
RHEOLAU A GWYBODAETH CYFFREDINOL 
ATHLETAU CYLCH / RHANBARTH / TALAITH  

 

1 Cyfarwyddyd cychwyn pob ras fydd: 
 

AR EICH MARCIAU, BAROD” – YNA CHWIBAN  
  

2 Hyd at ddau fachgen a dwy ferch o bob ysgol/adran (o fewn y ddau 
oedran) sy’n cael cystadlu yn y cystadlaethau canlynol:- Rhedeg. Naid 
Hir, Taflu Pêl a Gwaywffon 

3 Caniateir i blentyn gystadlu mewn UN Ras, DWY gystadleuaeth maes ac UN 
ras gyfnewid yn unig.  

  

4 Rasus Cyfnewid - yn agored i bob ysgol/adran 
Os bydd plant yn camu allan o’i lôn ac yn amharu a thimau eraill neu yn elwa 
o hyn byddent yn ail gychwyn y ras unwaith ac yna yn cael eu diarddel. Bydd 
hyn yn benderfyniad i swyddogion yr Urdd yn unig (Swyddogion Cylch yn y 
Cylch).   Rhaid pasio y baton o fewn yr ardal priodol. 

  

5 Ras Gyfnewid Cymysg (ysgolion/adrannau hyd at 50 o blant yn unig)   
Mae’r hawl gan unrhyw ysgol/adran i gystadlu mewn dwy ras gyfnewid yn 
unig hynny yw y ras yma ac un ras gyfnewid arall. (Bechgyn neu ferched). 
Cofiwch ni chaniateir i chi ddefnyddio yr un plant. 
Bydd rheol 4 hefyd yn berthnasol i’r gystadleuaeth yma. 

  

6 Naid hir – Mae rhyddid i’r plentyn redeg at y linell gychwyn ac yna neidio neu 
neidio’n syth o’r linell. Caniateir 2 gynnig. Ni fydd y naid yn cael ei ystyried os 
yw’r droed dros y linell. Mesurir yr hyd o ymyl y pren (h.y. agosaf at y tywod) 
hyd at y marc cyntaf a wna’r cystadleuydd yn y tywod, boed yn droed, llaw 
neu ben-ôl. Os bydd y cystadleuwr yn cerdded yn ôl trwy’r tywod i’r man ble 
roedd yn neidio bydd angen mesur y marciau a wneir. Mesurir y tafliad o'r 
glaniad cyntaf. 

  

7 Taflu pêl – Ni fydd y tafliad yn cael ei ystyried os yw’r droed dros y linell.  
RHAID i’r plentyn daflu’r bêl dros yr ysgwydd. Caniateir 2 gynnig.  Dylid 
defnyddio pêl tenis yn y gystadleuaeth hon. Caniateir i’r cystadleuydd redeg 
at y linell neu sefyll yn llonydd ond rhaid taflu o fewn yr ardal. 

  

8 Taflu gwaywffon – Ni fydd y tafliad yn cael ei ystyried os yw’r droed dros y 
llinell. Caniateir 2 gynnig. Dylid defnyddio gwaywffon (bull nosed) yn y 
gystadleuaeth hon. Caniateir i’r cystadleuydd redeg at y llinell neu sefyll yn 
llonydd. Mesurir y tafliad o'r glaniad cyntaf. 

  

9 Bydd y 1af, 2il a'r 3ydd yn y ras unigol derfynol; y 1af yn unig o'r ras cyfnewid 
derfynol; a'r 1af a'r 2il yn y taflu pêl, gwaywffon a'r naid hir o bob oedran yn 
symud ymlaen o'r Cylch i'r Rhanbarth ac o’r Rhanbarth i’r Dalaith. 

  

10 Bydd dyfarniad swyddogion yr Urdd yn derfynol ym mhob achos ac yn unol 
a Chanllawiau Athletau yr Urdd. Bydd desg ymholiadau ar y noson 
(Rhanbarth a Talaith) ond os oes unrhyw sylw neu gwyn mae’n rhaid iddo 
gael ei godi drwy arweinydd y gangen. 

  

11 Bydd tystysgrifau ar gael i’r 1af, 2il a’r 3ydd yn unig yn y Cylch a’r Rhanbarth. 
Cyflwynir medalau i’r 1af, 2ail a’r 3ydd yn y Dalaith. 
Bydd y canlyniadau yn cael eu harddangos ar hysbysfwrdd yn y 
gystadleuaeth Talaith. 

12 Mae’n hanfodol fod y plant yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y 
cystadlaethau. 
 
 



 

13  Hyd y rasus fydd fel a ganlyn:- 
Unigol blwyddyn 3 a 4 –                    75 metr 
Unigol blwyddyn 5 a 6 –                  100 metr 
Cyfnewid blwyddyn 3/4 a 5/6 – 4 x 100 metr 
Ras hir blwyddyn 3/4 a 5/6 –           600 metr 
 

14 Nid oes hawl tynnu lluniau na fideo o blant sydd ddim dan eich gofal. 
 

15 Rhaid i’r plant sy’n cystadlu fod yn bresennol wrth gofrestru. 
 

16 Ar gyfer y gystadleuaeth Rhanbarth / Talaith caniateir staff yr Urdd yn unig ar 
y trac a’r maes cystadlu a gwirfoddolwyr gyda bathodyn adnabod yr Urdd  
 

17 Cyfrifoldeb yr Urdd yw’r gweithgarwch trac a maes. Mae’n rhaid i’r 
ysgol/adran/rhieni fod yn gyfrifol am y plant tu allan i’r gweithgaredd.  

18 Rhaid bod yn aelod llawn o Urdd Gobaith Cymru cyn cystadlu. 
  

 


