
 

 

Gwybodaeth 
Gyffredinol  
 

Amserlen y cystadlu  
 

Dydd Llun Bechgyn Bl.7 

Dydd Mawrth  Bechgyn Bl.8 a  
Merched Bl.7-8 

Dydd Mercher Bechgyn Bl.9 a  
Bechgyn Bl.11 

Dydd Iau Bechgyn Bl. 10 a  
Merched Bl. 9-10 

Dydd Gwener Bechgyn Bl. 12-13 a 
Merched Bl. 11-13 

 

Cofrestru 
 

Mi fydd yn bosibl cofrestru o 9 o’r gloch 

ymlaen. Bydd y gemau yn dechrau yn 

brydlon am 10 o’r gloch. Os wnewch chi 

gofrestru yn y man gwybodaeth wrth ochr 

cae chwarae P1 (caeau Pontcanna).   
  
Ni fydd yr Urdd yn ad-dalu arian i unrhyw 

ysgol heb dderbyn eu ffurflen cystadlu. 
 

Parcio 
 

Maes Parcio Caeau Pontcanna CF11 
9XR 

£3 am y dydd (Nodwch nad yw cerbydau 

mwy na bws mini yn cael mynediad i’r 

maes parcio). 
 

Maes Parcio Gerddi Soffia CF11 9HW 

Os yw maes parcio Pontcanna yn orlawn 

bydd maes parcio Gerddi Soffia ar gael; 

Nodwch bydd cost ychwanegol ar gyfer 

parcio yma. 
 

Man gollwng bysiau 
 

Penhill - Arhosfa bws 

Ar hyd Cathedral Road, gyferbyn â 

chaeau Llandaf. 
 

Gorsaf Bws Gerddi Soffia CF11 9HW 

Mae yna lwybr cerdded o’r orsaf bws i 

gaeau Pontcanna a Llandaf. 

 
Arlwyo 
 

Bydd lluniaeth ar gael ar bob safle trwy 

gydol y gystadleuaeth. Bydd tapiau dŵr ar  

 

 

gael i lenwi poteli gwag yn ystafelloedd 

newid Pontcanna. 
 

Cymorth Cyntaf 
 

Bydd cyflenwad cymorth cyntaf ym mhob 

ardal. Bydd tîm ffisiotherapi ar gael ar 

gyfer cynorthwyo’r chwaraewyr os bydd 

angen. 

 
Ffotograffau a Sylw Cyfryngau 
 

Bydd ffotograffwyr a chriw ffilmio 

proffesiynol yno trwy gydol y 

gystadleuaeth. Os na ydych am i’ch 

plentyn/tîm gael sylw o unrhyw fath neu 

drwy unrhyw gyfrwng - gadewch i staff yr 

Urdd wybod, os gwelwch yn dda. 
 

Toiledau 
 

Toiledau ar gael ym mhob ardal. Hefyd 

ystafelloedd newid Pontcanna ar ochr 

adeilad Caffi Castan. 
 

Sbwriel 
 

Bydd pob ysgol yn derbyn bag du ar gyfer 

sbwriel. Gwnewch yn siŵr bod sbwriel yn 

cael ei gasglu a’i roi yn y biniau. Os oes 

angen rhagor o fagiau, cysylltwch efo 

aelod o staff yr Urdd. 
 

Manylion Cysylltu Twrnamaint 
 

Gary Lewis - Cyfarwyddwr Chwaraeon 

07976 003356  

Alan Jones - Swyddog Digwyddiadau 

07826 531000 

Aled Jones - Caeau Pontcanna 

07976 003315 

Jamie Price - Caeau Llandaf  

07717 782049  
 

Dyfarnwyr 

Hoffai Urdd Gobaith Cymru a WRU 

ddiolch yn fawr iawn i’r holl ddyfarnwyr 

fu’n bresennol yng nghystadleuaeth Rygbi 

7 bob ochr dros y 3 diwrnod. Rydym 

wastad yn hynod o ddiolchgar a heb eu 

cymorth a’u hymroddiad, ni fuasai cynnal 

y digwyddiad wedi bod yn bosibl. 


