniżżel hawn fuq jittieħdu passi dixxiplinarji 

kontrih. Jitnaqsu 20 punt għal min jikser dan ir-regolament. 

 

1.15 Wara t-tiġrija l-ebda poni ma jista’ jinżel l-isfel sakemm ma jgħatix l-ordi l-istarter jew il-

judge. Min jikser dan ir-regolament jiġi sospiż meeting, multa ta’ €50 u jitlef 50 punt. 

 

1.16 Waqt tiġrija, kull ġerrej parteċipant irid ikun liebes safety vest. Min jinqabad mingħajrha 

ma jitħalliex jieħu sehem fit-tiġrija u jitnaqsu 20 punt. 

 



1.17 Poni jew żiemel irreġistrat għal tiġrija għandu ċans sa nofsinhar tal-ġurnata ta’ qabel it-

tiġrija biex jiskraċċja.  

 

1.18 Persuna waħda biss hija awtorizzata li tkun qed tgħin il-ġerrej fuq il-post tat-tluq.  

 

1.19 Tiġrija titħassar jekk ikun hemm biss żiemel jew poni wieħed waħdu. 

 

1.20 Minn 14 sa’ 16-il sena jistgħu jsuqu ponijiet sa klassi 14 u 14.5 

 

1.21 Il-ponijiet iż-żgħar jistgħu jinstaqu biss minn tfal li l-eta’ tagħhom tvarja minn 7 snin sa 

14-il sena. Il-ġerrejja, iridu jġibu l-awtorizzazjoni tal-ġenituri qabel dawn jitħallew 

jipparteċipaw f’tiġrija. 

 

1.22 It-tiġrijiet isiru bl-autostart. 

1.22.1 Ħadd ma jista’ jaqbeż il-karozza tat-tluq. 

1.22.2 Kulħadd irid iżomm postu skont in-numru. 

1.22.3 Jekk xi żiemel jaqleb wara l-karozza tat-tluq dan ma jingħatax false start. 

1.22.4 Jekk poni jew żiemel jirrifjuta li jidħol mal-autostart, dan għandu ċans darbtejn. It-

tielet darba ma jitħalliex jiġri. 

1.22.5 F’każ ta’ infrazzjoni (ksur ta’ dawn ir-regolamenti), il-poni jew żiemel jiġi skwalifikat. 

1.22.5.1 L-ewwel darba jiġi avzat sid iż-żiemel jew poni, u 

1.22.5.2 It-tieni darba il-ġerrej jeħel multa ta’ €20 

 

1.23 Min jabbuża u waqt it-tiġrija jidħol fil-korsa ta’ ġewwa jiġi skwalifikat iż-żiemel jew poni 

u l-ġerrej jeħel tiġrija sospenzjoni u jitnaqsu 20 punt. 

 

1.24 Ħadd ma jista’ javviċina l-uffiċjali tat-tiġrijiet, fosthom l-istarter u l-judges, b’għajjat, 

dagħa, kliem oxxen u ġlied. Tali ksur ta’ dan ir-regolament jista’ jwassal għal sospenzjoni 

ta’ sitt xhur jew skont id-deskrizzjoni tal-MRC. 

 

1.25 F’każ ta’ żiemel li ma jkunx irid jitlaq wara l-karozza tat-tluq, l-istarter ma ijstax jistenna 

lil żwiemel partikolari aktar minn żewġ (2) minuti. 

 

1.26 Waqt it-tiġrijiet, id-deċiżjonijiet tal-judges huma finali u inappellabli. 

 

 

2. Wara t-Tiġrija. 
 

2.1 Jekk xi poni jew żiemel jiġi mibdul u jiġri, dan jiġi skwalifikat u jittieħdu passi kontra s-sid.  

 

2.2 F’każ li l-għażla għal xi finali ta’ xi Challenge Cup ma tiġix irrispettatha, u l-poni jiġi rtirat 

fl-aħħar mument, dan jista’ ma jitħalliex jieħu sehem fl-ewwel Challenge Cup li 

jintagħżel għaliha.  

 



2.3 Kull ġerrej irid jibqa’ bil-pożizzjoni regolata fuq is-serkin kemm waqt it-tiġrija kif ukoll 

wara l-ġister. 

 

 

3. Reġistrazzjonijiet 
 

3.1 Kull poni jew żiemel irid ikun irreġistrat mal-Malta Racing Club. 

 

3.2 Il-ħlas tar-registrazzjoni issir fl-1 ta’ Novembru. 

 

3.3 Reġistrazzjoni:   Ponijiet u Żwiemel tat-trott - €50 
                                                          Ponijiet iż-żgħar - €25 
                                                          Żwiemel tal-ġallop tas-serkin u tal-galopp maltin - €125 

Ponijiet li jridu jħadmu fil-korsa (nhar ta’ Sibt bejn 12pm u 2.30pm, jew               
skont kif infurmat mill-kunsill) - €125 

 
3.4 F’każ li żiemel/poni ikun bidel is-sid, it-transfer irid isir fl-uffiċini tal-Malta Racing Club. 

F’nuqqas ta dan, ma jkunx jista’ jieħu sehem. 

 

3.5 Kull poni jew żiemel li jsuq fil-korsa l-qadima, allura reġistrat mal-Malta Racing Club, irid 

ikollu ċomba biex jintagħaraf. 

 

3.6 Poni li ser jiġri l-ewwel darba jitkejjel dik il-ġimgħa ta’ qabel it-tiġrija. Dawk il-ponijiet li 

jaqbżu tlett (3) kitbiet iridu jerġgħu jitkejlu. 

 

3.7 Il-kitba għat-tiġrijiet issir fl-uffiċini tal-Malta Racing Club. Kitbiet li ma jsirux fejn 

imsemmi ma jitħalewx jipparteċipaw fl-istess tiġrija. Wara li jittellgħu il-poloz, l-ebda 

żiemel ma jista’ jiġi miżjud. 

 

3.8 Kull ġerrej parteċipant f’tiġrijiet fil-korsa l-qadima irid ikollu l-insurance imħallsa. Din 

titħallas f’kull Jannar, sakemm ma jingħadx mod ieħor mill-kunsill. 

 

3.9 Kull ġerrej parteċipant tat-trott li jkollu bejn is-16 u t-18-il sena irid ikollu ll-

awtorizzazzjoni/ firma ta wieħed mill-ġenituri.  

 

 

 

4. Klassijiet tal-Ponijiet u Żwiemel tat-trott Amateurs. 
 

4.1 Il-klassijiet tal-ponijiet huma:  

4.1.1 A1, A, B, C, D, E, F, G, H. – tal-14, tal-14.5, +20 u +40. 

4.1.2 A1, A, B, C, D, E.  – għall-ponijiet żgħar. 

4.1.3 Ponijiet żgħar ma jridx ikun fihom aktar minn 40 pulzier. 

 



4.2 Meta l-ponijiet il-kbar ma jirbħux tlett (3) tiġrijiet ma l-inqas klassi, dawn jistgħu jinżlu sa 

klassi 14 (ma ta +40). Jekk jieħdu l-ewwel għaċ-Challenge Cup jiġru ma tad-dawra. 

 

4.3 Il-ponijiet tal-14.5 u tal-14 jistgħu jinżlu sa klassi C minn quddiem. Jekk jieħdu l-ewwel 

għaċ-Challenge Cup jiġru ma’ tal-14. 

 

4.4 Il-ponijiet maltin bin tal-galopp puri li jaqbżu l-kejl ta’ 14.5 jibdew fi Klassi C. 

 

4.5 Jekk ikun hemm xi poni/ żiemel u jieħu l-ewwel u jiġi deċiż li l-ġerrej ġibed u jiġi 

skwalifikat, il-poni li jidħol fit-tieni post ma jiġix promoss.  

 

4.6 Il-ponijiet li jiġu minn Għawdex, iridu jiġru fil-klassi li qegħdin fiha Għawdex, jew jitkejlu. 

Kull poni li jiġi minn Għawdex irid ikollu ċ-ċippa. 

 

4.7 Il-ponijiet tal-A1 li jkunu ma’ tal-20m jitilgħu ma’ tal-14 u jekk jirbħu jibqgħu telgħin. 

 

4.8 Il-klassijiet taż-żwiemel tat-trott huma: A, B u C. L-ewwel darba jiġru fi Klassi A. 

 

4.9 Biex żiemel tat-trott jiġri fil-korsa ma’ tad-delettanti, iridu jinġabrulu l-karti għal 6 xhur. 

 

4.10 Is-6 xhur li ma jkunx jista’ jieħdu sehem f’tiġrijiet normali tal-MRC jidbew jgħoddu minn 

meta jinkiteb l-ewwel darba mat-trott Amateurs. 

 

4.11 Fil-korsa l-Qadima jistgħu jiġru żwiemel tat-trott li jieħdu sehem f’tiġrijiet normali tal-

MRC (fil-korsa l-Ġdida) mingħajr ma jinġabrulhom il-karti.  

 

4.12 Żiemel tat-trott li jkun rebaħ tlett (3) Challenge Cups irid jiġri żewġ tiġrijiet billi jagħti 20 

metru vantaġġ. 

 

4.13 Kull poni jew żiemel biex jinżel klassi irid jiġri żewġ tiġrijiet jew tlieta, skont il-klassi li 

qiegħed fiha. 

 

4.14 Poni ta’ klassi ‘14’ biex jinżel fi Klassi C irid ikun ġera u ma rebaħx tlett (3) tiġrijiet. Poni 

ta’ dawra biex jinżel fi klassi ’14.5’ ma’ ta’ l-40 metru irid ukoll jiġri tlett (3) darbiet. 

 

4.15 Iż-żwiemel tal-galopp li jiġu minn barra li ma jkunux imrebħin l-ebda flus, jibdew A1 

minn quddiem u jridu jiġru ħamsa sabiex jinżlu A u jistgħu jinżlu sa klassi B. 

 

4.16 Iż-żwiemel tal-galopp li jitwieldu Malta, li jitilgħu A1 iridu jirbħu 2 minn quddiem biex 

jitilgħu A1 ma’ tal-20. Fl-Imnarja u fl-Indipendenza, u meta jsiru tiġrijiet għall-arnieżi, il-

maltin jiġru għalihom.  

 



4.17 Iż-żwiemel tal-galopp li jiġu minn barra fis-serkin iridu jibdew jiġru 3 għal ma’ tal-20 u 

jistgħu jinżlu sa klassi B u jrid ikollhom passaport oriġinali. Ukoll, żwiemel iridu jiġru 5 

darbiet A1 biex ikunu jistgħu jinżlu A. 

 

 

5. Il-kejl tal-ponijiet. 
 

5.1 Il-kejl tal-ponijiet huwa: 

5.1.1 Taħt 12-il xiber  - Klassi D 

5.1.2 Aktar minn 12 sa 12.5-il xiber – Klassi C 

5.1.3 Bejn 12.5 u 12.25 – Klassi B 

5.1.4 Bejn 12.25 u 13 – Klassi A 

5.1.5 Bejn 13 u 13.75 – Klassi A1 

5.1.6 Bejn 13.75 u 14 – ma tal-14 

5.1.7 Il-fuq minn 14 – ma tal-14.5 

 

5.2 Il-ponijiet jitkejlu kull erba’ (4) xhur u dawn jibqgħu jitkejlu sal-eta’ ta’ erba’ (4) snin. 

 

5.3 Ilkejl tal-ponijiet il-ġodda ż-żgħar huwa ta’ 11.1-12  li jiġu 44.4 - 48 inches. 

 

 

6. Dixxiplina Ġenerali 
 

6.1 Kull ġerrej jew sid jew xi ħaddieħor li jaqla xi ġlied jew argumenti fil-korsa jew fl-akwati 

tal-madwar, iż-żiemel jew poni jiġi sospendut. In-nies involuti jiġu sospiżi jew modieħor 

skont kif jiddeċiedi l-kunsill tal-MRC. 

 

6.2 Dawk il-ponijiet li ssirilhom iċ-ċomba (jew microchip) u ma jgħidux iż-żmien li jkollu l-

poni, jittieħdu passi dixxiplinarji kontra s-sid. 

 

6.3 Kull ġerrej, sid, poni jew żiemel li jkun sospiż, ma jkunx jista jieħu sehem f’attivitajiet ta’ 

tiġrijiet, kemm Malta u Għawdex, sakemm jgħaddi l-perjodu tas-sospenzjoni. F’każ ta’ 

ksur ta’ dan ir-regolament, il-kunsill tal-MRC għandu d-dritt li jirrevedi l-perjodu tas-

sospenzjoni. 

 

6.4 Biex poni jew żiemel jiġri fit-tiġrijiet tal-Imnarja, ikun irid ikun ġera it-tiġrija preċedenti. 

Sabiex poni jieħu sehem f’tiġrija tal-arnieżi, irid ikun ġera wkoll it-tiġrija preċedenti. 

 

 

 

-------------------------- 

 


