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Pêl Droed

Pêl Rwyd

Beth sy`n digwydd? - Cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd o dan do.
Pryd?: Ionawr 18fed. Bore: Pêl Rwyd. Prynhawn: Pêl Droed

Trefniadau’r Cystadlaethau

* Bydd pob cystadleuaeth yn 5 bob ochr ar wahân i’r gystadleuaeth bêl
droed uwchradd a fydd yn 4 bob ochr.
Pêl Rwyd: Yn y cystadlaethau pêl rwyd byddwn yn hepgor safle`r
Asgell Ymosod (“Wing Attack”) a`r Asgell Amddiffyn (“Wing
Defence”) er mwyn ffurfio timoedd o 5 bob ochr.

Ble?: Canolfan Hamdden Caerfyrddin.
I bwy?: Plant oed ysgol gynradd: Pêl droed a phêl rwyd (bechgyn, merched
neu gymysg).
Ieuenctid blynyddoedd 7-11: Pêl droed (bechgyn) / pêl rwyd (merched)
(Mae`n ofynnol bod pawb sy`n cymryd rhan yn mynychu capel, eglwys neu glwb
Cristnogol).
Sut mae cofrestru?: Trwy ddychwelyd y ffurflen gofrestru (tudalennau 3 + 4)
ynghyd â`r dâl priodol erbyn Tachwedd 30ain. (Dyddiad cau).

Bydd hwn yn ddiwrnod
o hwyl.
Cofiwch ddod.

Sut bydd y gemau yn cael eu trefnu?: Bydd pob tîm yn derbyn amserlen
ymlaen llaw ynghyd â chopi o reolau'r cystadlaethau.
Beth os nad oes digon o blant / ieuenctid gennym i ffurfio tîm? - Does dim
problem. Fe allwch naill ai gwneud trefniadau eich hun i uno gydag eglwys arall,
neu cofrestru`r nifer sydd gennych (gwelir tudalen 3) ac fe fyddwn ni yn gwneud
pob ymdrech i osod y plant / ieuenctid mewn tîm.

Ni ellir sicrhau lle ar ôl y dyddiad cau,
sef Tachwedd 30ain.

Tudalen 1
Tudalen 2

Ffurflen Gofrestru Ar Gyfer Unigolion Neu Grwpiau Bychan Yn Unig
(Defnyddiwch taflen 4 trosodd i gofrestru timoedd cyflawn).

Tâl cofrestru unigolion:
£4 yr un.

Rhowch nifer y timoedd yr ydych yn dymuno cofrestru yn y blychau isod.
[ ]Pêl Droed Cynradd (bechgyn, merched neu gymysg)
[ ]Pêl Rwyd Cynradd (bechgyn, merched neu gymysg)
[ ]Pêl Droed Uwchradd Bl. 7-11 (bechgyn)
[ ]Pêl Rwyd Uwchradd Bl. 7-11 (merched)

Nid oes gennym ddigon o blant / ieuenctid i ffurfio tîm ein hunain ond
hoffem gofrestru`r canlynol i gymryd rhan. Dymunaf eich bod yn
uno`r isod gyda grŵp / grwpiau eraill er mwyn ffurfio tîm ar y cyd.
ENW
Sioned Jones
(enghraifft)

Ffurflen Gofrestru Ar Gyfer Timoedd

BLWYDDYN YSGOL

PÊL DROED /
PÊL RWYD
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Pêl droed + Phêl rwyd
Tâl: £4 + £4

Dymunaf gofrestru'r timoedd uchod ac amgaeaf siec yn daladwy i: “M.I.C.”
am £15 y tîm.
Rwy'n tystio bod pob un o`r chwaraewyr fydd yn cymryd rhan yn y
cystadlaethau yn mynychu cyfarfodydd a drefnir ar eu cyfer gan yr eglwys
neu gapel neu glwb Cristnogol maent yn eu cynrychioli, ac maent i gyd o
fewn yr oedran a ganiateir yn yr adran maent wedi eu cofrestru ynddo.
Rhaid parchu'r rheolau pwysig hyn, ac os bydd prawf pendant bod tîm
wedi eu hanwybyddu, yna bydd rhaid ei arddel o'r gystadleuaeth.
Rwy`n deall mai cyfrifoldeb yr Ysgol Sul / capel / eglwys / clwb fydd
gofalu am y plant / ieuenctid ar yr adegau hynny pan na fyddant yn chwarae
ar y cwrt.
Bydd y tîm/timoedd uchod yn cynrychioli eglwys/capel/clwb________________________
LLOFNOD _____________________ RHIF FFÔN DYDD_______________________
ENW ___________________________
CYFEIRIAD ______________________
_________________________________
_________________________________

Cofiwch! Mae plant oed cynradd yn medru chwarae mewn tîm pêl
droed a phêl rwyd ac mae`r timoedd hynny`n medru bod yn fechgyn,
merched neu gymysg.
Tudalen 3
Rhaid arwyddo`r daflen trosodd a rhoi eich manylion cyswllt.

_____________________________
COD POST ____________________

Rhaid dychwelyd y ffurflen a`r dâl
erbyn Tachwedd 30ain at:
Nigel Davies, Llain Deg, Llangynin,
San Clêr, Caerfyrddin SA33 4JY
(01994)230049.

