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Polisi Enwebu ar gyfer Gemau’r Gymanwlad 2022  

Birmingham, DU 

 

TROSOLWG 

 

Mae’r Polisi Enwebu hwn (“y Polisi”) yn amlinellu’r broses y bydd Triathlon Cymru 

(“TC”) yn ei defnyddio i benderfynu ar enwebiadau Tîm Cymru yng Ngemau’r 

Gymanwlad Birmingham 2022 (“y Gemau”). Bydd TC yn enwebu athletwyr o dan y 

polisi hwn i Gemau’r Gymanwlad Cymru (“GGC”) am sêl eu bendith, a fydd yn 

amodol ar yr athletwyr yn llofnodi ac yn cadw at Gytundeb Aelodau Tîm GGC. Bydd 

y penderfyniad dethol terfynol ar gyfer y Gemau yn nwylo GGC.  

 

Bwriad Triathlon Cymru yw enwebu athletwyr i’r digwyddiadau dynion a menywod 

unigol (“Unigol”), Paratriathlon dynion a menywod (“Paratriathlon”), a Thîm y Ras 

Gyfnewid Gymysg (“Ras Gyfnewid Gymysg”). Wrth wneud hynny, prif nod y Polisi 

hwn yw gwneud y mwyaf o’r perfformiadau ym MHOB digwyddiad yn Birmingham. 

 

 

ADRAN 1: CYMHWYSEDD  

 

I fod yn gymwys am enwebiad, mae’n rhaid i athletwyr fodloni’r canlynol ar ddyddiad 

y cyfarfod enwebu perthnasol (gweler 2.2): 

 

1.1 Bodloni gofynion cymhwysedd GGC a Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad 

(“FfGG”) i gystadlu i Dîm Cymru yn y Gemau neu wedi derbyn caniatâd  

arbennig i wneud hynny o dan y broses benodedig*; 

1.2 Hysbysu Triathlon Cymru yn ysgrifenedig [e-bost: admin@triathlon.org] o’u 

bwriad i gael eu hystyried erbyn 26ain Chwefror 2021 ar yr hwyraf, gan 

amlinellu eu cymhwysedd ochr yn ochr â’r meini prawf a nodwyd yn 1.1; 

1.3 Peidio â bod yng nghanol cyfnod o anghymwyster o ganlyniad i dorri rheol atal 

dopio; A 

1.4 Heb eu cael yn euog o unrhyw drosedd sy'n debygol, ym marn TC a GGC,  o  

ddwyn anfri ar TC neu GGC.

mailto:admin@triathlon.org
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ADRAN 2: CYFNOD A PHROSES ENWEBU 

 

2.1 Gellir enwebu athletwyr ar gyfer pum digwyddiad medal. Mae'r digwyddiadau 

hyn [a'r nifer uchaf o lefydd cwota] fel a ganlyn: 

a. Dynion Unigol   [3 athletwr] 

b. Menywod Unigol   [3 athletwraig] 

c. Ras Gyfnewid Gymysg  [1 tîm – 2 ddyn a 2 fenyw] 

d. Paratriathlon PTVI Dynion  [2 athletwr] 

e. Paratriathlon PTVI Menywod [2 athletwraig] 

 

2.2 Bydd y Cyfnod Enwebu rhwng 1af Ionawr 2021 – 24ain Ebrill 2022. Bydd dau 

gyfarfod enwebu: 

  a. Cam 1 – 22ain Tachwedd 2021; A 

  b. Cam 2 – 25ain Ebrill 2022  

 

2.3 Mae gan GGC bedair lefel o hierarchaeth ddethol. Felly bydd TC yn enwebu 

athletwyr a/neu dimau ochr yn ochr ag un neu fwy o’r lefelau canlynol, lle 

mae'n rhaid i athletwyr neu dimau ddangos tystiolaeth o'u potensial i: 

I. POTENSIAL AM FEDAL – i ennill medal yng Ngemau 2022  

II. POTENSIAL I GYRRAEDD Y 6 UCHAF – gorffen yn y 6 uchaf yng 

Ngemau 2022  

III. CYMORTH AM FEDAL – gwella potensial aelodau eraill o’r tîm am 

fedal yn y digwyddiadau unigol neu ar gyfer y ras Gyfnewid Gymysg 

yng Ngemau 2022; NEU 

IV. DATBLYGU – ennill meddal yng Ngemau’r Gymanwlad 2026  

 

I osgoi unrhyw amheuaeth, nid yw TC o dan unrhyw rwymedigaeth i enwebu 

athletwyr i lenwi’r holl lefydd cwota a restrir ym mharagraff 2.1 os nad yw’r 

Panel Enwebu (yn ôl ei ddisgresiwn ei hun) yn credu bod nifer digonol o 

athletwyr yn bodloni’r safonau dethol. 

 

2.4 Ar gyfer pob cyfarfod, mae’r Panel Enwebu (“y Panel”) yn cael ei benodi gan 

Fwrdd Cyfarwyddwyr Triathlon Cymru, a bydd yn cynnwys: 

a. Aelodau sy’n pleidleisio (cymerir pob penderfyniad drwy 

bleidlais fwyafrifol): 

i. Cyfarwyddwr Perfformiad Bwrdd TC (cadeirydd);  

ii. Pennaeth Perfformiad TC (“PP”);  

iii. Cyfarwyddwr Perfformiad Ffederasiwn Triathlon 

Prydain; A 

iv. Rheolwr Llwybro Ffederasiwn Triathlon Prydain  

b. Aelodau sydd ddim yn pleidleisio: 

i. Prif Swyddog Gweithredol TC (“PSG”); 

ii. Hyfforddwr Perfformiad TC (“HP”); 
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iii. Arsylwr annibynnol; A 

iv. Person/pobl i gymryd nodiadau yn ôl yr angen. 

Os bydd aelod o'r Panel yn datgan gwrthdaro mewn buddiannau o ran mater 

pleidleisio, bydd yr aelod hwnnw'n tynnu'n ôl ac yn peidio â defnyddio ei 

bleidlais ar y mater hwnnw. 

 

2.5 Bydd enwebiadau'n seiliedig ar feini prawf AWTOMATIG neu DISGRESIWN fel 

yr amlinellir yn Adrannau 3 a 4. Bydd athletwyr sy’n bodloni’r meini prawf 

awtomatig yn cael eu henwebu i GGC heb i’w perfformiadau gael eu hasesu 

gan y Panel. Dim ond ar ׅôl i’r panel ddadansoddi eu perfformiad a’u proffil 

ochr yn ochr â’r safonau gofynnol a'r digwyddiadau disgwyliedig y bydd 

athletwyr sy’n bodloni unrhyw un o’r meini prawf disgresiwn yn cael eu 

henwebu i GGC. 

 

2.6 Fel eithriad i gymal 2.5, ni fydd unrhyw enwebiadau awtomatig yn berthnasol 

os, ym marn y panel ac yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, y bydd canlyniadau ras 

benodol yn cael eu heffeithio’n sylweddol gan: 

a. Digwyddiad rasio ar raddfa fawr (fel damwain); NEU 

b. Amodau amgylcheddol/amgylchiadau eithriadol sy'n arwain at 

newid sylweddol i fformat y ras 

Os bydd perfformiad yn cael ei ddiystyru at ddibenion enwebiad awtomatig, 

caiff y Panel, yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, ganiatáu i unrhyw berfformiadau o'r 

fath gael eu hystyried yn erbyn y meini prawf disgresiwn yng nghymal 3.4. 

 

2.7 Os bydd mwy o athletwyr yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd nag sydd o 

lefydd cwota ar unrhyw lefel o’r Polisi, bydd gan y Panel ddisgresiwn llwyr i 

enwebu athletwyr sydd, yn eu barn nhw, â'r siawns orau o fodloni nod y Polisi 

hwn. 

 

 

ADRAN 3: MEINI PRAWF ENWEBU 

Yn unol â chanllawiau GGC, mae’n rhaid i Triathlon Cymru allu dangos bod gan 

athletwyr a thimau y POTENSIAL AM FEDAL neu’r POTENSIAL I GYRRAEDD Y 6 UCHAF 

yn eu digwyddiadau er mwyn cael eu henwebu. Mae’r adran hon yn amlinellu’r 

broses ar gyfer penderfynu ar hynny ac enwebu athletwyr i’r tîm. 

 

3A: MEINI PRAWF ENWEBU – ATHLETWYR UNIGOL – DYNION A MENYWOD 

Gall Triathlon Cymru enwebu athletwyr cymwys ar gyfer y digwyddiadau unigol i 

GGC naill ai yn ystod Cam 1 neu Gam 2 o’r cyfarfodydd enwebu, yn amodol ar y 

meini prawf canlynol. 

 

Sylwer:  Bydd y ‘digwyddiad(au) penodol’ ar gyfer pob Cam yn cael ei bennu 

gan y Panel Enwebu cyn gynted ag y bo’n rhesymol bosibl ar ôl cyhoeddi’r calendr 
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rasio ar gyfer y flwyddyn berthnasol. Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cyfathrebu 

i’r holl athletwyr sydd wedi hysbysu Triathlon Cymru o’u bwriad i gael eu hystyried 

(fel yr amlinellir yng Nghymal 1.2). Nid oes unrhyw sicrwydd y bydd yr holl 

ddigwyddiadau a amlinellir isod yn digwydd ac yn cael eu cynnwys yn y broses 

enwebu (yn enwedig yng Ngham 2 o ystyried amseriad y dyddiad cau ar gyfer enwebu 

mewn perthynas â'r calendr). 

 

CAM 1 [TACHWEDD 2021] 

 

ENWEBIAD AWTOMATIG 

3.1 Bydd athletwyr yn cael eu henwebu’n awtomatig i GGC os ydynt yn cyflawni 

un neu fwy o’r canlyniadau canlynol (mewn digwyddiad unigol yn unig): 

a. POTENSIAL AM FEDAL 

i. Gorffen yn yr 8 uchaf mewn digwyddiad yng Nghyfres 

Triathlon ITU y Byd yn 2021 (“WTS”)  

b. POTENSIAL I FOD YN Y 6 UCHAF 

i. Gorffen yn y 15 uchaf mewn digwyddiad ITU WTS yn 

2021  

ii. Gorffen yn y 5 uchaf yng Nghwpan y Byd ITU 2021 

(“WC”) ‘digwyddiad penodedig’ 

iii. Gorffen yn y 5 uchaf ym Mhencampwriaethau Pellter 

Safonol ETU 2021  

iv. Gorffen yn y 3 uchaf ym Mhencampwriaethau Pellter 

Cyflym (Sprint) ETU 2021  

v. Enillydd Cwpan Ewropeaidd ETU 2021 (“EC”) 

‘digwyddiad penodedig’ 

 

CAM 2 [EBRILL 2022] 

 

ENWEBIAD AWTOMATIG 

3.2 Os oes llefydd cwota dal ar gael ar ôl i Gam 1 ddod i ben, bydd athletwyr yn 

cael eu henwebu’n awtomatig i GGC os ydynt yn cyflawni un neu fwy o'r 

canlyniadau canlynol cyn diwedd y Cyfnod Enwebu: 

a. POTENSIAL AM FEDAL 

i. Gorffen yn yr 8 uchaf yng Nghyfres Triathlon ITU y 

Byd yn 2022 (“WTS”) 

b. POTENSIAL I FOD YN Y 6 UCHAF 

i. Gorffen yn y 15 uchaf mewn digwyddiad ITU WTS yn 

2022  

ii. Gorffen yn y 5 uchaf yng Nghwpan y Byd ITU yn 2022 

‘digwyddiad penodedig’ 

iii. Gorffen yn y 5 uchaf ym Mhencampwriaethau Pellter 

Safonol ETU 2022  
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iv. Gorffen yn y 5 uchaf ym Mhencampwriaethau Pellter 

Cyflym (Sprint) ETU 2022  

v. Enillydd Cwpan Ewropeaidd ETU 2022 (“EC”) 

‘digwyddiad penodedig’ 

 

 

3.3 Mae’r digwyddiadau a restrir yn 3.1-3.2 wedi’u gosod yn nhrefn blaenoriaeth. 

Bydd athletwyr sy’n bodloni’r meini prawf ym mhob cam yn cael eu henwebu 

yn y drefn a bennir nes bod NAILL AI: 

a.  Pob athletwr sy’n bodloni’r meini prawf yn cael eu henwebu 

 NEU;  

b. Bod yr holl lefydd cwota sy'n weddill yn cael eu llenwi (pa un 

bynnag a ddaw gyntaf) Bydd Cymal 2.7 yn berthnasol os bydd mwy o athletwyr 

yn bodloni’r un meini prawf nag sydd o lefydd ar ôl yn ystod y cam hwnnw. 

 

ENWEBIAD DISGRESIWN 

3.4 Os oes llefydd cwota dal ar gael, yna gallai athletwyr ychwanegol gael eu 

henwebu yn ôl disgresiwn y Panel, os ydynt yn bodloni’r meini prawf canlynol:  

a. POTENSIAL I GYRRAEDD Y 6 UCHAF 

Wedi cyflawni un neu fwy o berfformiadau yn y rasys a nodir 

isod, sy’n bodloni safonau Meincnodi 6 Uchaf Gemau’r 

Gymanwlad TC (mae safonau ar gael i'w gweld yn Atodiad 2 a 

gellir eu trafod gyda Hyfforddwr Perfformiad TC am fanylion 

pellach). 

Perfformiadau yn y rasys canlynol YN UNIG fydd yn cael eu 

hystyried yn ystod y Cyfnod Enwebu: 

i. Digwyddiadau ITU WTS a Chwpan y Byd yn 2021 a 2022  

ii. Pencampwriaethau Pellter Safonol a Phellter Cyflym 

(Sprint) ETU yn 2021 a 2022   

vi. ‘Digwyddiadau penodedig’ ETU EC yn 2021 a 2022 

iii. Pencampwriaethau’r Byd dan 23 yn 2021 

 

3.5 NID yw’r digwyddiadau yn 3.4 wedi'u rhestru yn nhrefn blaenoriaeth. Bydd y 

Panel yn ystyried pob perfformiad cymwys o unrhyw un o'r digwyddiadau 

rhestredig. Lle bo mwy o athletwyr yn bodloni’r polisi nag sydd o lefydd, yna 

bydd cymal 2.7 yn berthnasol. 

 

3.6 Os bydd llefydd cwota dal ar gael ar ddiwedd Cam 2, caiff y Panel, yn ôl ei 

ddisgresiwn ei hun, enwebu athletwr y maent yn ystyried eu bod yn amlwg 

wedi cyrraedd y safon ddethol cyn cyfnod o anaf neu salwch. Rhaid i’r 

athletwr fod wedi cytuno ar gynllun hyfforddi a chystadlu gyda Phennaeth 

Perfformiad TC erbyn adeg y Gemau. 
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3B: MEINI PRAWF ENWEBU – TÎM Y RAS GYFNEWID GYMYSG 

Gall Triathlon Cymru enwebu tîm y Ras Gyfnewid Gymysg i GGC, yn amodol ar y 

meini prawf canlynol: 

 

3.7 Nid oes rhaid i athletwyr gystadlu yn y digwyddiad unigol er mwyn bod yn 

gymwys i gael eu dewis ar gyfer Tîm y Ras Gyfnewid Gymysg. Felly nid yw 

enwebiad ar gyfer y gystadleuaeth unigol yn golygu y bydd athletwr yn cael 

ei ddewis yn awtomatig ar gyfer tîm y Ras Gyfnewid Gymysg. Yng Ngham 1, 

ni fydd athletwyr penodol yn cael eu henwebu ar gyfer digwyddiad y Ras 

Gyfnewid Gymysg. 

 

3.8 Bydd tîm TC ar gyfer Tîm y Ras Gyfnewid Gymysg yn cael eu henwebu’n 

awtomatig i GGC, os enwebir o leiaf 2 athletwr fesul rhywedd ar gyfer y 

digwyddiadau  unigol i ddynion a menywod yng nghymalau 3.1-3.5 uchod. 

 

3.9 Os bydd cymal 3.8 yn cael ei gyflawni, bydd TC yn enwebu athletwyr 

ychwanegol ar gyfer Tîm y Ras Gyfnewid Gymysg YN UNIG os: 

a. oes llefydd cwota dal ar ôl, A 

b. byddai enwebu’r athletwr yn sicrhau bod tîm y Ras Gyfnewid Gymysg 

yn cael ei ystyried fel POTENSIAL AM FEDAL, fel yr amlinellir yng 

nghymal 3.16.  

 

3.10 Os NA chyflawnir cymal 3.8, bydd y Panel yn gyntaf yn penderfynu, drwy 

ychwanegu athletwyr ychwanegol, a all TC enwebu tîm gyda’r POTENSIAL I 

GYRRAEDD y 6 UCHAF yn nigwyddiad y Ras Gyfnewid Gymysg. 

 

3.11 Yn amodol ar fodloni cymal 3.10, yna bydd TC yn enwebu athletwyr cymwys 

ychwanegol yn ôl eu disgresiwn, fel, o'u cyfuno ag athletwyr sydd eisoes 

wedi'u henwebu yng nghymalau 3.1-3.5, bod cyfanswm o 2 athletwr 

gwrywaidd a 2 athletwraig fenywaidd yn cael eu henwebu. 

 

3.12 Wrth asesu gallu athletwyr am y Ras Gyfnewid Gymysg yng nghymalau 3.10-

3.11, bydd y Panel yn ystyried y ffactorau canlynol (heb eu rhestru yn nhrefn 

blaenoriaeth): 

a. Proffil perfformiad yr athletwr unigol a sut mae eu cryfderau 

penodol yn berthnasol ac yn cyd-fynd â; 

i. rhai’r athletwyr sydd wedi’u dethol yn barod; 

ii. proffil y cwrs; 

iii. y gystadleuaeth sydd i’w disgwyl a’r tactegau sy’n 

cael eu ffafrio ar gyfer y ras; 

iv. y ffactorau amgylcheddol sydd i’w disgwyl. 

b. Profiad, llwyddiant ac ymrwymiad blaenorol athletwyr i rasio yn y 

gystadleuaeth Ras Gyfnewid Gymysg drafftio-cyfreithiol. 
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c. Perfformiadau unigol athletwyr mewn digwyddiadau ITU, WTS, 

Cwpan y Byd, Cwpan Cyfandirol a’r Bencampwriaeth Gyfandirol yn 

ystod y Cyfnod Dethol;  

d. Cyflwr presennol; A 

e. Hanes a statws o ran anafiadau/salwch/gwella. 

 

3.13 NI fydd athletwyr sy’n cael eu henwebu yng nghymalau 3.9-3.12 yn gymwys i 

rasio yn y gystadleuaeth unigol. 

 

3.14 Os oes mwy na dau athletwr, fesul rhywedd, yn cael eu dethol gan GGC ar 

gyfer y Gemau, gall cyfansoddiad dros-dro tîm y Ras Gyfnewid Gymysg gael ei 

ddethol gan dîm cyflenwi’r Gemau, ar y cyd â’r Panel Enwebu, unrhyw bryd 

yn dilyn penderfyniad dethol GGC. Bydd y dewis hwn yn ôl eu disgresiwn llwyr, 

a bydd yn seiliedig ar y ffactorau a amlinellir yng nghymal 3.12. Felly NI fydd 

canlyniadau'r gystadleuaeth unigol yn golygu cael eich dethol yn awtomatig 

ar gyfer tîm y Ras Gyfnewid Gymysg, serch hynny, bydd y penderfyniad 

terfynol ar gyfansoddiad y tîm yn cael ei gadarnhau ochr yn ochr â’r meini 

prawf yn erbyn cymal 3.12 yn dilyn y digwyddiadau unigol yn y Gemau. 

 

3C: MEINI PRAWF ENWEBU – CYMORTH AM FEDAL 
Os oes llefydd cwota ar ôl ar gyfer y naill rywedd neu'r llall ar ôl i gymalau 3.1-3.14 

ddod i ben, gellir enwebu athletwyr ychwanegol os gallant roi tystiolaeth o’u gallu i 

wella'r POTENSIAL O ENNILL MEDAL yn sylweddol i Dîm Cymru drwy gefnogi aelodau 

eraill o’r tîm yn y digwyddiadau unigol a/neu fod yn aelod allweddol o’r 

digwyddiadau ras gyfnewid gymysg. Penderfynir ar hyn drwy ddefnyddio'r meini 

prawf canlynol. Mae enwebiadau yng nghymalau 3.15-3.17 yn ôl disgresiwn llwyr y 

Panel. 

 

3.15 Bydd athletwyr ychwanegol yn cael eu henwebu ar gyfer tîm y ras gyfnewid 

gymysg os oes digon o dystiolaeth (yn seiliedig ar y ffactorau a amlinellir yn 

3.12) eu bod yn meddu ar fwy o allu yn fformat y ras gyfnewid gymysg o’i 

gymharu â’r athletwyr hynny sydd eisoes wedi’u dethol, yn y gobaith y 

byddai’r tîm yn rhagori ar POTENSIAL I GYRRAEDD Y 6 UCHAF i POTENSIAL I 

ENNILL MEDAL o’u cynnwys.  

 

3.16 Bydd athletwyr ychwanegol yn cael eu henwebu ar gyfer y gystadleuaeth 

unigol os oes digon o dystiolaeth bod eu cynnwys yn gwella gallu aelod arall 

o’r tîm yn sylweddol i ennill medal. Bydd y ffactorau canlynol yn cael eu 

hystyried: 

a. Sut mae cryfderau penodol athletwr yn debygol o: 
i. cyd-fynd â chryfderau athletwr eraill sydd wedi’u 

dethol yn barod; 
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ii. gweddu i ddiwyg a phroffil cwrs y gystadleuaeth 

unigol; 
iii. effaith ar ganlyniad a thactegau’r ras 
iv. gweddu i unrhyw ffactorau amgylcheddol sy’n cael 

eu rhagweld a'u heffaith bosibl ar dactegau / 

canlyniad y ras. 
b. Perfformiadau unigol athletwyr yn nigwyddiadau ITU, WTS, Cwpan 

y Byd, Cwpan Cyfandirol a’r Bencampwriaeth Gyfandirol;  

c. Profiad, llwyddiant ac ymrwymiad blaenorol athletwyr i rôl cymorth 

am fedal; 
d. Cyflwr presennol; 
e. Hanes a statws o ran anafiadau/salwch/gwella; A 
f. Perthynas athletwr gydag athletwyr sydd wedi’u dethol yn barod a'u 

gallu i gyfrannu'n bositif at amgylchedd cyffredinol y tîm a chefnogi 

paratoadau athletwyr ar gyfer y Gemau. 
 

3.17 Gall athletwr gael ei enwebu ar gyfer y naill neu'r llall o'r digwyddiadau unigol  

a’r digwyddiadau ras gyfnewid gymysg neu'r ddau drwy ddefnyddio cymalau 

3.15 a 3.16. 

 

ADRAN 3D: MEINI PRAWF DETHOL – ATHLETWYR DATBLYGU 

Os oes llefydd cwota yn weddill ar ddiwedd cymalau 3.1-3.17, gall TC, yn ôl 

disgresiwn y Panel ac wrth ymgynghori â GGC, enwebu athletwyr ychwanegol yn y 

categori DATBLYGU, sydd heb fodloni’r  meini prawf ar gyfer y digwyddiad unigol, 

ond sydd wedi dangos; 

• Llwybr potensial a pherfformiad i ennill medal yng Ngemau’r Gymanwlad yn 

2026, A 

• Y set sgiliau a'r ymddygiadau i ymdopi â gofynion penodol amgylchedd y 

Gemau a dychwelyd gyda phrofiad dysgu positif. 

 

3.18 I fod yn gymwys i gael eu hystyried yn ystod y cam hwn, rhaid i athletwyr fod 

wedi cyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol: 

a. Gorffen yn yr 8 uchaf ym Mhencampwriaethau Triathlon Iau y Byd 2021  

b. Gorffen yn y 5 uchaf ym Mhencampwriaethau Triathlon y Byd dan 23 

yn 2021  

c. Gorffen yn yr 8 uchaf mewn digwyddiad Cwpan y Byd ITU yn 2021 neu 

2022  

d. Gorffen yn y 3 uchaf mewn digwyddiad Cwpan Ewrop ETU yn 2021 neu 

2022  

 

3.18 Wrth asesu addasrwydd athletwr i gael ei ddethol, bydd y Panel yn ystyried y 

ffactorau canlynol (heb eu rhestru mewn blaenoriaeth): 
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a. Perfformiadau unigol a llwybr perfformiad athletwyr unigol mewn 

digwyddiadau o’i gymharu â meincnodi TC ar gyfer Gemau’r 

Gymanwlad; 
b. Profiad a gallu blaenorol athletwyr mewn digwyddiadau ras gyfnewid 

gymysg drafftio-cyfreithiol mewn perthynas â’r ffactorau a amlinellir 

yng nghymal 3.11; 
c. Ymddygiadau perfformiad a dysgu athletwyr mewn perthynas â 

gofynion amgylchedd y Gemau; 

d. Hanes a statws anafiadau/salwch; A 
e. Perthynas athletwr gydag athletwyr sydd wedi’u dethol yn barod a'u 

gallu i gyfrannu'n bositif at amgylchedd cyffredinol y tîm a chefnogi 

paratoadau athletwyr ar gyfer y Gemau. 

 
ADRAN 3E: MEINI PRAWF DETHOL - PARATRIATHLON PTVI DYNION A MENYWOD 

Mae’r broses ddethol ar gyfer y Paratriathlon drwy wahoddiad yn ôl Safleoedd ITU y 

Byd, ac o’r herwydd, dim ond er mwyn penderfynu ar eu cymhwysedd a'u 

cydymffurfiaeth â'r broses ddethol a amlinellir y bydd athletwyr yn cael eu hasesu. 

 

3.19 Dim ond athletwyr gyda dosbarthiad rhyngwladol dilys yn y categori PTVI fydd 

yn gymwys i’w henwebu.  

 

3.20 Nid yw para-chwaraeon yn cael eu cynnwys yn nhrothwy GGC o ran maint 

timau, felly NID OES angen iddynt ddangos isafswm o POTENSIAL I FOD YN Y 6 

UCHAF, serch hynny, mae GGC yn cadw’r hawl i ofyn am safonau dethol uwch 

na phroses wahodd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad. 

 

3.21 Bydd holl enwebiadau athletwyr PTVI yn amodol ar yr amodau a amlinellir yn 
Adrannau 1,4 a 5. Bydd proses cymhwysedd arweinwyr yn cael ei chadarnhau 
ar ôl i Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad gyhoeddi'r rheolau terfynol ac efallai 
na fydd o reidrwydd yn gofyn am fodloni'r holl feini prawf yn Adran 1. 

 

ENWEBIADAU AWTOMATIG 

3.22 Bydd y panel yn enwebu’n awtomatig unrhyw athletwr PTVI sy’n: 

a. Bodloni’r Meini Prawf Cymhwysedd a amlinellir yn Adran 1;   A 
b. Yn gymwys am le cwota drwy'r System Dyrannu Athletwyr (gweler 

Atodiad am fanylion) 
 
ENWEBIADAU DISGRESIWN 
3.23 Bydd un athletwr arwain o’r un rhywedd yn cael ei enwebu ar gyfer pob 

athletwr sy’n cymhwyso drwy Gymal 3.22. Gall un neu fwy o’r athletwyr 
arwain wrth gefn hefyd gael eu henwebu yn unol ag Adran 5. 

 
3.24 Bydd arweinwyr yn cael eu henwebu yng Nghyfarfod Enwebu Cam 2. 
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3.25 Y prif ffactor wrth enwebu arweinydd fydd eu gallu i gefnogi'r athletwr PTVI 
i gynhyrchu’r perfformiad gorau posib yn  y Gemau. I benderfynu ar hyn, bydd 
y Panel yn ystyried y perfformiad rasio a hyfforddi a’r meini prawf deinameg 
tîm canlynol: 

i. Y gallu i arwain athletwr at eu perfformiad triathlon gorau 
posib, fel y dangosir yn eu: 

a. Gallu i arwain yr athletwr i’w perfformiad nofio 
gorau posib; 

b. Y gallu i gefnogi’r perfformiad tandem gorau posib 

rhwng yr arweinydd a’r athletwr; 
c. Y gallu i arwain yr athletwr  i’w perfformiad 

rhedeg gorau posib. 
 

ii. Y gallu i berfformio’n effeithiol yn amodau, cwrs ac amgylchedd 
disgwyliedig y Gemau; 

iii. Y gallu i greu amgylchedd sy'n paratoi’r athletwr PTVI orau i 
gyflawni’r canlyniadau gorau yn y Gemau; A 

iv. Y gallu i gyfrannu’n bositif at dîm ehangach Triathlon Cymru yn 
y Gemau. 

 
 

ADRAN 4: AMODAU HYSBYSU A DETHOL 
 

4.1 Bydd yr holl athletwyr sydd wedi hysbysu TC o’u bwriad i gymhwyso (yn unol 

â 1.2 uchod) yn cael gwybod yn gyfrinachol, yn ysgrifenedig, gan aelod o’r 

Panel o unrhyw enwebiadau a wnaed o fewn 48 awr o bob cyfarfod enwebu. 

Bydd hawl gan athletwyr i apelio yn erbyn penderfyniadau o’r fath (yn unol 

ag Adran 5 o'r polisi hwn). 

 

4.2 Bydd unrhyw benderfyniadau enwebu a wneir yn ystod naill ai Cam 1 neu Gam 

2 yn amodol ar broses ddethol GGC. O’r herwydd, ni chaniateir gwneud 

cyhoeddiad cyhoeddus am enwebiad neu ddiffyg enwebiad nes: 

a.  Bod unrhyw broses apelio wedi’i chwblhau; 

b. Athletwyr wedi llofnodi Cytundeb Aelodau’r Tîm; 

c. Bod cadarnhad o’r broses ddethol wedi’i dderbyn wrth GGC; A 

d. Bod tîm Cymru wedi gwneud cyhoeddiad swyddogol am y tîm. 

Gallai torri’r cymal hwn mewn unrhyw ffordd effeithio ar ddethol neu apêl 

athletwr.  

 

4.3 Mae unigolion a enwebir i'w dethol i gymryd rhan yng Ngemau’r Gymanwlad yn 

debygol o arwain at GGC yn cael mynediad at ddata personol unigolion sydd 

gan Triathlon Cymru. Pan fydd ffurflenni enwebu yn cael eu llenwi gan 

Triathlon Cymru a’u rhoi i GGC, rhagwelir y bydd Categorïau Arbennig o Ddata 

Personol yn cael eu datgelu. Gall hyn gynnwys cofnodion meddygol unigolion 

a fydd yn cael eu trosglwyddo i'r pwyllgor dethol fel rhan o'r wybodaeth a 

ddarperir yn 6.14 o'r Llawlyfr Dethol. Bydd GGC yn cadw'r data hwn yn unol 
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â'i bolisïau diogelu data. Bydd gofyn i unigolion lofnodi ffurflen Cydsyniad 

Uniongyrchol i Brosesu Categorïau Data Arbennig GGC, a welir yn atodiad C o 

Lawlyfr GGC. 

 

4.4 Bydd mynychu gwersyll paratoi TC yn 2022, ar ddyddiadau a lleoliad a bennir 

gan TC, yn amod wrth ddethol (p'un a yw hyn hefyd yn amod yng Nghytundeb 

Aelodau’r Tîm ai peidio) oni chadarnheir yn ysgrifenedig fel arall gan TC. Bydd 

disgwyl i athletwyr wrth gefn hefyd fynychu’r gwersyll AC aros yn y DU a bod 

ar gael i’w dethol nes ar ôl y dyddiad cau olaf ar gyfer athletwyr newydd (a 

fydd yn ddyddiad a bennir gan Bwyllgor Trefnu Gemau’r Gymanwlad, ac 

mae’n debygol o fod rhwng y digwyddiadau Unigol a’r Ras Gyfnewid Gymysg). 

 

4.5 Bydd mynychu nifer o ddigwyddiadau penodol hefyd yn amod wrth ddethol, 

oni chaiff ei gadarnhau fel arall yn ysgrifenedig gan TC. Lle bo’n bosib, bydd 

y rhain yn cyd-fynd ag amserlenni hyfforddi, paratoi a chystadlu’r athletwr, 

ac yn cael eu cyfathrebu'n glir â chymaint o rybudd ag sy'n rhesymol 

ymarferol. Gall digwyddiadau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): 

a. Digwyddiadau Briffio a Hyfforddi GGC (gan gynnwys hyfforddiant  

atal dopio) 

b. Lansiad Tîm Cymru a/neu ffitio’r cit 

c. Gwersylloedd neu gystadlaethau ychwanegol a bennir gan TC at 

ddibenion paratoi’r tîm, a/neu ddarparu tystiolaeth o safonau 

dethol  

 

4.5 Dim ond yn ôl disgresiwn llwyr Pennaeth Perfformiad TC y bydd eithriadau i'r 

amodau a amlinellir yng nghymal 4.4 a 4.5 yn cael eu gwneud. Bydd methu â 

mynychu'r digwyddiadau penodedig heb gytundeb ymlaen llaw yn arwain at 

ddad-ddethol athletwr. 

 

4.6 Bydd y rhestr derfynol o enwebiadau yn cael ei chyflwyno i GGC ar 27ain Ebrill 

2022 neu cyn hynny. Gellir gweld dadansoddiad o'r holl ddyddiadau ac 

amserlenni allweddol yn Atodiad 1, y gellir ei diweddaru gyda newidiadau 

perthnasol unrhyw bryd yn ystod y Cyfnod Dethol. 

 

4.7 Bydd GGC yn penodi Rheolwr Tîm a thîm cyflenwi ar y cyd â TC, y bydd ei 

benderfyniad terfynol yn dibynnu ar gyfansoddiad y tîm. 

 

 

ADRAN 5: ATHLETWYR WRTH-GEFN, DAD-DDETHOL A NEWID ATHLETWYR  

 

5.1 Ar ôl cwblhau proses enwebu Cam 2, gall TC ddethol un neu fwy o athletwyr 

wrth gefn ar gyfer pob digwyddiad a amlinellir yng nghymal 2.1. Bydd 

amseriad a dethol athletwyr wrth gefn yn ôl disgresiwn y Panel ei hun, a 
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byddai angen i unrhyw athletwyr a ddewisir sicrhau eu bod nhw (neu eu tîm) 

yn parhau i fodloni’r safon a amlinellir yng nghymal 2.3. 

 

5.2 Mae’r broses lle gellir dad-ddethol athletwr o Dîm Cymru yn dibynnu ar 

amseriad y Cyfarfod Cofrestru Dirprwyaeth – hynny yw – y dyddiad y bydd Tîm 

Cymru yn cael ei gofrestru’n ffurfiol i’r Gemau. Ar hyn o bryd, y dyddiad ar 

gyfer Cyfarfod Cofrestru Dirprwyaeth Birmingham 2022 yw 29ain Mehefin 

2022. 

 

5.3 Unrhyw bryd cyn y Cyfarfod Cofrestru Dirprwyaeth, mae TC yn cadw’r hawl i 

dynnu enwebiad athletwr yn ôl os: 

a. ym marn resymol y Panel, y mae’n profi gostyngiad sylweddol yn ei 

safon sy'n awgrymu efallai na fyddant yn gallu cyflawni eu 

perfformiadau yn y Gemau sy’n cyfateb o leiaf i'w lefel perfformiad yn 

y digwyddiad y cawsant eu henwebu ar ei gyfer; 

b. ym marn resymol Prif Swyddog Meddygol GGC a Phennaeth Perfformiad 

TC - mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr allanol perthnasol (lle bo 

hynny'n briodol ac yn ymarferol) - cael eu heffeithio gan anaf/salwch 

corfforol neu feddyliol sy'n effeithio ar eu potensial i gyflawni 

perfformiadau yn y Gemau sy’n cyfateb o leiaf i'w lefel perfformiad yn 

y digwyddiad y cawsant eu henwebu ar ei gyfer; NEU 

c. torri Cytundeb Aelodau’r Tîm yn ddifrifol, neu’n methu â mynychu 

gwersyll paratoi TC, neu (os yw athletwr wrth gefn) yn methu â bod ar 

gael yn y DU yn unol â 4.4 uchod; 

d. Yn achos arweinydd ac athletwyr arwain wrth gefn, ymddwyn mewn 

ffordd y mae'r Panel yn credu a fyddai'n niweidiol i’r athletwr PTVI 

wrth gynhyrchu ei ganlyniad/ei chanlyniad gorau yn y Gemau. 

 

5.4 Os bydd enwebiad athletwr yn cael ei dynnu nôl yn unol â 5.3, gall TC, ond ni 

fydd o dan orfodaeth i wneud hynny, enwebu'r athletwr wrth gefn perthnasol 

(dyn/menyw) a ddewiswyd o dan 5.1 uchod. 

 

5.5 Yn dilyn y Cyfarfod Cofrestru Dirprwyaeth, dim ond yn unol â “Pholisi Newid 

Athletwyr yn Hwyr” GGC y gellir dad-ddethol neu newid athletwyr. Gellir dad-

ddethol athletwyr yn ystod y cam hwn os na fydd athletwr bellach yn gymwys 

(fel yr amlinellir yn Adran 1), neu oherwydd anaf/salwch. Mewn amgylchiadau 

o’r fath, os yw Prif Swyddog Meddygol GGC neu Bennaeth Perfformiad TC o’r 

farn bod yr anaf/salwch yn effeithio ar botensial yr athletwr i berfformio’n y 

Gemau sy’n cyfateb o leiaf i'w lefel perfformiad yn y digwyddiad y cawsant 

eu henwebu ar ei gyfer, dilynir y broses ganlynol: 

a. Bydd Prif Swyddog Meddygol GGC, ar y cyd â chynrychiolydd/arbenigwr 

meddygol penodedig yn gofyn i'r athletwr gael archwiliad meddygol i 

bennu ei ffitrwydd i gystadlu. Os bernir nad yw’r athletwr yn ffit i 
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gystadlu neu’n gwrthod cymryd yr archwiliad, bydd ei (h)enwebiad yn 

cael ei dynnu nôl a bydd Ffederasiwn Triathlon Prydain enwebu’r  

athletwr wrth gefn perthnasol.  

b. Os yw’r athletwr yn bodloni Prif Swyddog Meddygol GGC ei fod ef/hi 

yn ‘ffit i gystadlu’ ac eto bod TC a/neu GGC o’r farn na fydd ef/hi yn 

gallu cyflawni perfformiad yn y Gemau sy’n cyfateb o leiaf i'w lefel 

perfformiad yn y digwyddiad y cawsant eu henwebu ar ei gyfer o 

ganlyniad i’r anaf neu salwch isorweddol, gall Chef de Mission Tîm 

Cymru, yn ôl ei (d)disgresiwn ei hun, ofyn i’r athletwr gymryd set o 

brofion perfformiad. Cytunir ar y prawf/profion gan Bennaeth 

Perfformiad TC, Prif Swyddog Meddygol GGC (neu gynrychiolydd 

meddygol penodedig) a Thîm Cymru. Os nad yw’r athletwr, ym marn 

GGC a Phennaeth Perfformiad GGC, yn gallu perfformio yn y profion 

sy’n cyfateb o leiaf i'w lefel perfformiad yn y digwyddiad y cawsant eu 

henwebu ar ei gyfer, neu’n gwrthod gwneud y profion, bydd eu henw 

yn cael ei dynnu nôl o Dîm Cymru gan GGC o dan Bolisi Newid 

Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad. Yn ystod y cam hwn, bydd Tîm 

Cymru yn enwebu’r athletwr wrth gefn perthnasol. 

 

ADRAN 6: APELIADAU 

Mae gan athletwyr yr hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad cyn Cyfarfod 

Cofrestru Dirprwyaeth o dan y Polisi hwn yn unol â’r meini prawf canlynol. Cynghorir 

athletwyr sy'n chwilio am gyngor ynglŷn â’r broses apelio i gysylltu â Chomisiwn 

Athletau Prydain. 

 

6.1 Dim ond ar y seiliau canlynol y gellir gwneud apeliadau: 

i. Bod y Panel wedi gwneud camgymeriad wrth gymhwyso'r Polisi 

ii. Bod gwall neu hepgoriad ffeithiol wedi'i wneud a oedd yn effeithio'n 

sylweddol ar ganlyniad penderfyniad dethol 

iii. Bod penderfyniad yn amlwg yn afresymol neu'n cael ei effeithio gan 

ragfarn 

Nid yw’n bosibl apelio yn erbyn penderfyniadau goddrychol a wneir gan y 

Panel. Mae diffyg enwebiad yn fater i'r athletwr a TC – ni all athletwyr 

apelio’n uniongyrchol i GGC. 

 

6.2 Rhaid apelio drwy hysbysu Prif Swyddog Gweithredol TC yn ysgrifenedig, o 

fewn 24 awr ar ôl i’r enwebiadau gael eu cyfathrebu. Rhaid i'r apêl nodi'n glir 

y seiliau y mae'n seiliedig arnynt. 

 

6.3 Bydd y Panel Enwebu yn hysbysu unrhyw athletwr y gallai aros am ganlyniad 

apêl effeithio ar ei statws enwebu. 

 



 

 
 

14 

6.4 Bydd Panel Apeliadau, a benodir gan Fwrdd Cyfarwyddwyr TC, yn asesu’r apêl 

o fewn 48 awr i’r dyddiad cau am apeliadau. Bydd y Panel yn cynnwys: 

a. Aelodau sy’n pleidleisio: 

i. Dau gyfarwyddwr anweithredol TC 

ii. Trydydd parti sy’n annibynnol ar TC 

Bydd holl aelodau'r Panel Apeliadau yn annibynnol ar y Panel Enwebu. 

b. Aelodau sydd ddim yn pleidleisio: 

i. Prif Swyddog Gweithredol TC; 

ii. Arsylwr annibynnol; A 

iii. Person/pobl i gymryd nodiadau yn ôl yr angen. 

 

6.5 Fel arfer, ymgymerir â'r broses apelio yn seiliedig ar asesiad y Panel Apeliadau 

o'r dogfennau canlynol: 

1. Yr hysbysiad wrth yr athletwr fel yr amlinellir yng nghymal 6.2 

2. Ymateb ysgrifenedig gan y Panel Enwebu yn amlinellu ar ba sail y 

gwnaed y penderfyniad dethol yn unol â'r Polisi 

3. Cofnodion y cyfarfod Enwebu. 

 

Gall yr athletwr sy’n apelio ofyn am wrandawiad y gellir ei ganiatáu yn ôl 

disgresiwn llwyr y Panel Apeliadau. Er mwyn caniatáu gwrandawiad, rhaid i'r 

athletwr ofyn am hyn adeg cyflwyno'r apêl (yn unol â chymal 6.2) a rhaid iddo 

ddangos na fydd y broses ysgrifenedig yn caniatáu’n ddigonol i sail yr apêl 

gael ei hasesu'n deg. 

 

6.6 Bydd y Panel Apeliadau yn hysbysu'r apelydd, y Panel Enwebu, ac unrhyw 

athletwr a hysbysir yng nghymal 6.3, o'i benderfyniad ysgrifenedig o fewn 24 

awr. 

 

6.7 Os bydd y Panel Apeliadau yn cadarnhau sail yr apêl, gofynnir i'r Panel Enwebu 

ailystyried yr enwebiadau yn unol â'r Polisi hwn. Ymgymerir â'r broses hon a 

chyfathrebir y canlyniadau i’r athletwyr yr effeithir arnynt o fewn 48 awr 

pellach i benderfyniad y Panel Apeliadau. 

 

6.8 Trwy enwebu eu hunain i'w hystyried fel yr amlinellir yn Adran 1, mae 

athletwr yn cydnabod bod penderfyniad y Panel Apeliadau yn cael ei ystyried 

yn derfynol ac yn rhwymol, ac nad oes hawl pellach i Apelio. 

 

6.9 Ymdrinnir ag unrhyw apêl am ddiffyg enwebiad gan GGC neu ddad-ddethol ar 

ôl y Cyfarfod Cofrestru Dirprwyaeth, yn unol â Pholisi Apeliadau GGC. 

 

ADRAN 7: DIWYGIO 

7.1 Mae TC yn cadw’r hawl i ddiwygio’r Polisi hwn i sicrhau nodau'r Polisi, am 
resymau sy’n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, faterion sy'n ymwneud â'r 
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pandemig COVID-19 a'i effaith ar amserlenni ac amodau cystadlu a dethol. 
Bydd unrhyw fersiwn ddiwygiedig ar gael yn www.Triathlontriathlon.org a 
bydd yn nodi’r dyddiad y daw i rym.   

http://www.triathlontriathlon.org/
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ATODIAD 1: DYDDIADAU ALLWEDDOL AC AMSERLENNI 

 

1af Ionawr 2021 – 24ain Ebrill 2022 Cyfnod Dethol 

31ain Mawrth 2021    Dyddiad cau ar gyfer hysbysiad o fwriad i TC 

22ain Tachwedd 2021   Cyfarfod Enwebu Cam 1  

24ain Tachwedd 2021   Hysbysu Enwebiadau Cam 1 

I’w gadarnhau Tachwedd 2021 Dyddiad cau ar gyfer gorffen Apeliadau Cam 

1 

25ain Ebrill 2022    Cyfarfod Enwebu Cam 2  

26ain Ebrill 2022    Hysbysu Enwebiadau Cam 2 

27ain Ebrill 2022    Dyddiad Cau Enwebiadau i GGC 

3ydd Mai 2022 Dyddiad cau ar gyfer gorffen Apeliadau Cam 

2 

5ed Mai 2022 Hysbysiad am y rhai sydd wedi’u dethol wrth 

GGC 

11eg Mai 2022 Dyddiad cau ar gyfer Apeliadau yn erbyn 

penderfyniadau dethol GGC 

18fed Mai 2022    Cyhoeddiad Swyddogol y Tîm 

I’w gadarnhau 2022 Hyfforddiant cyn y gêm, ffitio’r cit a lansiad 

y tîm 

I’w gadarnhau 2022    Gwersyll Paratoi’r Tîm Cyn y Gemau 

29ain Mehefin 2022    Cyfarfod Cofrestru Dirprwyaeth 

27ain Gorffennaf 2022   Seremoni Agoriadol 

I’w gadarnhau 2022    DIGWYDDIADAU 

7fed Awst 2022    Seremoni Cloi 
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ATODIAD 2: DATA MEINCNODI TRIATHLON CYMRU AR GYFER GEMAU’R 

GYMANWLAD 

 

Yn gywir ym mis Hydref 2020 

 

 

 

ATODIAD 3: DOLENNI I DDOGFENNAU YCHWANEGOL 

 

• Meini Prawf Cymhwysedd Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad 

• Meini Prawf Cymhwysedd a Dethol GGC a’r Broses Apeliadau 

• Proses Gymhwyso Paratriathlon Ffederasiwn Gemau’r Gymanwlad 

o https://www.triathlon.org/uploads/docs/Para_Triathlon_B2022_Athl

ete_Allocation_System_FINAL.pdf  

https://thecgf.com/sites/default/files/2020-04/Constitution%20final%20March%202020.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Para_Triathlon_B2022_Athlete_Allocation_System_FINAL.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/Para_Triathlon_B2022_Athlete_Allocation_System_FINAL.pdf

