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Cyflwyniad
i Berfformiad
Uchel Sboncen
Cymru

I wlad fechan, mae gan sboncen yng Nghymru hanes balch o chwaraewyr yn cyflawni
mewn digwyddiadau rhyngwladol mawr, Gemau’r Gymanwlad a Phencampwriaethau Byd.
Mae ein llwyddiannau diweddaraf yn cynnwys medal efydd ym Mhencampwriaethau Tîm y
Byd y Dynion yn 2020 a medal efydd yng Ngemau Cymanwlad yr Arfordir Aur yn 2018. Mae
gennym ni ddau chwaraewr yn 10 uchaf y byd. Nid yn unig rydym yn bwriadu parhau â’r
llwyddiant hwn, ond hefyd gwella’n barhaus y gwaith o ddatblygu amgylchedd Perfformiad
Uchel cynaliadwy sy’n creu athletwyr sy’n sicrhau lle ar y podiwm yn gyson.
Mae Llwybr Chwaraewyr newydd Sboncen Cymru wedi cael ei weithredu o ganlyniad i
ddysgu oddi wrth adolygiad manwl o’r hen Lwybr Perfformiad i Chwaraewyr, i sicrhau ei fod
yn addas i bwrpas ac yn bodloni ein hamcanion strategol, gan gyd-fynd â’r Weledigaeth ar
gyfer Chwaraeon yng Nghymru. Cysylltwyd â’r holl randdeiliaid a gwrando arnynt, gan
gynnwys y gymuned sboncen ehangach, wrth gasglu data am yr hen Lwybr. O ganlyniad,
rydym wedi creu Llwybr Chwaraewyr sydd nid yn unig yn gynaliadwy ond o’r safon uchaf,
gan gynnig cyfle i’r holl athletwyr.
Cenhadaeth Sboncen Cymru ar gyfer Rhaglen Llwybr y Chwaraewyr yw “Creu amgylchedd
Perfformiad Uchel sy’n gydlynol, yn gynhwysol, yn cefnogi twf ac yn creu chwaraewyr sy’n
gallu dysgu a llwyddo ar lwyfan y byd.”
Nod Llwybr Chwaraewyr Sboncen Cymru yw sicrhau bod athletwyr yn yr amgylchedd
priodol, gan gael y gefnogaeth briodol, gan yr unigolyn priodol, er mwyn sicrhau pob cyfle
posib i gyflawni eu llawn botensial. Bydd llwybr effeithiol yn arwain at ragor o athletwyr, o
ansawdd uwch, sydd wedi paratoi’n well i bontio i amgylchedd Perfformiad Uchel llawn
amser a chyflawni canlyniadau o Safon Byd.
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Pwrpas system Llwybr y Chwaraewyr yw canfod chwaraewyr
drwy gamau datblygu, a darparu cyfleoedd priodol i sicrhau’r
potensial mwyaf posib ar gyfer nodau perfformio.
Mae’r chwaraewyr yn cael eu hadnabod a gweithredir llwybr
datblygu talent targed drwodd hyd at gynrychiolaeth Sboncen
Cymru a chystadlu proffesiynol.
Yn y Sgwadiau Cenedlaethol, bydd sylfaen o chwaraewyr yn
meithrin sgiliau technegol, tactegol, corfforol a meddyliol i
sicrhau eu bod yn gwbl barod pe baent yn cael eu dewis ar gyfer
cynrychiolaeth.
Hefyd mae’r Sgwadiau Cenedlaethol yn gyfle i weithio gyda
hyfforddwyr a gwella eu sgiliau ar hyd a lled y wlad.
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Trosolwg O’r
Llwybr

Pwrpas system Llwybr y Chwaraewyr yw canfod chwaraewyr drwy gamau datblygu, a darparu cyfleoedd
priodol i sicrhau’r potensial mwyaf posib ar gyfer nodau perfformio.
Ar ôl eu canfod drwy’r Sgwadiau Academi Rhanbarthol, y Nosweithiau Hyfforddi a’r cyswllt â thwrnameintiau
Cenedlaethol, caiff yr athletwyr eu dewis i fynychu Sgwadiau Cenedlaethol strwythuredig. Wedyn mae’r
athletwyr elitaidd posib yn cael eu hymrwymo i ymarfer penodol i chwaraeon a buddsoddiad mewn
dwyseddau hyfforddi uchel, gan anelu am welliannau perfformio parhaus a ffocws ar ganlyniad meincnod.
Mae Sgwadiau Cenedlaethol Sboncen Cymru yn darparu ar gyfer cyflwyno athletwyr i amgylcheddau
Perfformiad Uchel drwy berfformiad podiwm rhyngwladol a gynhelir. Gall ymdrechion yr athletwr i wella
ei berfformiad drwy gystadlu mewn cystadlaethau Cenedlaethol a Safleoedd Byd allweddol fod yn garreg
filltir allweddol lle mae’r athletwyr yn cael eu dewis ar gyfer Timau Cynrychioliadol fel Pencampwriaethau
Tîm Byd ac Ewropeaidd.  
Yn ychwanegol at y Sgwad Cenedlaethol, bydd holl Nosweithiau Hyfforddi’r Academi’n darparu llwybr sy’n
cyd-fynd â’r Sgwadiau Cenedlaethol a chynrychiolaeth Sboncen Cymru. Yn pontio’r bwlch rhwng
Nosweithiau Hyfforddi’r Academi a’r Sgwadiau Cenedlaethol mae Dyddiau Hyfforddi’r Academi Ranbarthol.
Nod y rhaglen o Nosweithiau Hyfforddi Academi yw i chwaraewyr gael amser cyswllt wythnosol gyda
Hyfforddwr Perfformiad yn Sboncen Cymru, gan roi cyfle iddynt wella eu datblygiad.   
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Mae Llwybr Chwaraewyr Sboncen Cymru yn cyd-fynd â 5 blaenoriaeth fuddsoddi allweddol a amlinellir gan Chwaraeon Cymru ac maent wedi’u rhestru isod. Mae Pyramid ein
Llwybr Chwaraewyr yn tynnu sylw’n glir at ble all pawb ffitio yn y llwybr, pa feini prawf y
mae’n rhaid iddynt eu bodloni a pha gefnogaeth fyddant yn ei derbyn. (Edrychwch ar
Atodiad 4 ar dudalen 24).

LLWYDDO
Arddangos Cymru i’r Byd drwy lwyddiant ar lwyfan byd-eang.     

PERFFORMIO
Dull cyfannol o ddatblygu talent, gan greu amgylcheddau lle gall pobl ffynnu.

CYNNYDD
Meithrin a chynnal cyfranogiad y rhai sydd eisoes yn actif.

CYFRANOGIAD
Cynyddu’r cyfleoedd cymryd rhan ar gyfer y rhai sy’n llai actif.

SYLFAEN
Rhoi’r sgiliau, yr hyder a’r cymhelliant i bawb i alluogi iddynt fod yn actif am oes gyda
ffocws ar bobl ifanc.
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Pyramid Llwybr
Chwaraewyr
Sboncen Cymru
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Llwyddo

Elite Cymru
Rhaglen sy’n cynnig i’n Chwaraewyr Elitaidd gefnogaeth gynhwysfawr i sicrhau y gallant
ganolbwyntio yn llawn ar roi eu perfformiadau gorau ar lwyfan y Byd.
Mae’r pecyn llawn yn cynnwys y canlynol:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cyllid gan Chwaraeon Cymru i hwyluso’r cyfle i’n chwaraewyr ni gystadlu ar
Daith y Byd.                 
Hyfforddiant un i un o safon byd i gynorthwyo a chyflymu datblygiad chwar
aewyr.
Cefnogaeth twrnamaint yn Nigwyddiadau’r PSA gan Hyfforddwr Elitaidd
Sboncen Cymru.
Cefnogaeth Cryfder a Chyflyru unigol a phenodol i sicrhau bod y chwaraewr yn
gwella’n gorfforol hyd eithaf ei allu.  
Cefnogaeth seicolegol bersonol.         
Cefnogaeth feddygol/tylino i gynorthwyo gydag anafiadau neu adfer.
Cefnogaeth dadansoddi perfformiad i sicrhau bod y chwaraewyr yn derbyn y
manylder lefel uchel cywir am nid yn unig eu gêm ond eu gwrthwynebwyr yn y
dyfodol.

Dangosir y meini prawf ar gyfer gwneud cais am ddyfarniad Elite Cymru yn Atodiad 1 ar
dudalen 20.

9

Rhaglen Cefnogi
Talent

Rhaglen sy’n cynnig i’n Chwaraewyr Iau Elitaidd rhwng y lefel D11 a D19 gefnogaeth unigol
ychwanegol i sicrhau eu bod yn datblygu i’r eithaf ac yn cyflymu eu datblygiad. Mae’r rhaglen
wedi’i rhannu yn dair lefel, Elitaidd, Dyhead a Photensial. (Gweler y meini prawf cyllido/cefnogaeth yn Atodiadau 1, 2 a 3 ar dudalennau 20 i 23).
Bydd y chwaraewyr a ddewisir yn derbyn y gefnogaeth ganlynol:
1)
Cyfarfod gyda’r chwaraewr/rhiant – Yr Hyfforddwr Iau Cenedlaethol a’r
chwaraewr i gytuno ar dargedau’r tymor a’r rhaglen gystadlu er mwyn sicrhau bod
pawb yn glir ac yn deall pa nodau cyffredin mae pawb yn gweithio tuag atynt.
2)
Cefnogaeth gyllido ar gyfer chwaraewyr 15 oed a hŷn ar gyfer twrnameintiau
Prydeinig ac Ewropeaidd cytunedig.
3)
Hyfforddiant unigol un i un gan yr Hyfforddwr Iau Cenedlaethol a’r Cyfarwyddwr
Perfformiad i gynorthwyo gyda datblygiad y chwaraewr a’i gyflymu.
4)
Cefnogaeth ar gyfer Twrnameintiau Ewropeaidd a Phrydeinig – Bydd yr
hyfforddwyr yn cael cyllid i fynychu, hyfforddi a chefnogi Chwaraewyr Targed sy’n
cystadlu mewn twrnameintiau Aur ac Arian dethol yn Lloegr. Bydd rhestr o’r
digwyddiadau hyn yn cael ei chyflwyno gan yr Hyfforddwr Iau Cenedlaethol.
5)
Ffocws ar Ddyddiadur Hyfforddi – Y chwaraewyr i gyflwyno dyddiaduron hyfforddi
misol i sbarduno mabwysiadu rhaglen hyfforddi unigol, a gaiff ei monitro’n fisol gan
yr Hyfforddwr Iau Cenedlaethol gan sicrhau bod y chwaraewyr ar y trac i gyflawni
eu nodau.            
6)
Rhaglen Cryfder a Chyflyru – Rhaglen cryfder a chyflyru unigol i sicrhau bod
Chwaraewyr Targed yn gweithio ar eu meysydd penodol i gynorthwyo gyda’u
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perfformiadau.

Bydd y Sgwadiau Cenedlaethol yn darparu amgylchedd a fydd yn sbarduno datblygiad
chwaraewyr medrus, creadigol a hyderus. Mae’n amgylchedd heriol i chwaraewyr sy’n dangos
datblygiad sylweddol ac sydd â photensial i gynrychioli Cymru.
Bydd Sboncen Cymru yn cyflwyno Sgwadiau Cenedlaethol ar gyfer chwaraewyr o lefel D11/13 hyd
at lefel Hŷn. Bydd y sgwadiau hyn yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn mewn amgylchedd
sy’n parhau i geisio rhagoriaeth. Bydd y chwaraewyr yn sefyll amrywiaeth o brofion corfforol yn y
sgwadiau hyn ddwywaith y flwyddyn ac yn cael rhaglenni Cryfder a Chyflyru i sicrhau eu bod yn
gallu gwella ar y meysydd hynny. Hefyd bydd y chwaraewyr yn derbyn gwasanaethau cefnogi
addysgol fel Hydradu, Maeth, Ymwybyddiaeth o Gyffuriau a sgiliau Ffordd o Fyw i alluogi i ni
ddatblygu athletwyr cyflawn. Bydd timau cynrychioliadol yn cael eu dewis o blith y chwaraewyr a
ddaw i’r sgwadiau hyn. Bydd holl chwaraewyr y Sgwad Cenedlaethol yn cael sgôr meincnod ar Siart
Proffil Perfformiad er mwyn tynnu sylw at y meysydd maent yn fedrus ynddynt a’r meysydd y mae’n
rhaid iddynt weithio arnynt. Bydd y sgoriau hyn yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth pan mae’r
penderfyniadau dewis yn eithriadol agos. Cyfrifoldeb y Cyfarwyddwr Perfformiad fydd y
penderfyniad terfynol, gyda hawl i apelio. (Edrychwch ar y meini prawf dewis a’r broses apelio yn Atodiadau 4 a 5 ar dudalennau 24-32.)

Sgwadiau
Cenedlaethol
(Gwahoddiad yn
unig)

Nifer y Sgwadiau Cenedlaethol a Gyflwynir
1)
2)

Sgwadiau Cenedlaethol Hŷn
Sgwadiau Cenedlaethol D17/19

3)

Sgwadiau Cenedlaethol D15

4)

hyf
Sgwadiau Cenedlaethol D11/13 –

– 8 x 1 Sgwadiau Dydd (48 awr o hyfforddiant)
– 3 x 2 Sgwadiau Dydd a 2 x 1 Sgwadiau Dydd (48
awr o hyfforddiant)
– 4 x 2 Sgwadiau Cenedlaethol Dydd (48 awr o
forddiant)
8 x 1 Sgwadiau Rhanbarthol Dydd (48 awr o
hyfforddiant)

I gael eu dewis i fynychu Sgwadiau Cenedlaethol bydd rhaid i’r chwaraewyr ddangos canlyniadau a
pherfformiadau positif mewn Digwyddiadau Cenedlaethol, Digwyddiadau Cartref ac unrhyw gemau
cynghrair cystadleuol. Bydd y canlyniadau hyn yn cael eu cynnwys ar eu Siart Proffil Perfformiad fel
chwaraewr, a fydd yn rhoi sgôr meincnod terfynol iddynt. Hefyd bydd y chwaraewyr a bennir gan yr
Hyfforddwr Cenedlaethol Iau fel rhai â photensial yn cael gwahoddiad i fynychu ond bydd hyn yn cael
ei gadarnhau a’i ategu gyda data a thystiolaeth o sgoriau meincnod y chwaraewyr ar eu Siart Proffil
Perfformiad.
11

12

Sgwadiau Pontio
Mae Sgwadiau Pontio yn eu lle i ddarparu pontio llyfn o lefel Iau i lefel Hŷn. Rydym yn
gwerthfawrogi bod naid enfawr o Sgwad Iau Elitaidd i’r Sgwad Cenedlaethol Hŷn, felly mae’r
Sgwadiau Pontio hyn yn eu lle er mwyn helpu a chefnogi’r chwaraewyr drwy’r pontio hwn. Bydd
y chwaraewyr sy’n mynychu’r sgwadiau hyn yn parhau i dderbyn yr un gwasanaethau cefnogi â
chwaraewyr y Sgwad Cenedlaethol.
1)
2)

Sgwadiau Pontio - 8 x 1 Sgwadiau Dydd (48 awr o hyfforddiant)
Cefnogaeth twrnamaint yn Nigwyddiadau’r BSPA gan Hyfforddwr Elitaidd Sboncen
Cymru.

Bydd y chwaraewyr a ddewisir i fynychu’r Sgwadiau Pontio’n gorfod dangos canlyniadau positif
mewn Digwyddiadau Cenedlaethol, Digwyddiadau Cartref ac unrhyw gemau cynghrair
cystadleuol. Bydd y canlyniadau hyn yn cael eu cynnwys ar eu Siart Proffil Perfformiad fel
chwaraewr, a fydd yn rhoi sgôr meincnod terfynol iddynt. Hefyd bydd posib i chwaraewyr a
bennir fel rhai â photensial gael gwahoddiad i fynychu ond bydd hyn yn cael ei gadarnhau a’i
ategu gyda data a thystiolaeth o sgoriau meincnod y chwaraewyr ar eu Siart Proffil Perfformiad.
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Nosweithiau Hyfforddi’r Academi
Bydd Nosweithiau Hyfforddi’r Academi’n darparu llwybr sy’n cyd-fynd â’r Sgwadiau
Cenedlaethol a chynrychiolaeth Sboncen Cymru. Bydd y sesiynau wythnosol yma sy’n cael eu cynnal gan
Hyfforddwyr Elitaidd Sboncen Cymru yn sicrhau bod gan holl aelodau’r Academi fynediad rheolaidd at yr
hyfforddi o’r safon uchaf mewn amgylchedd sy’n rhoi lle canolog i athletwyr, i gyflymu eu datblygiad.

Perfformiad

1)
Cynigir hyd at 38 wythnos o sesiynau Nosweithiau Hyfforddi i Aelodau’r Academi yn Ne Cymru a
Gogledd/Canolbarth Cymru.    
Dyddiau Hyfforddi’r Academi
Bydd Dyddiau Hyfforddi’r Academi’n cael eu cyflwyno yn ystod gwyliau’r ysgol i ddarparu i holl aelodau’r
Academi fynediad at sgwadiau dydd llawn, hyfforddiant a chystadlaethau yn erbyn chwaraewyr o allu tebyg, gan
hefyd dderbyn hyfforddiant o ansawdd uchel gan hyfforddwyr Sboncen Cymru.
1)

5 X 1 Sgwadiau Dydd a gyflwynir yn Ne Cymru a Gogledd/Canolbarth Cymru (30 awr o hyfforddiant)

PERFFORMIAD/CYNNYDD
Sgwadiau Academi Rhanbarthol
Y ddarpariaeth bwysig hon fel rhan o’r llwybr yw ble mae chwaraewyr wedi bod yn hyfforddi/ cystadlu yn lleol
mewn digwyddiadau datblygu hwyliog. I bontio’r bwlch i Nosweithiau Hyfforddi wythnosol yr Academi ac i sicrhau
pontio llyfn a phleserus i’r chwaraewr o gynnydd i berfformiad, mae Sgwadiau Academi Rhanbarthol wedi cael eu
cyflwyno. Bydd y chwaraewyr yn derbyn sesiynau manylach, strwythuredig, ond eto’n parhau â lefel y mwynhad
y maent wedi ei brofi mewn digwyddiadau datblygu blaenorol. Bydd y sesiynau’n rhanbarthol er mwyn lleihau’r
gofynion teithio a hefyd parhau i hyfforddi/cystadlu â’u cyfoedion.  
1)
Sesiynau Academi Rhanbarthol i gael eu cyflwyno yng Ngogledd Orllewin Cymru, Gogledd Ddwyrain Cymru,
Canolbarth Cymru, De Ddwyrain Cymru a De Orllewin Cymru.
I gael gwahoddiad i fynychu’r sesiynau yma, bydd raid i’r chwaraewyr ddangos eu lefel chwarae mewn digwyddiadau datblygu ac yn nigwyddiadau’r gyfres hwyl. Hefyd bydd chwaraewyr yn cael eu henwebu gan hyfforddwr
eu clwb a’u Swyddog Datblygu Rhanbarthol.  
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CYNNYDD
Bydd chwaraewr sy’n symud i haen gynnydd Llwybr y Chwaraewyr yn profi dull llawer mwy
strwythuredig mewn sboncen. Bydd yn cael ei gyflwyno i sesiynau hyfforddi rheolaidd, chwarae
mewn lleoliadau ffurfiol gyda dyfarnwr, a chystadlu mewn cystadlaethau am y tro cyntaf. Hefyd
bydd y chwaraewyr yn cymryd rhan mewn gemau Cynghrair Iau rheolaidd a hefyd cystadlaethau
penwythnosau tîm cystadleuol. Yn y cam hwn yn natblygiad y chwaraewyr, byddant yn cael cyfle i
gystadlu yn erbyn rhai o Aelodau’r Academi (Perfformiad) wrth i Sboncen Cymru geisio cyflwyno a
helpu gyda’r pontio llyfn i haen Berfformiad y Llwybr.
CYFRANOGIAD
Bydd y cam cychwynnol o sylfaen i gyfranogiad yn cynnwys dull mwy strwythuredig o weithredu
gyda sboncen gan ganolbwyntio o hyd ar y mwynhad a’r elfen o hwyl. Bydd y chwaraewyr yn
derbyn mwy o hyfforddiant penodol i sboncen ac yn dysgu “Sut i Chwarae”. Bydd y chwaraewyr yn
cael cyfleoedd wythnosol rheolaidd i chwarae sboncen er mwyn parhau i’w helpu i ddatblygu a
gwella eu hyder a’u sgiliau rhyngbersonol drwy amgylchedd clwb mwy strwythuredig mewn
Canolfannau Hamdden lleol neu glybiau preifat.
SYLFAEN
Dyma sylfaen Llwybr y Chwaraewyr a’r cyflwyniad cychwynnol i sboncen ar gyfer y rhai na fyddai’n
gallu chwarae’r gamp fel rheol. Bydd pwyslais enfawr ar hwyl yn y cam yma o’r llwybr, a gwella
sgiliau llythrennedd corfforol. Bydd y gweithgareddau yn y maes sylfaen yn helpu i ddatblygu
cydsymudiad, sgiliau motor, cydbwysedd, datblygiad y cyhyrau, manteision iechyd, cyfeillgarwch a
sgiliau bywyd. Mae’n troi o amgylch meithrin perthnasoedd a datblygu plentyn. Bydd y sesiynau’n
cael eu cynnal drwy ymweliadau ysgolion, dyddiau blasu, gwyliau, dyddiau gweithgarwch ac
ymweliadau clwb sy’n targedu meysydd penodol yn unol ag adroddiad arolwg yr ysgol.
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Rhaglen Gystadllu
Sboncen Cymru

Bydd Sboncen Cymru yn cyflwyno Rhaglen gynhwysfawr o Dwrnameintiau Iau ac
Oedolion yng Nghymru a fydd yn darparu cyfleoedd i chwaraewyr o bob safon ar ein
Llwybr, o Sylfaen i Lwyddo. Bydd yr holl ganlyniadau’n cael eu rhoi ar wefan Sboncen
Cymru gan gysylltu’r canlyniadau â’r system Safleoedd Cenedlaethol.   
Bydd ffurflenni cystadlu’n cael eu rhoi ar y wefan ac ar bob platfform cyfryngau
cymdeithasol 1 mis ymlaen llaw. Bydd cofrestru ar-lein ar gael ar gyfer rhai Digwyddiadau
penodol hefyd.
Bydd Sboncen Cymru yn gweinyddu strwythur cynhwysfawr De Cymru a’r Gynghrair Sirol
sy’n darparu ar gyfer pob lefel gallu o ran chwarae, gwryw a benyw, gan sicrhau bod yr holl
ganlyniadau’n cael eu rhoi ar wefan Sboncen Cymru yn wythnosol.         
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Cyfleoedd Iau
DIGWYDDIADAU CYNRYCHIOLIADOL IAU
•
•
•
•

 Pencampwriaethau Tîm Ewropeaidd D15/17/19 (yn flynyddol)
 Pencampwriaethau’r Pum Gwlad D13/15 (yn flynyddol)
 Rhyng Siroedd Lloegr, cam 1 a Phenwythnos Rowndiau Terfynol posib (yn flynyddol)
 Gŵyl 6 Sir (yn flynyddol)

Digwyddiadau Cenedlaethol Iau
•  Twrnamaint Caeedig Iau Cymru  
•  Twrnamaint Agored Iau Cymru  
•  Twrnamaint Agored Iau Gogledd Cymru  
Digwyddiadau Diwrnod Rhanbarthol Iau 1
•
•
•
•

 Caerdydd, Casnewydd, Rhiwbeina, Abertawe, Gwynedd, Powys   
 Cynghreiriau Iau ar Lawr Gwlad/Datblygu  
 Digwyddiadau’r Gyfres Hwyl ar Lawr Gwlad/Datblygu  
 Digwyddiad Penwythnos Her D11/13 (gan gynnwys noson bowlio hwyliog)
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Cyfleoedd Hŷn
DIGWYDDIADAU CYNRYCHIOLIADOL HŶN
•
•
•
•
•
•
•
•

 Pencampwriaethau Tîm Ewropeaidd Hŷn (yn flynyddol)
 Gemau Rhyngwladol B (yn flynyddol)
 Pencampwriaethau Tîm y Byd y Dynion (bob dwy flynedd)
 Pencampwriaethau Tîm y Byd y Merched (bob dwy flynedd)
 Gemau’r Gymanwlad (bob 4 blynedd)
 Gemau Rhyngwladol Cartref y Meistri (yn flynyddol)
 Rhyng Siroedd Lloegr, cam 1 a Phenwythnos Rowndiau Terfynol posib (yn flynyddol)
 Pencampwriaethau Tîm Rhyng Siroedd Cymru (yn flynyddol)

Digwyddiadau Cenedlaethol Hŷn
•
•
•
•
•
•
•
•

 Twrnamaint Caeedig Hŷn Cymru  
 Twrnamaint Agored Hŷn Casnewydd                         
 Twrnamaint Agored Hŷn Rhiwbeina           
 Twrnamaint Agored Hŷn Llantrisant  
 Twrnamaint Agored Hŷn Hirwaun  
 Twrnamaint Agored Hŷn Gogledd Cymru  
 Digwyddiadau Caeedig Sirol Amrywiol         
 Meistri Caeedig ac Agored
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Pyramid Llwybr
Cystadlu Sboncen
Cymru
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Atodiad 1
Meini Prawf
Cyllido
Sboncen Cymru

MEINI PRAWF PERFFORMIO GOFYNNOL – Sboncen Cymru
Mae’r chwaraewyr yn cael eu monitro a’u mesur drwy eu Siart Proffil Perfformiad fel
Chwaraewr gan y Cyfarwyddwr Perfformiad / Hyfforddwr Cenedlaethol Iau yn fisol yn erbyn
y targedau cytunedig a gafodd eu datgan ar ddechrau’r dyfarniad. Gall chwaraewyr gael eu
tynnu o’r dyfarniad neu eu hychwanegu ato ryw dro yn ystod y flwyddyn.

2020/2021

Ym mis Ebrill bob blwyddyn, bydd yr holl chwaraewyr sydd wedi bodloni’r meini prawf uchod
drwy gydol y tymor blaenorol yn cael eu henwebu a’u cyflwyno gan Sboncen Cymru. Bydd
Tîm Perfformiad Sboncen Cymru yn penderfynu a fydd unrhyw chwaraewr yn derbyn
cyllid / cefnogaeth a pha lefel o gefnogaeth y bydd yn ei derbyn. Bydd sgoriau meincnod y
chwaraewyr yn cael eu cynnwys pan wneir penderfyniad ynghylch a fydd unrhyw
chwaraewyr yn derbyn y dyfarniad. Dim ond chwaraewyr 15 oed a hŷn fydd yn gymwys i
dderbyn cyllid. Bydd yr Hyfforddwr Cenedlaethol Iau yn rhoi gwybod i’r holl chwaraewyr /
rhieni eu bod wedi cael eu henwebu ar gyfer y dyfarniad, ynghyd â’r penderfyniad terfynol
pan fydd wedi’i gadarnhau.
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MEINI PRAWF PERFFORMIO GOFYNNOL – Sboncen Cymru
Mae’r chwaraewyr yn cael eu monitro a’u mesur drwy eu Siart Proffil Perfformiad fel Chwaraewr gan y Cyfarwyddwr Perfformiad / Hyfforddwr Cenedlaethol Iau yn fisol yn erbyn y
targedau cytunedig a gafodd eu datgan ar ddechrau’r dyfarniad. Gall chwaraewyr gael eu
tynnu o’r dyfarniad neu eu hychwanegu ato ryw dro yn ystod y flwyddyn.

Atodliad 2
Meini Prawf
Chwaraewyr Targed
Sboncen Cymru
2020 - 2021

Ym mis Ebrill bob blwyddyn, bydd yr holl chwaraewyr sydd wedi bodloni’r meini prawf uchod
drwy gydol y tymor blaenorol yn cael eu henwebu a’u cyflwyno gan Sboncen Cymru. Bydd
Tîm Perfformiad Sboncen Cymru yn penderfynu a fydd unrhyw chwaraewr yn derbyn
cyllid / cefnogaeth a pha lefel o gefnogaeth y bydd yn ei derbyn. Bydd sgoriau meincnod y
chwaraewyr yn cael eu cynnwys pan wneir penderfyniad terfynol ynghylch a fydd unrhyw
chwaraewyr yn derbyn y dyfarniad. Dim ond chwaraewyr 15 oed a hŷn fydd yn gymwys i
dderbyn cyllid. Bydd yr Hyfforddwr Cenedlaethol Iau yn rhoi gwybod i’r holl chwaraewyr /
rhieni eu bod wedi cael eu henwebu ar gyfer y dyfarniad, ynghyd â’r penderfyniad terfynol 21
pan fydd wedi’i gadarnhau.

Mae’r rhaglen hon wedi cael ei rhannu yn 3 lefel, Elitaidd, Dyhead, Potensial, a bydd y
chwaraewyr yn derbyn y canlynol:

Atodiad 3
Talent Cymru /
Cefnogi
Chwaraewyr Targed
2020/2021

ELITAIDD
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cyllid hyd at uchafswm o £1200.
Ugain o sesiynau un i un unigol gyda’r Cyfarwyddwr Perfformiad/Hyfforddwr
Cenedlaethol Iau.
Dyddiau profi ffitrwydd chwarterol.
Rhaglen hyfforddi Cryfder a Chyflyru unigol a phenodol yn seiliedig ar eich can
lyniadau o’r dyddiau profi.          
Profi proffil perfformiad i sicrhau bod y meysydd datblygu priodol yn cael eu gwei
thredu ar eich cyfer.   
Cefnogaeth mewn twrnameintiau gan yr Hyfforddwr Cenedlaethol Iau mewn Dig
wyddiadau Mawr gan gynnwys Twrnameintiau Agored a Chaeedig Iau Prydain a
Digwyddiadau Aur ac Arian dethol Sboncen Lloegr.  
Adborth digwyddiadau mawr gyda’r chwaraewyr yn cyfarfod i adolygu a dadan
soddi perfformiad ac addasu meysydd gwaith yn unol â hynny. Bydd adborth
fideo’n cael ei fonitro mewn ffeil a rennir gan y chwaraewyr gyda staff Perfformiad.
Dadansoddiad Perfformiad manwl i sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o’r mey
sydd mae eich gêm yn gweithio ar eu hyd gan dynnu sylw at gynlluniau gemau
gwrthwynebwyr posib yn y dyfodol.
Mapio rhaglen gystadlu gyda’r chwaraewr, cytuno ar dargedau a monitro yn ei
le cyn i’r tymor ddechrau. Cytuno ar a rhannu Siart Proffil Perfformiad Chwaraewr
a rhannu gyda’r chwaraewr a’r staff Perfformiad. Monitro ac adolygu targedau gy
da’r chwaraewr yn chwarterol o leiaf.       
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DYHEAD
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Cyllid hyd at uchafswm o £500.
Deg o sesiynau un i un unigol gyda’r Cyfarwyddwr Perfformiad/Hyfforddwr
Cenedlaethol Iau.
Dyddiau profi ffitrwydd chwarterol.
Hyfforddwr cryfder a chyflyru Sboncen Cymru yn rhoi cyngor cryfder a chyflyru
a rhoi cyfarwyddyd.
Cefnogaeth mewn twrnameintiau gan hyfforddwyr Sboncen Cymru mewn
Digwyddiadau Mawr gan
gynnwys Twrnameintiau Agored a Chaeedig Iau Prydain a Digwyddiadau Aur ac
Arian dethol Sboncen Lloegr.
Cyfarfod monitro ac adolygu chwarterol gyda’r Hyfforddwr Cenedlaethol Iau i
sicrhau cynnydd.  
Mapio rhaglen gystadlu gyda’r chwaraewr, cytuno ar dargedau a monitro yn ei
le cyn i’r tymor ddechrau.    

POTENSIAL Llwybr Cyflym – Chwaraewyr sy’n dangos potensial drwy eu Siart Proffil
Perfformiad fel Chwaraewyr (Edrychwch ar y meini prawf yn Atodiad 2 ar dudalen
12).
1)
2)
3)
4)

Pump o sesiynau un i un unigol gyda’r Cyfarwyddwr Perfformiad/Hyfforddwr
Cenedlaethol Iau.  
Dyddiau profi ffitrwydd chwarterol.
Hyfforddwr cryfder a chyflyru Sboncen Cymru yn rhoi cyngor cryfder a chyflyru
a rhoi cyfarwyddyd.  
Cefnogaeth mewn twrnameintiau gan hyfforddwyr Sboncen Cymru mewn
Digwyddiadau Mawr gan
gynnwys Twrnameintiau Agored a Chaeedig Iau Prydain a Digwyddiadau Aur ac
Arian dethol Sboncen Lloegr.
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Atodiad 4
Meini Prawf
Dewis Llwybr
Perfformiad
Sboncen Cymru

• Bydd disgwyl i chwaraewyr y tu allan i Gymru neu heb fod o fewn pellter rhesymol i Noson
Hyfforddi fynychu Sgwadiau Academi yn y rhanbarth o’u dewis. Mae hyn yn seiliedig ar y
gwyliau ysgol yn eu rhanbarth yn cyd-fynd.                 
• Gall y chwaraewyr gael eithriad anaf gyda thystysgrif feddygol a roddir i Sboncen Cymru
ddim hwyrach na 2 wythnos ar ôl y digwyddiad. Bydd hyn yn golygu y bydd gan y chwaraewr lai o gyfle i naill ai ennill canlyniadau neu arddangos perfformiad.
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CYFLWYNIAD
Mae’r polisi hwn yn cynnwys yr holl dimau sydd wedi’u dewis gan Sboncen Cymru ar gyfer
Atodiad 5
WSF, ESF, Gemau’r Gymanwlad ac unrhyw Ddigwyddiadau Tîm Rhyngwladol eraill y mae
Polisi a
Sboncen Cymru yn cofrestru ar eu cyfer ac yn cystadlu ynddynt. Mae’r rhestr bresennol
Gweithdrefn Dewis o Bencampwriaethau y bydd y polisi hwn yn berthnasol iddynt wedi’i hatodi ar waelod y
ddogfen hon. Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr a gall gael ei hadolygu’n rheolaidd.
Cynrychiolaeth

Genedlaethol
Sboncen Cymru

CEFNDIR
Cynrychioli ei wlad yw’r anrhydedd mwyaf gaiff unrhyw athletwr. Mae disgwyl i unrhyw
chwaraewr sydd eisiau cynrychioli Cymru ddangos y safonau uchaf o ran proffesiynoldeb,
ar ac oddi ar y cwrt. Mae hyn yn cynnwys dangos ymrwymiad i Sboncen Cymru a Rhaglen
Chwaraewyr y Llwybr Perfformiad ac ymddygiad priodol tuag at staff hyfforddi, cydweithwyr,
cydaelodau’r tîm a gwrthwynebwyr.
Mae aelodaeth o Raglen Chwaraewyr y Llwybr Perfformiad yn amod ar gyfer cael eich
dewis i gynrychioli Cymru. Fodd bynnag, mae dewis unrhyw chwaraewr yn amodol hefyd ar
iddo gytuno’n ffurfiol i gadw at God Ymddygiad ac Ymrwymiad Sboncen Cymru. Yn ystod y
broses ddewis, bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi bob amser i sut mae chwaraewyr yn cadw at y
cod.
IEUENCTID
Mae’n bolisi gan Sboncen Cymru mai’r prif amcan o ran Perfformiad yw bod y gorau yn y byd
yn gyson ar lefel hŷn. Mae gan hyn oblygiadau i Sboncen Iau Elitaidd gan fod gofyn am i
lwyddiant ar lefel Iau fod yn ddatblygiadol i ryw raddau, h.y. rhan o’r broses a fydd yn helpu i
gyflawni’r prif nod (hŷn). I’r diben hwnnw, wrth ddewis Timau Cenedlaethol Iau, er y bydd timau
bob amser yn cael eu dewis i berfformio mor dda â phosib, bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi bob
amser hefyd i’r amcan tymor hir, os yw hynny’n briodol.  
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DEWIS
Bydd Timau’n cael eu dewis gan y Cyfarwyddwr Perfformiad, yr Hyfforddwr Cenedlaethol Iau a’r Rheolwr
Gweithrediadau (edrychwch isod). Bydd y meini prawf canlynol yn cael eu hystyried wrth ddewis tîm:
•
Natur a math y digwyddiad
•
Perfformiad chwaraewr mewn digwyddiadau yn y gorffennol
•
Fformat y digwyddiad
•
Y disgwyliadau o ran perfformiad Cymru yn y digwyddiad
•
Maint y tîm a’r sgwad              
•
Nifer y gemau i gael eu chwarae       
•
Y gwrthwynebwyr tebygol yn unrhyw gam
•
Y dull sgorio a ddefnyddir
•
A yw’r gemau’n cael eu chwarae ar gwrt gwydr neu gwrt confensiynol       
•
Ystyriaethau/goblygiadau ariannol        
Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi yn y categori hwn i’r proffil gofynnol ar gyfer y Tîm o Gymru i gael ei ddewis, gan
gynnwys materion yn ymwneud ag oedran a phrofiad y chwaraewyr i gael eu dewis. Gall hyn olygu, os yw’r Panel
Dewis o’r farn na fydd perfformiad a rhagolygon cyffredinol Tîm i Gymru yn debygol o gael eu heffeithio, neu o rhan
rhesymeg datblygu, bod chwaraewr mewn safle is neu â llai o brofiad yn cael ei ddewis yn hytrach na chwaraewr mwy
profiadol mewn safle uwch.
SAFLEOEDD
Bydd safleoedd Taith y Byd y PSA yn cael eu hystyried, ar y cyd â’r canlynol:              
SAFON GYFREDOL – Bydd asesiad yn cael ei wneud o berfformiad diweddar y chwaraewyr sy’n cael eu hystyried.
Efallai nad yw safle’r chwaraewyr yn adlewyrchiad cywir bob tro o’i safon chwarae presennol a  bydd perfformiadau
mwy diweddar yn cael eu hystyried hefyd. Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi hefyd i sut mae’r chwaraewyr yn sicrhau
buddugoliaeth neu’n cael eu trechu – er enghraifft, os bydd chwaraewr yn cael ei drechu’n rhy hawdd neu’n methu
trechu gwrthwynebydd mewn safle llawer is.        
Siart Proffil Perfformiad Chwaraewr – Wrth ddewis tîm ochr yn ochr â pherfformiadau a chanlyniadau bydd Siart Proffil
Perfformiad Chwaraewyr yn chwarae rhan bwysig yn y broses benderfynu.  
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CANLYNIADAU
Canlyniadau chwaraewr yn y digwyddiadau canlynol yn ystod y tymor cyn ei ddewis fydd yn cyfrif fwyaf:                
Hŷn
•
Digwyddiadau’r PSA
•
Pencampwriaethau Cenedlaethol
•
Perfformiadau Blaenorol yng Nghymru mewn Digwyddiadau Mawr
•
Digwyddiadau’r BSPA  
•
Digwyddiadau Prydeinig D23  
•
Cynghrair Ddomestig
Iau
•
•
•
•
•
•

Pencampwriaethau Cenedlaethol Iau Cymru       
Twrnamaint Agored Iau Cymru
Twrnamaint Caeedig Iau Prydain                     
Twrnamaint Agored Iau Prydain   
Digwyddiadau Aur ac Arian Sboncen Lloegr        
Perfformiadau Blaenorol yng Nghymru mewn Digwyddiadau Mawr

GWEITHDREFN AR GYFER DEWIS TIMAU CENEDLAETHOL
Bydd yr holl dimau’n cael eu dewis gan y panel dewis. Mae’r panel dewis yn cynnwys y canlynol
Cyfarwyddwr Perfformiad - David Evans
Hyfforddwr Cenedlaethol Iau - Greg Tippings
Rheolwr Gweithrediadau - Roy Gingell
Ar gyfer pob digwyddiad, dewisir ochr yn ochr â’r rhesymeg. Bydd y rhesymeg yn cynnwys gwybodaeth sydd naill ai’n
cyfiawnhau dewis chwaraewr neu’r rhesymau pam nad yw chwaraewr wedi cael ei ddewis.  
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DEWIS TERFYNOL
Wedyn bydd y timau sydd wedi’u dewis yn cael eu hanfon ymlaen at banel o 3 aelod o Fwrdd Sboncen Cymru ar
gyfer eu dilysu. Bydd y panel ar y bwrdd yn cael ei arwain gan Julian Owen sy’n arweinydd ar Berfformiad ar y Bwrdd.     
Ar ôl dewis, bydd y Cyfarwyddwr Perfformiad/Hyfforddwr Cenedlaethol Iau yn cysylltu â’r holl chwaraewyr dan sylw
gan gadarnhau eu bod wedi cael eu dewis.
GWEITHDREFN APELIO “GYFLYM” AR GYFER DEWIS AC ENWEBU
1. CYFLWYNIAD
1.1. Mae’r ddogfen hon yn datgan Gweithdrefn Apelio Yn Erbyn Dewis Sboncen Cymru ar gyfer yr holl benderfyniadau
wrth ddewis tîm rhyngwladol a sgwad (gan gynnwys dad-ddewis). Mae yr un mor berthnasol i benderfyniadau
enwebu, fel pe bai pob cyfeiriad at “ddewis” yn cael ei newid am “enwebu” oni bai y nodir fel arall. Bydd y ddogfen hon
yn parhau mewn grym nes bydd yn cael ei diwygio gan Sboncen Cymru o dro i dro neu nes bydd dogfen arall yn dod i
gymryd ei lle.
1.2. Dylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno apêl o dan y weithdrefn hon fod yn gwbl gyfarwydd â darpariaethau manwl Polisi Dewis Sboncen Cymru ar gyfer y gystadleuaeth berthnasol.
1.3. Mae hon wedi’i bwriadu fel gweithdrefn gyflym i alluogi datrys unrhyw her cyn gynted â sy’n rhesymol bosib. Mae
potensial sylweddol am “sgil-effaith” ar baratoadau athletwr yn gysylltiedig â chanlyniad yr apêl. Yn unol â hynny, nod y
weithdrefn hon yw cyflwyno penderfyniad am yr apêl o fewn 5 diwrnod gwaith.    
1.4. Dyma’r unig weithdrefn apelio berthnasol ac mae’n ffurfio’r cytundeb cyfan rhwng pob athletwr (sydd at y diben
hwn yn cynnwys rhieni neu warcheidwaid unrhyw athletwr dan ddeunaw oed) a Sboncen Cymru (ynghyd â’r “Partïon”)
o ran sut gellir herio penderfyniadau dewis. Mae’r Partïon yn cytuno i gyflwyno unrhyw anghydfod ynghylch unrhyw
fater cysylltiedig â neu’n codi o faterion dewis i gymrodeddu sy’n rhwymo yn unol â darpariaethau’r Weithdrefn
Apelio hon ynghylch Dewis. Mae’r Partïon yn cytuno na fyddant yn dechrau, parhau na chynnal unrhyw her
gyfreithiol ynghylch unrhyw fater sy’n dod o dan awdurdodaeth y weithdrefn hon, neu unrhyw benderfyniad a wneir o
dan y Weithdrefn Apelio hon ynghylch Dewis, ger bron unrhyw lys cyfreithiol neu unrhyw gorff datrys anghydfod arall.
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Bydd y Partïon yn trin pob penderfyniad o dan y Weithdrefn Apelio hon ynghylch Dewis fel rhai terfynol sy’n rhwymo
pob parti.       
1.5. Mae’r Partïon yn cytuno y dylid trin y Weithdrefn Apelio hon ynghylch Dewis fel gweithdrefn gymrodeddu o dan
Ran 1 Deddf Cymrodeddu 1996 (“y Ddeddf”) ac mae darpariaethau’r cymal uchod yn cyfateb i gytundeb cymrodeddu
sy’n rhwymo at ddibenion adran 6 y Ddeddf.
Bydd y sedd Gymrodeddu yng Nghymru.
2. PARTÏON
2.1. Mae’r Weithdrefn Apelio hon ynghylch Dewis yn rhwymo Sboncen Cymru a phob athletwr sy’n ceisio cael ei
ddewis i unrhyw dîm sgwad yng Nghymru sy’n cael eu dewis gan Sboncen Cymru.
3. SUT I APELIO
3.1. Mae’r Weithdrefn Apelio yn cael ei dechrau pan mae athletwr a effeithir gan benderfyniad dewis yn cyflwyno apêl
ffurfiol ar e-bost (‘Hysbysiad o Apêl’) i Gadeirydd Panel Apeliadau Dewis Sboncen Cymru Julian Owen
j.owen@bangor.ac.uk  Rhaid gwneud hyn o fewn 24 awr i roi gwybod am y dewis i’r athletwr ac yn unol â’r polisi dewis.
Os bydd yr athletwr yn methu cyflwyno’r Hysbysiad o fewn y cyfyngiad amser sydd wedi’i nodi yn y Weithdrefn hon,
bydd ef neu hi wedi colli ei hawl i Apêl o dan y Weithdrefn hon, ac eithrio o dan amgylchiadau cwbl eithriadol a fernir
gan y Panel Apêl yn unol â’i ddisgresiwn llwyr.             
3.2. Bydd yr Hysbysiad o Apêl yn datgan y sail ar gyfer yr apêl a bydd yn cynnwys manylion llawn y sail ar gyfer yr apêl,
gan gynnwys yr union ffordd y mae’r apelydd yn honni nad yw’r meini prawf dewis wedi cael eu dilyn. Dylai’r Hysbysiad
o Apêl fod mor llawn â phosib yn ffeithiol oherwydd bydd yn ffurfio sail i weddill y weithdrefn hon. Fel rheol bydd
apeliadau’n cael eu cynnal yn seiliedig ar gyflwyniadau ysgrifenedig gan yr apelydd a Phanel Dewis perthnasol
Sboncen Cymru, heb wrandawiad neu alw tystion neu roi tystiolaeth ar lafar.    
4. SAIL YR APÊL
4.1. Yr unig sail i apêl yn erbyn penderfyniad unrhyw banel dewis yw anallu i ddilyn y weithdrefn berthnasol o ran y
meini prawf dewis. Mae’r Weithdrefn Apelio hon ynghylch Dewis yn cael ei darparu ar y sail gyfyngedig hon yn unig ac
ni ddylai fod yn gyfle i anghytuno â barn y panel dewis os yw wedi dilyn y weithdrefn briodol. Wrth ddod i
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benderfyniad, mae’r panel dewis yn gweithredu fel arbenigwyr ac mae’r athletwyr yn cytuno y bydd y panel, wrth
wneud hynny, yn ymarfer barn a disgresiwn nad oes modd eu herio ar eu sail eu hunain.   
4.2. Ni chaniateir unrhyw apêl yn erbyn cynnwys gweithdrefn y meini prawf dewis nac yn erbyn camau gweithredu’r
panel dewis, ar yr amod eu bod yn dilyn gweithdrefn y meini prawf dewis.  
5. CYFATHREBU A HYSBYSIADAU
5.1. Oherwydd yr amserlenni cysylltiedig, bydd Panel Dewis Sboncen Cymru yn defnyddio unrhyw ddull rhesymol o
gyfathrebu gydag athletwyr, a fydd yn cynnwys cyhoeddiadau llafar i grwpiau o athletwyr, galwadau ffôn, negeseuon
testun, e-bost neu ffacs a rhaid i’r athletwyr fod yn ymwybodol o hyn ac adolygu’r sianelau cyfathrebu hyn yn gyson er
mwyn derbyn y penderfyniad o ran dewis. Cynghorir athletwyr i roi gwybod i’r Tîm Gweithredu Perfformiad, Dave
Evans y Cyfarwyddwr Perfformiad, Greg Tippings yr Hyfforddwr Cenedlaethol Iau a Roy Gingell y Rheolwr
Gweithrediadau am y dull cyfathrebu maent yn ei ffafrio a derbyn cyfrifoldeb llawn am sicrhau bod y manylion cysylltu
perthnasol yn cael eu darparu.
5.2. Rhaid anfon unrhyw Hysbysiad o Apêl ar e-bost fel y nodir yn Atodlen 1.      
6. Y PANEL APÊL
6.1. Bydd y Panel Apêl yn cynnwys tri o bobl a benodir gan Sboncen Cymru.
6.2. Os bydd unrhyw aelod o’r Panel Apêl yn gysylltiedig ag apelydd neu athletwr, neu os yw’n perthyn iddo, ac os gall
gael ei effeithio gan ganlyniad yr Apêl, neu os yw mewn unrhyw ffordd arall mewn sefyllfa o wrthdaro buddiannau
mewn perthynas ag unrhyw apêl, bydd ef/hi yn cael ei wneud yn anghymwys i fod yn aelod o’r Panel Apêl a bydd
aelod arall yn cymryd ei le yn unol â disgresiwn Sboncen Cymru.
7. CYNNAL YR APÊL
7.1. Pan fydd hynny’n rhesymol ymarferol, ar ôl derbyn yr Hysbysiad o Apêl, bydd Cadeirydd y Panel Apêl yn cysylltu â
Chadeirydd y Panel Dewis i roi gwybod iddo am yr Apêl, rhoi copi iddo o’r Hysbysiad o Apêl a gofyn i’r Cadeirydd
ddarparu unrhyw ymateb ar ran y Panel Dewis o fewn 24 awr i’r hysbysiad hwn.      
7.2. Ni fydd gan y Panel Dewis na’r Apelydd hawl i ymddangos ger bron y Panel Apêl ond, yn unol â disgresiwn y Panel
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Apêl, gallant gael gwahoddiad i ddarparu gwybodaeth dros y ffôn neu yn ysgrifenedig.       
7.3. Gofynnir i’r Apelydd dalu i Sboncen Cymru flaendal o £150 fel cyfraniad at gostau gweinyddol cynnal yr Apêl. Bydd
y ffi’n cael ei had-dalu yn llawn os bydd yr apêl yn llwyddiannus. Rhaid talu’r swm hwn i gyfrif banc Sboncen Cymru
cyn gellir prosesu’r apêl. Bydd methu talu’r swm hwn i gyfrif banc Sboncen Cymru o fewn tridiau i’r hysbysiad o’r apêl
yn arwain at wrthod yr apêl.
7.4. Hyd nes gwneir penderfyniad ynghylch yr apêl, bydd Sboncen Cymru yn ymatal rhag cyhoeddi unrhyw fanylion
pellach am y dewis, sy’n destun yr apêl, ond bydd y manylion presennol yn parhau ble cawsant eu cyhoeddi’n
wreiddiol cyn derbyn yr Hysbysiad o Apêl.
7.5. Os yw’n ymddangos i’r Panel Apêl y gall buddiannau athletwr arall (ar wahân i’r Apelydd, y cyfeirir ato fel y “Trydydd
Parti”) gael eu heffeithio gan unrhyw benderfyniad a wneir gan y Panel Apêl, bydd yn gwahodd y Trydydd Parti i
gyflwyno sylwadau ar rinweddau’r Apêl a bydd yn rhoi copïau i’r Trydydd Parti o’r holl ddogfennau perthnasol. Mewn
sefyllfa o’r fath, mae’n debygol y bydd penderfyniad y Panel Apêl yn penderfynu ar hawliau’r holl athletwyr a effeithir
(nid dim ond yr apelydd) ac felly bydd y Trydydd Parti yn cael ei wahardd rhag codi eto drwy gyfwng apêl ar wahân
neu bellach faterion y gwnaed penderfyniad yn eu cylch eisoes.
7.6. Bydd y Panel Apêl yn ceisio dod i benderfyniad o fewn 72 awr fan bellaf i dderbyn yr Hysbysiad, a bydd yn rhoi
gwybod i’r holl bartïon sydd â diddordeb yn ysgrifenedig a thros y ffôn (neu gan ddefnyddio dull cyfathrebu arall fel y
penderfynir gan y Panel Apêl) cyn gynted â phosib.
8. GWNEUD IAWN
8.1. Bydd gan y Panel Apêl hawl i ddiddymu penderfyniad y Panel Dewis a chadarnhau dewis yr Apelydd mewn
achosion clir yn unig lle nad yw gweithdrefn y Polisi Dewis wedi cael ei dilyn a’i bod yn glir, pe bai wedi cael ei dilyn, y
byddai’r apelydd wedi cael ei ddewis.
8.2. Bydd gan y Panel Apêl hawl i gadarnhau penderfyniad y Panel Dewis a gwrthod yr Apêl.  
8.3. Hefyd caiff y Panel Apêl ddirymu’r penderfyniad dewis a chyfeirio’r mater yn ôl i sylw’r Panel Dewis gan dynnu sylw
at y camgymeriadau maent wedi’u canfod wrth gynnal y weithdrefn Ddewis a gofyn am benderfyniad newydd o fewn
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un wythnos.      
9. MÂN DORRI AR REOLAU’R WEITHDREFN HON A THORRI RHEOLAU HEB GANLYNIADAU
9.1. Ac eithrio’r cyfyngiad amser sydd wedi’i bennu ar gyfer unrhyw Apelydd ar gyfer dechrau ar y Weithdrefn hon, a
orfodir yn llym, os bydd unrhyw barti’n gwyro oddi wrth unrhyw ofyniad o dan y Weithdrefn hon, ni fydd yn gwneud y
Weithdrefn na phenderfyniad y Panel Apêl yn annilys, oni bai fod risg glir ac arwyddocaol bod y gwyro wedi effeithio
ar benderfyniad y Panel Apêl.
10. CYFRINACHEDD Y GWEITHREDIADAU A CHYHOEDDI PENDERFYNIAD
10.1. Mae gan Sboncen Cymru, yr Apelydd ac unrhyw Drydydd Parti rwymedigaeth o ran cyfrinachedd mewn
perthynas ag unrhyw weithrediadau apelio o dan y Weithdrefn hon. Ac eithrio fel y caniateir o dan y Weithdrefn Apelio
hon ynghylch Dewis, ni fydd unrhyw un o’r Partïon hyn yn gwneud unrhyw ddatganiad neu ddatgeliad cyhoeddus am
gynnwys yr Hysbysiad, nac unrhyw fater arall y cyfeirir ato gan unrhyw bartïon yn ystod y Gweithrediadau hyn.
10.2. Bydd gan Sboncen Cymru hawl i gyhoeddi penderfyniad y Panel Apêl os bydd yn cynnal yr Apêl (neu unrhyw
elfen ohoni) mewn ffordd ac ar raddfa fel mae’n angenrheidiol er mwyn rhoi gwybod i bawb sydd â diddordeb priodol,
a phob parti sydd wedi’i effeithio, am statws penderfyniad y panel dewis a gyhoeddwyd yn flaenorol a’r sefyllfa o
ganlyniad o ran dewis.                   
11. NEWIDIADAU A DIWYGIADAU I’R WEITHDREFN HON
11.1. Bydd gan Sboncen Cymru hawl i ddiwygio’r weithdrefn hon o dro i dro a bydd diwygiadau o’r fath yn dod i rym o
ddyddiad cyhoeddi’r weithdrefn gyflawn wedi’i diwygio ar wefan Sboncen Cymru am y tro cyntaf. Rhaid anfon unrhyw
Hysbysiadau o Apêl at Danielle Brown, Gweinyddwr Busnes, ar e-bost info@sboncen.wales, a fydd yn anfon y rhain
ymlaen at Gadeirydd y Panel Apêl wrth eu derbyn.
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