Chwaraeon a’r gymdeithas

Trafodwch y
gosodiad:
’Ddim y gêm sydd
wedi newid, ond y
chwaraewyr’.

Chwaraeon a’r gymdeithas
Uned 3

I ateb y cwestiwn mawr, bydd angen i chi allu cwblhau’r
tasgau canlynol:

1. Esboniwch pam mae rhai athletwyr yn anwybyddu
rheolau a chonfensiynau’r gêm er mwyn cyflawni
nodau personol? (AA2)
Tudalen 1

2. Dadansoddwch y ffactorau sy’n effeithio ar gyfranogiad
mewn chwaraeon. (AA1)
3. Dadansoddwch effaith Americaneiddio ar chwaraeon
byd-eang. (AA3)
Tudalen 13

4. Disgrifiwch sut mae chwaraeon yn cael ei drefnu yn y
DU. (AA1)

Tudalen 24
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1. Moeseg a gwyredd mewn chwaraeon
Cwestiwn
Esboniwch pam mae rhai athletwyr yn anwybyddu rheolau a chonfensiynau’r gêm er mwyn
cyflawni nodau personol? (AA2)

A. Cynnwys
• Moeseg mewn chwaraeon, gan gynnwys sbortsmonaeth (sportsmanship) a
threchafwriaeth (gamesmanship).

• Pedwar dimensiwn moeseg chwaraeon (aberthion; anelu at ragoriaeth; chwarae
drwy’r poen; dim terfyn i bosibiliadau).

• Dirywiad chwarae teg gyda datblygiad proffesiynoldeb.
• Gwyredd mewn chwaraeon: gwyredd cymharol ac absoliwt.
• Rhesymau dros ymddygiad gwyrdröedig (deviant behaviour); masnacheiddio,
pwysau.

• Y Foeseg Lombardaidd – ‘ennill ar bob cyfrif’.
• Mathau o wyredd mewn chwaraeon; tangydymffurfio, gorgydymffurfio a moeseg
chwaraeon Coakley.

• Trais; cysylltiadau ag ymosodedd, hwyluso cymdeithasol, ymddygiad wedi’i
ddysgu.

• Dopio mewn chwaraeon: defnyddio cyffuriau anghyfreithlon sy’n gwella
perfformiad a dulliau anghyfreithlon eraill, a’r rhesymau dros eu defnyddio.
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B. Gwybodaeth a Dealltwriaeth
Cyflwyniad
Gan fod y pwysau i lwyddo o ran gyrfa, arian a gwobrau yn dod yn fwyfwy anghymesur
â pherfformiad mewn chwaraeon, mae athletwyr yn gorfod dod o hyd i ffyrdd gwahanol
o gyflawni ‘gwelliannau bach’. Pan fydd dadansoddiadau corfforol, seicolegol a
biofecanyddol yn gyfartal, a’r ffin rhwng llwyddo a methu yn ymddangos yn denau iawn,
mae athletwyr yn perfformio’n agos at reolau a chonfensiynau’r gamp.

Moeseg Chwaraeon

Mae moeseg chwaraeon yn ymwneud ag aberth athletwyr i’r ‘gêm’, gan geisio
rhagoriaeth, cymryd risgiau a herio eu hunain, a chreu amgylchedd lle gall ymddygiad
a chyfranogiad yr athletwr gael ei lygru. Er bod moeseg chwaraeon yn pwysleisio
ymddygiad cadarnhaol a normadol, mae’r foeseg ei hun yn dod yn ysgogi ymddygiad
gwyrdroëdig.

Mae pedwar dimensiwn i foeseg chwaraeon:

• aberthion
• anelu at ragoriaeth
• chwarae drwy’r poen
• dim terfyn i bosibiliadau.
Gwyredd (deviance)

Mae gwyredd yn golygu unrhyw ymddygiad sy’n wahanol i’r norm cymdeithasol neu
gyfreithiol canfyddedig, neu i’r norm mewn chwaraeon. Mae’n bosibl dod o hyd i
enghreifftiau o ymddygiad mewn chwaraeon sy’n cael ei ystyried yn dderbyniol, ond a
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fyddai’n annerbyniol yn y gymdeithas ehangach.

Mae Jay Coakley (1992) yn awgrymu bod tri math o ymddygiad:
Gwyredd cadarnhaol

YMDDYGIAD NORMAL

Gwyredd negyddol

Gwyredd cadarnhaol

Mae gwyredd cadarnhaol yn golygu symud oddi wrth y norm heb fwriadu gwneud niwed
i neb na thorri’r rheolau. Mae’r gweithredoedd o fewn rheolau’r gêm ac maen nhw’n syml
yn ceisio ennill, ac mae eu gwyredd o’r norm yn cael ei ystyried mewn ffordd gadarnhaol,
h.y. :

• Rhywun sy’n ymarfer neu’n chwarae mor galed nes ei fod yn brifo.
• Rhywun sy’n chwarae pan fydd wedi brifo (mae’r cyfryngau yn aml yn canmol y
bobl hyn).

• Gellir hefyd dadlau bod rhywun sy’n niweidio chwaraewr arall ar ddamwain o
fewn rheolau’r gêm yn dangos gwyredd cadarnhaol.

Mae gwyredd negyddol yn digwydd pan fydd chwaraewr, rheolwr, gwyliwr neu unrhyw
sy’n ymwneud â’r gamp yn ymddwyn mewn ffordd sy’n amlwg yn torri rheolau neu foeseg
y gamp.
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Mae hyn yn cynnwys:

• Defnyddio cyffuriau sy’n gwella perfformiad
• Dylanwad anghyfreithlon – llwgrwobrwyon
• Trais a hwliganiaeth
• Afreoleidd-dra ariannol.
Gall ymddygiad gwyrdroëdig fod yn gysylltiedig â mwy nag unigolyn. Gall fod yn benodol
i grŵp, e.e. Lance Armstrong a’i dîm beicio yn cymryd cyffuriau i wella perfformiad. Gall
fod yn sefydliadol, lle mae gwlad yn ymddwyn yn wyrdroëdig ar lefel uwch na chwaraeon
yn unig. Mae hanes yr Undeb Sofietaidd a’i hathletwyr a noddwyd gan y wladwriaeth yn
y cyfnod amatur yn enghraifft o hyn, neu’n fwy diweddar, yr holl athletwyr o Rwsia yng
Ngemau Olympaidd Rio 2016, lle gwaharddwyd holl Baralympwyr Rwsia.

Lance Armstrong, a enillodd Tour de France saith gwaith, 2004. Collodd bob un o’r teitlau
a enillodd ar gyfer y Tour yn 2012, yn dilyn ymchwiliad dopio.
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Beth sy’n achosi gwyredd:

• Does gan unigolion ddim yr ataliaeth foesol i ymwrthod.
• Mae unigolion yn canolbwyntio mwy ar ennill yn hytrach na’r posibilrwydd o gael
eu cosbi.

• Mae’r wobr am ennill mor wych, mae pobl yn barod i gymryd y risg.
• Mae ymddygiad gwyrdroëdig yn fwy cyffredin ac felly yn llai annerbyniol yn
gymdeithasol.

• Mae cyrff llywodraethu yn teimlo nad yw’n hawdd cosbi, oherwydd buddiannau
masnachol neu am fod arnyn nhw ofn gorfod mynd i’r llys.

Sbortsmonaeth a Threchafwriaeth

Ers i’r Gemau Olympaidd symud o’r byd amatur i broffesiynoldeb yn yr 1980au, ac ers
i fasnacheiddio, Americaneiddio a’r foeseg Lombardaidd ddod yn rhan o chwaraeon
cystadleuol, mae’n ymddangos bod y pwyslais wedi symud o sbortsmonaeth i
drechafwriaeth.
Proffesiynoldeb a’r ‘Foeseg Lombardaidd’

Mae rhagoriaeth mewn chwaraeon wedi dod yn rhywbeth i’w farchnata ynddo’i hun.
America sydd ar y blaen yn hyn o beth, a dyma darddiad y term “Americaneiddio”
(masnacheiddio).

Mae rhai wedi honni bod System Colegau Americanaidd a’i hysgoloriaethau chwaraeon
yn fath cynnar o broffesiynoldeb. Datblygodd hyn agwedd anghyffredin tuag at ennill.
Roedd Vince Lombardi yn hyfforddwr pêl-droed Americanaidd yn yr 1950au, a dywed
yn aml mai ei agwedd ef o ‘ennill ar bob cyfrif’ oedd y pwynt lle’r oedd sbortsmonaeth
yn dirywio. Dywed mai Lombardi oedd sylfaenydd yr agwedd ddidrugaredd hon tuag at
ennill, a oedd yn agwedd ddadleuol ar y pryd. Roedd y foeseg hon yn mynd yn erbyn y
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syniadau delfrydol amaturaidd blaenorol, sef mai “cymryd rhan, nid ennill, sy’n bwysig’.

1. Sbortsmonaeth – cydymffurfio â rheolau ysgrifenedig a rheolau anysgrifenedig y
gamp. Fel arfer, mae’r rheolau anysgrifenedig yn ymwneud ag ysbryd y gêm, e.e.
cicio’r bêl allan os yw chwaraewr wedi brifo.

2. Trechafwriaeth – defnyddio unrhyw ffordd bosibl i oresgyn eich gwrthwynebwr,
sy’n cynnwys anwybyddu’r rheolau, e.e. tynnu crysau mewn gêm o bêl-droed.
Mae rhai hyfforddwyr ac athletwyr yn aml yn credu nad oes ganddyn nhw unrhyw
rwymedigaeth foesegol na rhwymedigaeth sbortsmonaeth i gadw at y rheolau oherwydd
rôl y dyfarnwr yw canfod unrhyw achos o dorri’r rheolau, a chosbi yn sgil hynny.
Trechafwriaeth yw’r ddealltwriaeth ganlynol: ‘os yw’n gweithio – mae’n iawn’, a ‘dim ond
os cewch chi eich dal y mae’n cyfrif fel twyllo’.

Yn ôl pob tebyg, mae ymddygiad gwyrdroëdig yn deillio o ganlyniad i’r agwedd fodern
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tuag at berfformiad mewn chwaraeon. Adroddwyd bod Wilf Parish (Hyfforddwr
Olympaidd Prydain Fawr) wedi dweud:

‘Dydy’r rheolau presennol ar gyffuriau ddim yn gweithio, a byddai’n fwy teg gwneud yn siŵr
bod cyffuriau ar gael i bawb’.

Dopio (doping)
Mae dopio yn golygu defnyddio sylweddau anghyfreithlon i wella perfformiad athletwyr.
Symbylyddion (stimulants) a hormonau yw’r mwyaf cyffredin o’r rhain. Mae risgiau iechyd
yn gysylltiedig â’u defnyddio, ac mae cyrff llywodraethu chwaraeon wedi’u gwahardd
nhw.

Yn ôl Asiantaeth Atal Dopio y DU, mae sylweddau a dulliau yn cael eu gwahardd os yw o
leiaf dau o’r tri maen prawf canlynol yn wir amdanyn nhw:

• gwella perfformiad
• bygwth iechyd athletwr
• mynd yn groes i ysbryd y gamp.
Isod, mae llinell amser yn dangos y defnydd sydd wedi’i wneud o ddopio, a sut mae’n cael
ei drechu:
1966:

Cyrff llywodraethu pêl-droed a beicio yn cyflwyno profion dopio

1968:

Y Gemau Olympaidd yn cyflwyno profion am y tro cyntaf, gemau’r gaeaf yn 		

		

Grenoble a gemau’r haf ym México

1970au: roedd mwyafrif y ffederasiynau rhyngwladol wedi mabwysiadu profion cyffuriau
1998:

Sgandal cyffuriau Tour de France

1998:

Sefydlu yr Asiantaeth Ryngwladol Atal Dopio (WADA: World Anti-Doping Agency)

2013:

Lance Armstrong (a enillodd Tour de France saith gwaith) yn cyfaddef dopio ar y

		

teledu – mae’n cael ei wahardd am oes.
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2015:

Teledu’r Almaen yn honni bod 99% o athletwyr Rwsia yn dopio (dopio 			

		

sefydliadol).

Pa gyffuriau y mae pobl yn eu defnyddio?

Y sylweddau mwyaf cyffredin yw cyfryngau androgenaidd (androgenic agents) fel
steroidau anabolig, sy’n galluogi athletwyr i ymarfer yn hirach ac yn galetach, ac adfer yn
gyflymach. Gallan nhw arwain at gynnydd mewn màs cyhyrau wrth hyfforddi, ond gallan
nhw hefyd niweidio’r arenau ac arwain at gynnydd mewn ymosodedd. Mae sgil effeithiau
eraill yn cynnwys; colli gwallt, cyfrif sberm isel, mwy o wallt ar y wyneb a lleisiau’n dyfnhau
yn achos menywod.

Mae symbylyddion yn gwneud athletwyr yn fwy effro, yn cyflymu adferiad ac yn lleihau
effeithiau blinder drwy gynyddu cyfradd curiad y galon a llif gwaed. Fodd bynnag, mae
hyn yn rhoi pwysau gormodol ar y galon.

Mae diwretigion (diuretics) a chyfryngau masgio yn cael eu defnyddio i gael gwared ar
hylif o’r corff, a gallan nhw guddio cyffuriau eraill a ddefnyddiwyd. Mae diwretigion wedi
cael eu defnyddio gan focswyr i ‘gyrraedd y pwysau’.

Defnyddir poenleddfwyr narcotig (narcotig analgesics) a chanabinoidiau i guddio’r poen
a achosir gan anaf neu flinder. Fodd bynnag, gall hyn wneud anafiadau’n waeth yn
ymarferol.

Hormonau peptid – sylweddau yw’r rhain fel EPO (erythropoietin). Maen nhw’n cynyddu
swmp y corff, cryfder a chyfrif celloedd coch y gwaed, gan roi mwy o egni i athletwyr.
Mae’r atchwanegyn hormon hwn yn defnyddio hormon twf dynol (HGH: human growth
hormone), sy’n adeiladu cyhyrau.

Mae dopio’r gwaed yn golygu tynnu gwaed o’r corff a’i chwistrellu yn ôl yn nes ymlaen i roi
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hwb i gelloedd coch y gwaed a’r gallu i gludo mwy o ocsigen. Gall hyn arwain at fethiant y
galon a’r arenau.

Defnyddir beta-atalyddion (beta blockers) i leihau cyfradd curiad y galon, er mwyn atal
trawiad ar y galon a phwysedd gwaed uchel. Mae athletwyr campau fel saethyddiaeth
a saethu yn defnyddio beta atalyddion i gadw cyfradd curiad y galon yn isel ac i leihau
cryndod yn y dwylo.

Mynd i’r afael â’r defnydd o gyffuriau sy’n gwella perfformiad:

Profi
Gellir profi y rhan fwyaf o gynhyrchion dopio gan ddefnyddio sbectromedreg màs; lle
mae sampl wrin yn cael ei roi o flaen paladr o electronau. Mae gan bob sylwedd sydd
yn y sampl “ôl bys” unigryw. Fodd bynnag, mae anawsterau gyda’r system. Mae rhai sgil
gynhyrchion sylweddau dopio mor fach fel nad ydyn nhw’n cynhyrchu signal digon cryf i
gael eu canfod.

Pasbort Biolegol
Yn 2009, cyflwynodd WADA y pasbort biolegol. Dogfen electronig yw hon sy’n cynnwys
gwybodaeth fiolegol am yr athletwr. Y bwriad yw monitro’r newid i farcwyr biolegol
pwysig, a hyn fydd yn rhybuddio swyddogion. Mae llawer o amheuaeth ynghylch
effeithiau mathau o hyfforddi, fel ymarfer ar uchder, a’r dull micro-ddos, sef defnyddio
ychydig yn aml.
Ar gyfer pob prawf sy’n cael ei ddatblygu i ganfod dopio, y gred yw bod y cyffuriau
diweddaraf sy’n gwella perfformiad 10 mlynedd o flaen y prawf.
http://www.bbc.co.uk/sport/athletics/33997246

Y Dyfodol
Mae’r Arglwydd Coe, pennaeth IAAF yn benderfynol o gael gwared ar dwyllwyr cyffuriau o
fyd chwaraeon. Mae’n credu bod angen asiantaeth atal dopio annibynnol, oherwydd mae
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profi mewnol yn creu gwrthdaro ac yn arwain at ffyrff o dwyllo’r system.

”Dydy cam-driniaeth o ran dopio ddim yn cael ei oddef ar unrhyw gyfrif yn fy chwaraeon i, a
byddaf yn cynnal hynny i’r lefel uchaf o wyliadwriaeth.” Yr Arglwydd Coe

Mae’n rhaid i unigolion gymryd cyfrifoldeb personol am bob sylwedd sy’n mynd i mewn i’r
corff. Yn y pen draw, mae atal dopio yn dibynnu ar sbortsmonaeth da a gallu gwrthsefyll
pwysau annheg.

Mae Asiantaeth Atal Dopio y DU yn hyrwyddo perfformiad drwy waith caled,
penderfyniad a thalent, lle mae perfformiad mewn chwaraeon yn seiliedig ar y
gwerthoedd canlynol:

• penderfyniad
• parch
• angerdd
• gwaith caled
• gonestrwydd.
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C Trosolwg moeseg a gwyredd
• Mae pedwar dimensiwn i foeseg chwaraeon; aberthion; anelu at ragoriaeth;
chwarae drwy’r poen; dim terfyn i bosibiliadau.

• Ym moeseg chwaraeon, mae’r athletwr yn aberthu ar gyfer ‘y gêm’. Mae
perfformwyr yn herio eu hunain i’r eithafion corfforol a meddyliol pellaf. Dyma’r
pwynt pan fydd eu hymddygiad a’u cyfranogiad yn gallu cael ei lygru.

• Mae gwyredd yn golygu unrhyw ymddygiad sy’n wahanol i’r norm cymdeithasol
neu gyfreithiol canfyddedig, neu i’r norm mewn chwaraeon.

• Ers i’r Gemau Olympaidd symud o’r byd amatur i broffesiynoldeb yn yr 1980au,
ac ers i fasnacheiddio, Americaneiddio a’r foeseg Lombardaidd ddod yn rhan
o chwaraeon cystadleuol, mae’n ymddangos bod y pwyslais wedi symud o
sbortsmonaeth i drechafwriaeth.

• Mae dopio yn golygu defnyddio sylweddau anghyfreithlon i wella perfformiad
athletwyr. Symbylyddion a hormonau yw’r mwyaf cyffredin o’r rhain.

• Defnyddir chwaraeon hefyd i hybu gwerthoedd cadarnhaol yn y gymdeithas yn
gyffredinol. Drwy ddangos y gwerthoedd hyn ar y cae ac oddi ar y cae, mae pobl
ym myd chwaraeon yn datblygu’n fodelau rôl cadarnhaol, yn enwedig ar gyfer
pobl ifanc.

• Mae’r Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC: International Olympic Committee)
yn diffinio’r gwerthoedd craidd Olympaidd fel a ganlyn: penderfyniad, parch,
angerdd, gwaith caled, gonestrwydd.
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2. Chwaraeon, y cyfryngau, masnacheiddio a globaleiddio
Cwestiwn
Dadansoddwch effaith Americaneiddio ar chwaraeon byd-eang (AA3)

A. Cynnwys
• Swyddogaethau’r cyfryngau: hysbysu, addysgu, dehongli, difyrru, hysbysebu.
• Y berthynas rhwng chwaraeon a’r cyfryngau.
• Y triongl euraid; y cyfryngau, y gamp a’r nawdd.
• Effaith masnacheiddio ar chwaraeon.
• Americaneiddio chwaraeon.
• Effaith globaleiddio ar chwaraeon. Diffiniad Giddens o globaleiddio: dwysáu
cysylltiadau cymdeithasol byd-eang sy’n cysylltu lleoliadau pell yn y fath fodd fel
bod digwyddiadau lleol yn cael eu llunio gan ddigwyddiadau filltiroedd i ffwrdd.

• Stereoteipio.
• Y cyfryngau cymdeithasol
• Dramateiddio chwaraeon: creu cyffro ynghylch gornestau ym myd chwaraeon,
secsbloetio mabolgampwragedd.

• Tair lefel globaleiddio: creu cystadlaethau byd-eang ym myd chwaraeon, datblygu
cysylltiadau lloeren a thwf y farchnad nwyddau chwaraeon (Cashmore).

• Canlyniadau globaleiddio: chwaraewyr, hyfforddwyr ac arbenigedd yn
mudo’n fyd-eang; creu sêr mawr a thimau sy’n enwog yn fyd-eang a natur eu
henwogrwydd, arian.
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B. Gwybodaeth a Dealltwriaeth
Cyflwyniad

Yn hanesyddol, mae chwaraeon wedi cael ei ddefnyddio fel ffurf o adloniant. Fodd
bynnag, nid yw erioed wedi’i fasnacheiddio yn fwy na heddiw. Mae chwaraeon masnachol
yn cael eu trefnu a’u chwarae i wneud arian fel digwyddiadau adloniant. Swyddogaethau’r
cyfryngau yw: hysbysu, addysgu, dehongli, difyrru, a hysbysebu.

Masnacheiddio

Mae chwaraeon wedi dod yn fusnes mawr; mae gan gymdeithas fwy o amser
hamdden, arian, cludiant a mynediad at y cyfryngau. Mae’r byd modern wedi caniatáu
i fasnacheiddio ffynnu mewn diwylliannau lle mae ffordd o fyw yn cynnwys cyfraddau
uchel o ddefnydd (consumption) ac yn pwysleisio symbolau statws materol (felly mae’n
bosibl marchnata a gwerthu popeth sy’n gysylltiedig â chwaraeon – h.y. llofnodion,
nwyddau, ac enwau tîm hyd yn oed).

Mae chwaraeon a pherfformwyr chwaraeon yn cael eu hystyried yn nwyddau y gellir eu
prynu a’u gwerthu, a’r farchnad hon sy’n gwthio datblygiad chwaraeon. Sylweddolodd
y byd chwaraeon ei bod yn bosibl gwneud symiau enfawr o arian drwy werthu hawliau
gwylio gemau, cystadlaethau, digwyddiadau chwaraeon, a’r mabolgampwr. Hyd yn oed
mor bell yn ôl â’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, mewn gemau pêl fas Americanaidd,
roedd cardiau sgorio a rhaglenni’n cael eu gwerthu gyda hysbysebion arnyn nhw.

Cysylltiadau Dosbarth

Mae chwaraeon yn dueddol o ddenu grwpiau o’r gymdeithas sy’n gysylltiedig â tharddiad
y gamp honno. Camp y werin bobl yw pêl-droed, ac roedd yn cael ei chwarae gan y
dosbarthiadau gwaith yn ei ffurf gynnar. Mae rygbi yn dueddol o rannu gwledydd. Camp

14

Chwaraeon a’r gymdeithas
Uned 3
y dosbarth gwaith yw rygbi yng Nghymru, ond mae’n gamp dosbarth canol yn Lloegr.
Golff – dydy’r gamp ddim mor addas efallai ar gyfer gwylwyr, ond eto mae’n cael sylw
aruthrol ar y teledu. Mae llawer o arian ynghlwm wrth golff – mae’r rheini sy’n chwarae
golff yn bobl bwerus a chyfoethog, ac maen nhw’n bwysig o ran nawdd a hysbysebu. Pan
fydd pobl gyfoethog a phwerus yn ymddiddori mewn camp, bydd yn cael sylw, yn cael ei
hyrwyddo a’i gyflwyno fel pe bai ganddo arwyddocâd diwylliannol yn y gymdeithas.

Busnes Chwaraeon

Mae corfforaethau yn deall pwysigrwydd chwaraeon fel cyfrwng marchnata a brandio ar
gyfer eu cynnyrch. Mae gan athletwyr a thimau chwaraeon gapasiti marchnata byd-eang
(Nike, McDonad’s) ac mae stadiymau chwaraeon wedi’u brandio hyd yn oed.

Dydy cynnal y Gemau Olympaidd ddim yn ymwneud â bri, mae’n ymwneud ag arian. Mae
gwleidyddion yn gwybod beth fydd cynnal y Gemau Olympaidd yn ei olygu i’r economi (a
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phleidleisiau). Mae’n golygu mwy o dwristiaeth, sylw byd-eang, mwy o swyddi yn adeiladu
lleoliadau a ffyrdd, arian isadeiledd ar gyfer mwynderau cyhoeddus (public amenities),
pleidleiswyr gorfoleddus. Gall tîm chwaraeon sy’n llwyddiannus yn genedlaethol
neu’n fyd-eang olygu refeniw pwysig i’r ddinas, e.e. Manchester United, neu i’r wlad.
Mae chwaraeon mawr hefyd yn creu refeniw enfawr ar gyfer y cyfryngau – yn lleol, yn
genedlaethol ac yn fyd-eang.

Sylw yn y Cyfryngau

Mae’r cyfryngau yn hyrwyddo’r broses o fasnacheiddio chwaraeon. Maen nhw’n rhoi’r
cyhoeddusrwydd angenrheidiol ac yn creu diddordeb ymhlith niferoedd enfawr o wylwyr.
Mae’r gwasanaeth sy’n gwella’n barhaus yn cynnig mwy o gyfleoedd i ryngweithio nag
erioed o’r blaen. Mae hyn wedi creu diwylliant o wylwyr na fyddan nhw erioed wedi bod
yn gweld chwaraeon byw.

Radio oedd y ffurf gyntaf, cyn y teledu, ac rydyn ni bellach yn symud at y rhyngrwyd a’r
cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, teledu yw’r ffurf unigol fwyaf o fynediad i wylwyr
ar gyfer digwyddiadau chwaraeon ledled y byd (ond am ba hyd?). Mae’r sylw 24/7 hwn
gan y cyfryngau wedi globaleiddio chwaraeon. Amcangyfrifwyd fod tua 3 biliwn o bobl
wedi gwylio seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Rio yn 2016.

Drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, mae cefnogwyr yn gallu teimlo eu bod mewn
cyswllt â’u harwyr chwaraeon. Mae hyn yn creu cyffro ynghylch y gamp a’r mabolgampwr.

Mae’r cyfryngau yn rhoi:

• gwybodaeth
• dehongliad
• adloniant.
Gall chwaraeon fodoli heb y cyfryngau, er mwyn y gwobrau cynhenid a geir yn sgil cymryd
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rhan. Yn wir, maen nhw yn bodoli, ond ar lawr gwlad ac mewn chwaraeon lleiafrifol fel
arfer.

Mae’r rhan fwyaf o’r prif gampau bellach yn adloniant masnachol, sy’n gofyn i’r cyfryngau
greu diddordeb a darparu gwybodaeth. Mae’r cyfryngau wedi bod yn ffactor allweddol
yn nhwf a datblygiad chwaraeon masnachol. Mae hefyd yn ffactor arwyddocaol mewn
cytundebau nawdd mawr sydd werth llawer o arian. Mae yna berthynas rhwng llwyddiant
a sylw yn y cyfryngau, sydd yn ei dro yn arwain at ragor o nawdd.

Nawdd yw’r cytundeb rhwng cwmni a digwyddiad/camp/athletwr, lle mae’r cwmni yn
rhoi arian, neu’r swm cyfatebol mewn nwyddau, yn gyfnewid am yr hawl i gysylltu enw’r
cwmni â’r cynnyrch (gweler Tiger Woods). Gall y cysylltiad hwn gynnwys enw’r cwmni ar
grysau tîm, ar faneri hysbysebu, mewn hysbysebion yn y cyfryngau neu beth bynnag y
cytunir arno er mwyn gwella ymwybyddiaeth o’r cwmni neu ddelwedd y cwmni.

Manteision

Manteision

Mwy o arian

Mwy o bwysau ar yr athletwr

Mwy o gystadlaethau

Diffyg rheolaeth arnyn nhw eu hunain a’r tîm

Gwelliannau mewn perfformiad, hyfforddi

Diffyg preifatrwydd – creu cyffro

Gwelliannau i gyfleusterau

Peryg o anaf – contractau/arian

Gwelliannau mewn technoleg

Gwrthdaro o ran safbwyntiau neu werthoedd

Cynnydd mewn cyfranogiad – globaleiddio

Delwedd bersonol – effaith ar fywyd a’r gamp

Nawdd Corfforaethol
Mae llawer o swyddogion gweithredol corfforaethau cyfryngau mawr (dynion yn bennaf)
wrth eu bodd gyda chwaraeon a’r syniad o fod yn gysylltiedig â chwaraeon. Mae’r
diwylliant gwrywaidd hwn wedi’i ymgorffori’n ddwfn yn y corfforaethau hyn. Pan fydd
chwaraeon yn rhoi pwyslais ar gystadleuaeth, goruchafu a chyflawniad, mae swyddogion
gweithredol yn teimlo bod y rhain yn ffactorau hanfodol yn eu cwmnïau.
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Perfformwyr Benywaidd Elît

Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, wrth i fenywod weithio
yn y diwydiant gweithgynhyrchu a chynhyrchu yn ogystal â chynnal y cartref, roedd
amrywiaeth ehangach o chwaraeon ar gael iddyn nhw, ac yn fwy derbyniol. Mae
chwaraeon menywod yn parhau i lusgo y tu ôl i chwaraeon dynion o ran statws, arian,
sylw a nawdd, ond mae twf yn parhau o ran datblygiad, ehangiad a phroffesiynoldeb.
Mae llwyddiant pêl-droed menywod yn enghraifft dda, wrth i dimau clybiau proffesiynol
a thîm Lloegr berfformio’n llwyddiannus ar y lefel uchaf. Fodd bynnag, dydy hyn ddim
yn dwyn yr un gwobrau â gêm y dynion. Mae cysgod o ragfarn i’w weld yma, gyda’r
gwahaniaethau rhwng y chwaraewyr a’r hyfforddwr gwrywaidd.

Yn anffodus, mae stereoteipiau o ran rhyw yn bodoli o hyd ym myd chwaraeon. Mae
cydraddoldeb chwaraeon menywod a dynion i’w weld ym myd tennis, lle mae’r arian am
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ennill cystadleuaeth Wimbledon yn gyfartal. Mae tennis wedi bod yn gynhwysol i ferched
ers y ddeunawfed ganrif, gan ganiatáu i fenywod gymryd rhan mewn tennis go iawn.

Triongl Euraid Masnacheiddio Chwaraeon
Y cyfryngau

Y gamp/digwyddiad/
athletwr

Y noddwr

Mae pob un o’r partneriaid hyn yn gwneud cyfraniad cyfartal i effeithiolrwydd y lleill.
Mae’n ymddangos ei bod hi’n amhosibl i chwaraeon elît oroesi heb ddibynnu ar y ddau
bartner arall. Gyda’i gilydd maen nhw’n caniatáu i chwaraeon esblygu, datblygu a thyfu,
gan wella profiad y perfformiwr, yr hyfforddwr a’r gwyliwr.
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Mae’r cynnydd mewn refeniw o ganlyniad i fasnacheiddio yn galluogi chwaraeon i
fuddsoddi mewn mentrau ar lawr gwlad, gwella ymarferion, cyfleusterau a hyfforddiant
ar lefelau elît, yn ogystal â defnyddio a datblygu technoleg ymhellach ar gyfer
perfformiad, hyfforddiant, y gwyliwr a’r dyfarnwr.

Mae’r noddwr yn elwa ar y berthynas a’r cyswllt â pherfformiad elît a llwyddiant, gan fod
chwaraeon yn cael ei ystyried yn debycach i fusnes nag adloniant. Mae chwaraeon proffil
uchel, a sêr y chwaraeon hyn, yn ennill cefnogwyr ac yn helpu i ddenu cynulleidfaoedd.
Mae amrywiol ffrydiau’r cyfryngau yn cefnogi’r cynulleidfaoedd hyn. Mae cynnydd mewn
cynulleidfaoedd yn caniatáu mwy o farchnata.

Effaith Sylw’r Cyfryngau ar Chwaraeon

Gall y cyfryngau gynyddu neu leihau pa mor boblogaidd yw chwaraeon drwy roi mwy
neu lai o sylw i’r gamp. Mae rhai campau’n colli poblogrwydd oherwydd diffyg sylw gan
y cyfryngau, ac eraill yn ennill poblogrwydd oherwydd mwy o sylw. Gall y sylw a roddir
hefyd gael effaith ar ddatblygiad camp, fel criced 20/20. Aeth yn fwy poblogaidd o
ganlyniad i grysau llachar, pêl wen o dan lifoleuadau, y sylw a roddwyd i griced, ac ailfrandio criced.

Awgrymir weithiau bod y cyfryngau yn llygru chwaraeon, ond dydy’r farn hon ddim
yn debygol o fod yn wir, oherwydd dydy’r cyfryngau ddim yn llywio chwaraeon. Ond
mae chwaraeon yn gwrando ar y cyfryngau. Mae’r berthynas agos rhwng chwaraeon
a’r cyfryngau i’w gweld yn glir yn America, gyda nifer yr egwyliau a’r hysbysebion. Yn y
DU, mae’r cyfryngau yn cael eu rheoleiddio gan y llywodraeth, ac maen nhw fel arfer yn
gweithredu mewn gwactod gwleidyddol ac economaidd.

Mae cynulleidfaoedd yn galw am lefel uchel o wasanaeth sy’n rhoi cyfle i ryngweithio, gan
alluogi defnyddwyr i reoli’r hyn maen nhw’n ei wylio a’u lefel personol o ymgysylltiad â’r
digwyddiad.
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Mae chwaraeon wedi effeithio ar y cyfryngau, gan ofyn am symiau mawr o arian am
hawliau gwylio, gorfodi newidiadau i amserlen rhaglenni a chreu fformat rhaglen hyblyg
ar gyfer unrhyw oedi mewn perfformiadau chwaraeon byw. Mae cwmnïau’r cyfryngau
bellach yn defnyddio digwyddiadau chwaraeon fel catalydd i hyrwyddo eu cynhyrchion
neu eu rhaglenni eraill.

Globaleiddio Chwaraeon

Mae globaleiddio chwaraeon yn ffactor pwysig arall sydd wedi llywio nodweddion
chwaraeon, a’r ffordd mae pobl yn cymryd rhan, gyda chystadlaethau fel y Gemau
Olympaidd a Chwpan y Byd FIFA yn dod yn ddigwyddiadau byd-eang gyda biliynau’n
gwylio a chystadleuwyr o bedwar ban y byd. Mae tri ffactor sylfaenol wedi arwain at y
globaleiddio hwn:

1. Sylw yn y cyfryngau. Mae cynnydd yn y sylw yn y cyfryngau wedi cynyddu’r diddordeb
mewn chwaraeon, ac mae’n darparu cefnogaeth ariannol. Mae’r amrywiaeth eang o
lwyfannau sydd ar gael yn y cyfryngau wedi gwneud chwaraeon yn hygyrch i’r rhan
fwyaf o boblogaeth y byd.

2. Rhyddid perfformwyr i symud. Mae hyn wedi caniatáu i berfformwyr gymryd rhan
mewn cystadlaethau y tu allan i’w gwledydd genedigol. Ond, mae hyn hefyd yn
defnyddio perfformwyr fel nwyddau y gellir eu prynu a’u gwerthu ledled y byd.

3. Dod â chwaraeon i’r amlwg. Mae hyn wedi ei wneud yn fwy poblogaidd, sydd yn ei
dro wedi cynyddu nifer y perfformwyr elît. Mae cyrff llywodraethu chwaraeon wedi
datblygu sefydliadau chwaraeon ar gyfer nodi talent ledled y byd. Gellir ystyried hyn
yn ehangu cadarnhaol neu’n ecsbloetio negyddol.
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Dydy globaleiddio ddim yn gysyniad newydd. Dechreuodd gyda diwydianeiddio a
threfoli, wrth i llawer o’r boblogaeth symud o ardaloedd gwledig i drefi a dinasoedd,
i chwilio am swyddi yn y ffatrïoedd newydd. Roedd sawl ffactor yn cyflymu’r broses
globaleiddio cyn y cyfryngau:

1. Cludiant – roedd y rheilffyrdd yn galluogi timau chwaraeon i deithio’n bell, ac
yn eu galluogi i chwarae yn erbyn amrywiaeth ehangach o wrthwynebwyr, gan
arwain at gystadlaethau a chynghreiriau cenedlaethol a rhyngwladol. Roedd
cludiant yn fforddiadwy hefyd, gan sicrhau nad dim ond y dosbarth uchaf oedd
yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon, a’i wylio.
2. Helpodd yr Ymerodraeth Brydeinig i hyrwyddo chwaraeon wrth drefedigaethu
diwylliannau eraill, ac allforio arferion Prydeinig.
3. Helpodd Eglwysi i ledaenu’r syniad o Gristnogaeth Gyhyrol (gwella eich cymeriad
drwy ddangos ffitrwydd corfforol).
4. Mae cyrff llywodraethu mewnol a chenedlaethol wedi arwain at gydymffurfiaeth
a datblygiad byd-eang ar draws y cyfandiroedd.
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C Trosolwg o’r cyfryngau, masnacheiddio a globaleiddio
• Mae chwaraeon masnachol yn cael eu trefnu a’u chwarae i wneud arian fel
digwyddiadau adloniant. Swyddogaethau’r cyfryngau yw: hysbysu, addysgu,
dehongli, difyrru, hysbysebu.

• Mae chwaraeon a pherfformwyr chwaraeon yn cael eu hystyried yn nwyddau y
gellir eu prynu a’u gwerthu, a’r farchnad hon sy’n gwthio datblygiad chwaraeon.

• Mae corfforaethau yn deall pwysigrwydd chwaraeon fel cyfrwng marchnata a
brandio ar gyfer eu cynnyrch. Mae gan athletwyr a thimau chwaraeon gapasiti
marchnata byd-eang.

• Mae’r cyfryngau (gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol) yn cynnig mwy o
gyfleoedd i ryngweithio nag erioed o’r blaen. Mae hyn wedi creu diwylliant o
wylwyr na fyddan nhw erioed wedi bod yn gweld chwaraeon byw.

• Nawdd yw’r cytundeb rhwng cwmni a digwyddiad/camp/athletwr, lle mae’r cwmni
yn rhoi arian, neu’r swm cyfatebol mewn nwyddau, yn gyfnewid am yr hawl i
gysylltu enw’r cwmni â’r cynnyrch.

• Y triongl euraid: y cyfryngau, y noddwr a’r gamp. Mae pob un o’r partneriaid hyn
yn gwneud cyfraniad cyfartal i effeithiolrwydd y lleill. Mae’n ymddangos ei bod
hi’n amhosibl i chwaraeon elît oroesi heb ddibynnu ar y ddau bartner arall.

• Gyda swm sylweddol o arian a thrwy ddod â chwaraeon i’r amlwg, mae cynnydd
wedi bod o ran dramateiddio chwaraeon: creu cyffro ynghylch gornestau ym
myd chwaraeon, secsbloetio mabolgampwragedd i gael arian a sylw (pêl foli ar y
traeth).

• Tair lefel globaleiddio: creu cystadlaethau byd-eang ym myd chwaraeon, datblygu
cysylltiadau lloeren a thwf y farchnad nwyddau chwaraeon (Cashmore).

• Canlyniadau globaleiddio: chwaraewyr, hyfforddwyr ac arbenigedd yn
mudo’n fyd-eang; creu sêr mawr a thimau sy’n enwog yn fyd-eang a natur eu
henwogrwydd, arian

• Yn aml, y chwaraeon hynny sy’n cael eu dilyn a’u gwylio gan bobl sy’n meddu ar
rymoedd economaidd yn y gymdeithas, neu’n eu rheoli.
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3. O gyfranogiad torfol i ragoriaeth
Cwestiwn
Disgrifiwch sut mae chwaraeon yn cael ei drefnu yn y DU (AA1)

A. Cynnwys
• Y pyramid cyfranogiad chwaraeon.
• Cyfranogiad torfol yn erbyn rhagoriaeth.
• Prif fanteision cymryd rhan mewn chwaraeon o safbwynt unigolyn a llywodraeth;
integreiddio cymdeithasol, propaganda, twristiaeth, balchder cenedlaethol, hybu
iechyd, adfywiad economaidd a pharodrwydd milwrol/amddiffyn.

• Y ffactorau gwahanol sy’n effeithio ar gyfranogiad a dewis o ffordd o fyw
gan gynnwys gwahaniaeth unigol, teulu, ffrindiau, addysg, traddodiad, oed,
darpariaeth, y ryngau, cyllid, delwedd y corff ac anabledd.

• Dulliau nodi talent a mentrau datblygu.
• Strwythur Llwybr Perfformiad o Safon Fyd-eang.
• Prosesau nodi talent.
• Strwythurau trefniadaeth a rhwydwaith chwaraeon yn y Deyrnas Unedig:
darpariaeth genedlaethol a lleol; y gwahaniaeth rhwng y sectorau cyhoeddus,
preifat a gwirfoddol.

• Llwybrau adloniadol: cysylltiad gydol oes, mentrau llywodraeth leol a
chenedlaethol, cysylltiad asiantaethau iechyd.

• Rôl strategol UK Sport yn y gwaith o ymdrechu ar gyfer rhagoriaeth.
• Rôl Chwaraeon Cymru yn y gwaith o hyrwyddo chwaraeon i bawb.
• Rôl y Llywodraeth yn y gwaith o ddatblygu addysg gorfforol a chwaraeon yn yr
ysgolion.

• Rôl y cyrff llywodraethu cenedlaethol (NGBs: National Governing Bodies) mewn
chwaraeon llawr gwlad a chwaraeon elît.
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B. Gwybodaeth a Dealltwriaeth
Cyflwyniad

Gall cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol gael effaith gadarnhaol
ar les corfforol, cymdeithasol a seicolegol unigolyn. Gall ymgysylltu â chymryd rhan yn
ifanc gael effaith gadarnhaol ar y gymuned ehangach, ar yr economi ac ar y wlad yn
gyffredinol, ond gall hefyd ddechrau’r daith o gyfranogiad i berfformiad elît.

Cyfranogiad

Mae manteision cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o safbwynt yr unigolyn yn
cynnwys:

• Lleihau straen
• Gwella iechyd a ffitrwydd
• Datblygu sgiliau cymdeithasol
• Her
• Datblygu hunanhyder
• Datblygu sgiliau a thechnegau.
Lles ac Iechyd Corfforol

Mae cysylltiad amlwg rhwng iechyd a gweithgarwch corfforol. Mae ymarfer corff yn
ffactor allweddol a allai, o bosibl, leihau’r bygythiad yn sgil gordewdra. Fodd bynnag, mae
lefelau gweithgarwch yn gostwng yn y DU, er gwaethaf nifer o fentrau i hybu iechyd a lles.
Mae UK Sport wedi cynnal nifer o brojectau i gynyddu cyfranogiad o oedran cynnar mewn
ysgolion. Mae’r rhain wedi cynnwys 5x60 a Campau’r Ddraig yng Nghymru, ac mae’r
Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid yn cynnal y projectau School Games a Sporting
Chance yn Lloegr. Cynllun arall oedd cynnig sesiynau nofio am ddim i blant o dan 16
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mlwydd oed ac oedolion dros 60. Mae llawer o’r rhaglenni hyn wedi canolbwyntio ar y
dystiolaeth sy’n dangos y gall ymarfer corff yn rheolaidd leihau:

• Gordewdra. Mae gordewdra yn cael ei gydnabod fel cyflwr meddygol ac fel
un o’r prif bethau sy’n cyfrannu at nifer o afiechydon cronig difrifol fel clefyd y
galon, diabetes, pwysedd gwaed uchel, strôc a chanser. Mae 25% o boblogaeth
oedolion Cymru yn cael eu hystyried yn ordew ac mae 58% o oedolion yn cael eu
hystyried dros bwysau. Mae 11% o blant yn cael eu hystyried yn ordew a does
dim pwysau iach gan 26% ohonyn nhw.

• Clefyd Cardiofasgwlar. Gall ffitrwydd cardiofasgwlar gwell leihau’r risg o strôc
hefyd.

• Diabetes. Mae cysylltiad cryf rhwng diabetes math II a ffordd o fyw eisteddog
(sedentary lifestyle).

• Canser. Mae’r dystiolaeth sy’n cysylltu ffordd o fyw eisteddog a siawns uwch o
gael canser wedi cynyddu dros y degawd diwethaf.

• Osteoporosis. Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu y gallai gweithgarwch
corfforol sy’n seiliedig ar godi pwysau/gwrthiant drwy gydol plentyndod a
llencyndod cynnar gyfrannu at leihau’r siawns o ddioddef o osteoporosis (Shaw a
Snow, 1995; Puntila et al, 1997; Kemper et al, 2000).

Mae ymarfer corff yn cael effaith ar y clefydau hyn drwy wneud y canlynol:

• Llosgi mwy o galorïau
• Gweithio ar y cyd â deiet cytbwys
• Cynyddu cyfradd metabolaeth waelodol
• Cynyddu lefelau HDL neu golesterol ‘da’, sy’n gyfrifol am leihau’r colesterol LDL
drwg

• Lleihau’r risg o bwysedd gwaed uchel (gorbwysedd) drwy well rheolaeth
fasomotor

• Helpu i reoli lefelau uchel o siwgr gwaed
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• Rhoi hwb i’r system imiwnedd
• Hybu dwysedd esgyrn i amddiffyn yn erbyn osteoporosis.
Lles Cymdeithasol

Yn gyffredinol, derbynnir bod chwaraeon a gweithgarwch cymdeithasol yn gymdeithasol
ei natur, gan greu cyfleoedd i gyfarfod â phobl newydd ac ymgysylltu mewn
cystadleuaeth iach. Credir bod yr elfennau cymdeithasol sy’n gysylltiedig â chymryd rhan
yn agwedd bwysig sy’n gwneud i bobl ddal ati â champ neu weithgarwch corfforol. Mae
ymchwil hefyd yn awgrymu bod pobl sydd â rhwydweithiau cymdeithasol da yn byw yn
hirach, a bod ganddyn nhw lai o risg o broblemau corfforol neu feddyliol.

Lles Seicolegol

Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol gael effaith gadarnhaol ar leihau pryder ac
iselder, a chynyddu hunanhyder a hunan-barch drwy ryddhau hormonau endorffin a’r
cemegyn serotonin yn yr ymennydd sy’n gwneud i chi deimlo’n dda amdanoch chi eich
hun.

Manteision ehangach cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol o safbwynt y
gymdeithas:

• Atal ymddygiad gwrthgymdeithasol
• Cenedl iachach
• Manteision economaidd
• Dod â’r wlad ynghyd.
Hefyd, gellir defnyddio chwaraeon fel arf gwleidyddol wrth i wleidyddion geisio cyflwyno
neu atgyfnerthu harmoni cymdeithasol. Yn ddiweddar, mae Llywodraethau gan gynnwys
Llywodraeth Prydain yn rheoli mwy ar chwaraeon a gweithgarwch corfforol gan eu bod
wedi sylweddoli’r cyfraniad cenedlaethol gwerthfawr mae’n ei wneud, nid yn unig at wella
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iechyd a lles, ond at y canlynol hefyd:

• Lleihau troseddu
• Ysbryd cymunedol
• Cymwysterau gwell
• Adeiladu cymeriad a hunanhyder
• Cynhyrchiant cenedlaethol – llai o ddyddiau o’r gwaith gyda salwch
• Bod yn ffynhonnell o falchder cenedlaethol.
Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol gael effaith gadarnhaol ar fywyd unigolion.
Mae’r manteision yn cynnwys:

• Modelau rôl cadarnhaol
• Gwell hunan hyder a hunan-barch
• Hunanddisgyblaeth, trefniant a rhyngweithio
• Ymgysylltiad sy’n atal diflastod, a all arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol
• Rhyngweithio rhwng pobl o bob oed, rhyw, hil, a diwylliant a phobl ag
anableddau.

Awgrymwyd y gallai datblygu a hyrwyddo chwaraeon yn y gymuned wneud y canlynol
hefyd:

• Sefydlu diddordeb lleol mewn chwaraeon, a meithrin ymgysylltiad yn y gymuned
wrth drefnu a chwarae

• Cynhyrchu projectau a all feithrin cyfranogiad ac integreiddiad cymunedol.
Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol yng Nghyd-destun Addysg

Mae perthynas rhwng ymgysylltiad wrth ddysgu, y gallu i ganolbwyntio a lefelau
gweithgarwch. Y gred yw y bydd ymarfer corff yn arwain at y canlynol:
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• Mwy o egni
• Dysgwyr digynnwrf sy’n gallu canolbwyntio’n well
• Llai o ymddygiad aflonyddgar
• Cynnydd yn y llif gwaed cerebrol a gwell gweithrediad gwybyddol
• Mwy o hunan-barch.
Mae llawer o’r gwerthoedd craidd sy’n gysylltiedig â chwaraeon yn cael eu hystyried yn
fuddiol yn y gymdeithas hefyd, gan gynnwys:

• Gwaith tîm
• Cydweithio
• Leadership.
• Respect of others.
• Conforming to rules and regulations.
• Discipline.
Y Continwwm a’r Pyramid Cyfranogiad Chwaraeon

Mae’r Continwwm Datblygiad Chwaraeon, neu’r pyramid cyfranogiad, yn fodel sy’n
cynrychioli’r graddau y mae unigolyn yn ymwneud â champ drwy edrych ar ba gam maen
nhw arni o ran lefelau gallu a chyfranogiad, yn amrywio o ymgysylltiad i elît.

Y gred yw y bydd annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon (ehangu sylfaen y
pyramid) yn arwain at weld mwy o bobl yn cyflawni rhagoriaeth. Byddai hyn yn golygu y
byddai gan wlad siawns uwch o lwyddo ar lefel ryngwladol, oherwydd byddai ganddi fwy
o athletwyr elît.
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Cenedlaethol/Rhyngwladol

Clwb/Sir gan symud at
berfformiad lefel uchel

Hwyl/mwynhad

Cam
Elît

Cam
Perfformiad
Cam Cyfranogiad

Sgiliau hanfodol

Cam Sylfaenol

Darpariaeth sector cyhoeddus,
preifat a gwirfoddol

Y Pyramid Cyfranogiad Chwaraeon
Mae’r Cam Sylfaenol yn cael ei adnabod yn gyffredinol fel chwaraeon llawr gwlad. Bydd
y cam hwn fel arfer yn cynnwys plant iau na fyddan nhw’n deall holl reolau’r gêm ond a
fydd yn datblygu sgiliau a symudiadau hanfodol sylfaenol. Fel arfer, dyma’r cyswllt cyntaf
â chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae’r Cam Cyfranogiad yn cynnwys unrhyw un sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yn
rheolaidd. Mae’n bwysig bod y bobl hyn yn cael rhywbeth cadarnhaol o gymryd rhan.
Gallai rhai rhesymau dros gymryd rhan mewn chwaraeon gynnwys cymdeithasu, iechyd
neu ffitrwydd neu fwynhad.

Mae’r Cam Perfformiad yn cynnwys unrhyw un sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon sy’n
ceisio gwella eu sgiliau. Gallai hyn gynnwys chwarae i dîm chwaraeon lle rydych chi’n cael
hyfforddiant. Ar y lefel hon, mae’r perfformiad yn arddangos sgiliau a nodweddion sy’n
gysylltiedig â’r cam Elît, ac wrth iddyn nhw symud drwy’r cam hwn maen nhw’n mynd yn
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fwy annibynnol.

Mae’r Cam Elît yn cynnwys perfformwyr tra medrus sy’n ceisio cyflawni safonau
penodol sy’n cael eu mesur drwy gystadleuaeth fel arfer. Mae hyn yn cynnwys athletwyr
proffesiynol ac amaturiaid lefel uchel.

O Chwaraeon Llawr Gwlad i Chwaraeon Elît

Yn y Deyrnas Unedig, mae nifer o gyrff ac asiantaethau sy’n cael effaith ar chwaraeon.
Gall nodau ac amcanion y cyrff amrywio, ond ar y cyfan, mae’r nodau’n seiliedig ar y
canlynol:

• Cynyddu cyfranogiad
• Cyfleoedd cyfartal i holl aelodau’r gymdeithas
• Ennill medalau a chystadlaethau ar y lefel uchaf, a chyflawni rhagoriaeth
• Cynyddu statws chwaraeon cenedlaethol.
Sut mae Chwaraeon yn cael ei Drefnu a’i Strwythuro yn y DU?

Mae nifer o sefydliadau allanol yn chwarae rôl wrth ddarparu cefnogaeth a dilyniant i
berfformwyr sy’n symud o lefel llawr gwlad i lefel elît.

UK Sport
http://www.uksport.gov.uk/ - Prif ffocws – perfformwyr elît
Datblygu chwaraeon elît yn y DU, gan gynnwys moeseg, digwyddiadau mawr,
effeithlonrwydd gweinyddol, gweithio gyda gwledydd Prydain, helpu datblygiad
chwaraeon elît, cefnogi hyfforddwyr/perfformwyr o safon fyd-eang ac ati.

English institute of Sport - http://www.eis2win.co.uk/ - Prif ffocws – perfformwyr elît
Darparu’r gefnogaeth ymarferol sydd ei hangen ar y perfformwyr gorau er mwyn iddynt
ennill a chystadlu ar y lefel uchaf ym maes: gwyddor a meddygaeth chwaraeon, ffisioleg a
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biomecaneg, dadansoddi perfformiad, tylino, ffisiotherapi, cryfder a chyflyru, cyngor gyrfa
ac addysg ac ati.

Sport England
https://www.sportengland.org/ - Prif ffocws – cyfranogiad torfol
Cael mwy o bobl i gymryd rhan a gwneud ymarfer corff. Buddsoddi mewn chwaraeon
cymunedol, rhoi cyngor yn ei gylch a’i hyrwyddo. Hyrwyddo gwaith gwirfoddol fel
hyfforddi, arwain a dyfarnu. Canolbwyntio ar grwpiau blaenoriaeth (grwpiau lleiafrifol).
Cefnogi chwaraeon mewn ysgolion. Gweithio’n agos gyda chyrff lleol, cenedlaethol a
rhanbarthol yn unol â NGBs.

Chwaraeon Cymru (Sport Wales)
http://sport.wales/ - Yn gyfrifol am: chwaraeon cyfranogiad torfol a lefel elît.
Hybu pobl i wneud ymarfer corff yn fwy aml. Pobl ifanc egnïol, cymunedau egnïol.
Mae hefyd yn canolbwyntio ar berfformiad lefel uchel a rhagoriaeth, gan roi sylw i
berfformwyr talentog, yn enwedig mewn chwaraeon ar gyfer Gemau’r Gymanwlad.

Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid (Youth Sport Trust)
https://www.youthsporttrust.org/ - Mae’r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid yn
elusen gofrestredig a sefydlwyd yn 1994. Ei nod yw adeiladu dyfodol mwy disglair i bobl
ifanc drwy wella ansawdd eu haddysg gorfforol a’r cyfleoedd chwaraeon sydd ar gael
iddyn nhw, a chynyddu cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg gorfforol a chwaraeon yn yr
ysgol, a’u mwynhad ohono.

Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS: Department for Culture, Media
and Sport)
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culturemediasport - Dyma adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am chwaraeon. Mae’n penderfynu
ar sut caiff arian y loteri ei ariannu a’i ddosrannu, ac yn trefnu hyn. Mae hefyd yn
dylanwadu ar yr Adran Addysg a Sgiliau (DFES: Department for Education and Skills) a’r
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Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid. Mae hefyd yn gyfrifol am ddenu digwyddiadau
chwaraeon pwysig i’r Du, fel Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Llywodraeth Cymru
http://gov.wales/topics/culture-tourism-sport/?lang=en
Nod Llywodraeth Cymru yw:

• ehangu cyfranogiad mewn chwaraeon
• cynyddu nifer yr hyfforddwyr chwaraeon yng Nghymru
• cynyddu nifer yr athletwyr elît yng Nghymru
• edrych ar ba mor ymarferol fyddai cynnig cynnal Gemau’r Gymanwlad 2026
• mynd i’r afael ag iechyd y genedl.
Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol
http://www.wru.co.uk/eng/development/index.php / http://www.thefa.com / http://www.
welshnetball.com
Mae’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (NGBs: National Governing Bodies) sy’n ymwneud
â chwaraeon fel arfer yn sefydliadau annibynnol, hunanbenodedig, sy’n llywodraethu
eu camp drwy gysyniad cyffredinol y timau a’r unigolion o fewn y gamp honno.
Yn nodweddiadol, maen nhw’n rheoli’r ffordd mae’r gamp yn cael ei rhedeg. Mae
cyfrifoldebau’n cynnwys gorfodi’r rheolau, cyfreithiau a rheoliadau, a datblygu polisïau ar
gyfer gwella cyfranogiad a datblygu athletwyr elît yn y gamp honno. Yn y DU, mae’r cyrff
hyn yn amrywio’n eang o ran pŵer ariannol. Er enghraifft, mae’r Gymdeithas Bêl-droed
(FA: Football Association) ac Undeb Rygbi Cymru (WRU: Welsh Rugby Union) yn eu hariannu
eu hunain, ond mae NGBs eraill yn dibynnu ar grantiau gan Chwaraeon Cymru neu Sport
England, e.e. Pêl Rwyd Cymru.

Cynlluniau sy’n bwriadu gwella darpariaeth a hyrwyddo cyfranogiad torfol yn y DU:

1. Campau’r Ddraig. Menter gan Gyngor Chwaraeon Cymruyw Campau’r Ddraig,
sy’n cael ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol. Dyluniwyd y fenter i gynnig
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cyfleoedd chwaraeon llawn hwyl a mwynhad i blant ysgol gynradd 7–11 oed.
Mae’r cynllun yn bwriadu ehangu diddordeb plant sydd eisoes yn cymryd rhan
mewn chwaraeon, a chynnwys plant sydd ddim yn cael cyfleoedd o’r fath ar hyn o
bryd y tu allan i’w gwersi addysg gorfforol yn yr ysgol.
2. Rhaglen 5x60 i ysgolion. Nod rhaglen 5x60 yw cynyddu nifer y disgyblion ysgol
uwchradd sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol am
60 munud, o leiaf bum gwaith yr wythnos. Yn benodol, mae’n targedu’r plant
hynny sydd ddim yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgarwch corfforol,
drwy gynnig gweithgareddau sy’n wahanol i’r gweithgareddau traddodiadol ar y
cwricwlwm, e.e. pêl osgoi (dodgeball). Mae rhaglen 5x60 yn adeiladu ar gynllun
Campau’r Ddraig.
3. TOP Sport. Mae TOP Sport yn cefnogi’r ddarpariaeth addysg gorfforol a
chwaraeon mewn 10,000 o ysgolion cynradd ac mae’n cefnogi’r Cwricwlwm
Cenedlaethol.
4. Partneriaethau Chwaraeon Sirol (CSPs: County Sport Partnerships). Mae 45 o CSPs
yn Lloegr. Rhwydweithiau yw’r rhain o asiantaethau lleol sydd wedi ymrwymo i
gyd-weithio er mwyn cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon
a gweithgarwch corfforol. Mae CSPs yn cyflwyno rhaglenni Sport England fel
Sportivate ar lefel leol.
5. Sportivate. Dyma broject gwerth £56 miliwn a sy’n cael ei ariannu gan y Loteri.
Sefydlwyd y project yn sgil Gemau Olympaidd Llundain 2012. Mae’n rhoi cyfle
i bobl ifanc ddarganfod camp maen nhw wrth eu bodd â hi, a bydd yn rhedeg
o fis Ebrill 2011 tan mis Mawrth 2017. Mae’r rhaglen yn rhoi mynediad i bobl
ifanc rhwng 11 a 25 oed at chwech i wyth wythnos o hyfforddiant am ddim neu
gyda chymhorthdal, mewn amrywiaeth o chwaraeon a chyfleoedd gweithgarwch
corfforol. Gall Sportivate ariannu’r costau sy’n gysylltiedig â’r gweithgarwch –
p’un a yw’n cynnwys llogi cyfleusterau, costau hyfforddi, offer (er yn gyfyngedig),
marchnata ac ati.
6. Colegau Chwaraeon Arbenigol. Cyflwynwyd Colegau Chwaraeon yn 1997 yn rhan
o’r Rhaglen Ysgolion Arbenigol yn y Deyrnas Unedig. Gnaeth y rhaglen alluogi
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ysgolion uwchradd i arbenigo mewn meysydd penodol. Yn yr achos hwn, addysg
gorfforol, chwaraeon a dawns. Cafodd ysgolion a wnaeth gais llwyddiannus
i’r Ymddiriedolaeth Ysgolion Arbenigol a dod yn Golegau Chwaraeon arian
ychwanegol gan y cynllun hwn sy’n cael ei redeg ar y cyd gan sector preifat a’r
llywodraeth.
7. Cysylltiadau Addysg Gorfforol, Chwaraeon Ysgol a Chlybiau (PESSCL: Physical
Education, School Sport and Club Link). Bydd sefydlu cysylltiadau rhwng ysgolion a
chlybiau yn adeiladu ar y cyfleoedd chwaraeon ac addysg gorfforol cyfredol sydd
ar gael i bobl ifanc mewn ysgolion, ac yn gwella’r rhain. Bydd felly yn cynyddu’r
gyfran o blant sy’n cael eu harwain i mewn i glybiau o bartneriaethau Cydlynu
Chwaraeon Ysgolion. Bydd pobl ifanc yn cael eu harwain o ysgolion i glybiau
cyswllt a chlybiau sydd wedi’u cymeradwyo gan Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol
sy’n gysylltiedig â’r partneriaethau hynny.

Rôl Awdurdodau Lleol wrth Ddarparu Cyfleusterau Hamdden

Mae cynghorau yn darparu amrywiaeth eang o gyfleusterau a gwasanaethau hamdden a
diwylliannol yn y gymuned, gan gynnwys y canlynol:

• Cyfleusterau hamdden awyr agored a dan do
• Meysydd chwaraeon, caeau chwarae a pharciau chwarae
• Parciau cyhoeddus a mannau agored
• Cynlluniau datblygiad chwaraeon.
Maen nhw’n cael eu hariannu drwy’r canlynol:

• Trethiant – lleol neu genedlaethol
• Mathau eraill o gefnogaeth gyhoeddus neu gan y llywodraeth, e.e. y loteri.
Mae pob awdurdod lleol yn gweithredu’n wahanol, gyda’u strwythurau, eu polisïau, eu
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meini prawf cymorth grant a’u cynlluniau eu hunain. Yn y mwyafrif o gynghorau, un
adran sydd fel arfer yn bennaf gyfrifol am gefnogi ac ariannu gwasanaethau hamdden a
diwylliannol.

Darpariaeth y Sector Preifat

Nodweddion y Sector Preifat:

• Cwmnïau masnachol sy’n cael eu rhedeg i wneud elw, e.e. Clybiau Iechyd a
Thennis David Lloyd

• Sector sy’n tyfu – mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth ar gael drwy wasanaethau
hyfforddi, hyfforddiant personol a’r sector gwasanaeth, e.e. bariau coffi a
byrbrydau

• Wedi tyfu’n gyflym dros yr 20 mlynedd diwethaf oherwydd bod mwy o ffocws ar
iechyd a lles, a bod gan oedolion mwy o amser hamdden

• Darpariaeth o ansawdd uchel gyda dosbarthiadau ac offer a thechnegau
hyfforddi o’r radd flaenaf

• Cost aelodaeth uwch a allai’n aml fod rhwng £50 a £120 y mis
• Ecsgliwsif o ran natur, wedi’i dargedu at aelodau dosbarth canol y gymdeithas
sydd ag incwm gwario.

Y Sector Gwirfoddol (Trydydd Sector)

Nodweddion y Sector Gwirfoddol:

• Yn eiddo i’r aelodau (o bosibl ar sail ymddiriedolaeth/elusen)
• Yn cael ei reoli gan bwyllgorau o aelodau a gallai gyflogi staff
• Yn cael ei ariannu gan ffioedd aelodau, drwy godi arian neu drwy nawdd
• Yn darparu ar gyfer chwaraeon llawr gwlad
• Yn ceisio cynyddu cyfranogiad yn y gamp
• Dim sicrwydd o gymorth ariannol
• Gall fod yn gymdeithasol anghynhwysol o hyd.
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Trefniadaeth Chwaraeon yn y DU

Mae tystiolaeth glir yn dangos bod UK Sport yn rhy dameidiog ac yn aneffeithiol ar y
cyfan, wrth i gormod o sefydliadau gystadlu am yr un cyfranogwyr. Mae’n ymddangos
bod anghysondebau gyda chyrff llywodraethu, cynghorau, a’r sectorau preifat a
gwirfoddol. Dyma rai o’r problemau:

• Mae rhai NGBs yn canolbwyntio ar gyfranogiad
• Mae eraill yn canolbwyntio ar berfformiad elît
• Does dim llawer o aelodau gan rai NGBs ac maen nhw wedi’u grwpio mewn
ardaloedd daearyddol eithaf penodol yn y DU, e.e. Llundain neu Gaerdydd

• Mae gan rai NGBs drosiant o <£50,000 y flwyddyn
• Mae gan rai drosiant o £10,000,000+ y flwyddyn
• Maen nhw’n cyflogi staff o ansawdd uchel ac yn cael trafferth cadw a recriwtio
gwirfoddolwyr

• Llywodraethu corfforaethol gwael a cham-reoli arian.
37

Chwaraeon a’r gymdeithas
Uned 3
O fewn Chwaraeon Cymru a Sport England

• Gormod o fiwrocratiaeth ac yn rhy gymhleth, yn enwedig mewn perthynas â
chyrff chwaraeon, timau ac ati yn cael mynediad at arian

• Cyfrifoldebau’n gorgyffwrdd gyda chyrff eraill, e.e. Cyrff Llywodraethu
Cenedlaethol.

• Diffyg cynllunio strategol a chreu gormod o fentrau tymor byr sydd ddim yn cael
llawer o effaith.

Mae’r feirniadaeth o drefniadaeth chwaraeon yn y DU yn cynnwys:

• Gormod o sefydliadau a chyrff llywodraethu heb fawr o strwythur
• Trefniadaeth ddi-drefn heb fawr o gyfathrebu rhwng sefydliadau
• Rolau a chyfrifoldebau tebyg gan sefydliadau gwahanol
• Arian yn cael ei wastraffu gan fod cynifer o sefydliadau’n bodoli.
‘Chwaraeon i Bawb’

Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae llywodraethau a sefydliadau chwaraeon wedi ceisio
cynyddu cyfraddau cyfranogiad i geisio cyflawni ‘Chwaraeon i Bawb’. Mae’r prif resymau
dros hyn wedi’u rhannu yn dri maes cyffredinol:

• Cyfleoedd. Efallai nad yw pobl yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon oherwydd
diffyg arian neu amser, neu oherwydd agweddau ffrindiau a theulu.

• Darpariaeth. Mae hyn yn cynnwys presenoldeb neu absenoldeb gweithgareddau
priodol yn yr ardal rydych chi’n byw ynddi, y gofod gofynnol, cludiant, offer a
chyfleusterau a hyfforddiant arbenigol.

• Parch. Bydd lefelau hunanhyder a hunan-barch isel, yn ogystal â beth mae pobl
eraill yn ei feddwl am unigolyn, yn effeithio ar ba mor debygol ydyw i gymryd
rhan.
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Gwahaniaethu ac Anghydraddoldeb mewn Chwaraeon

Ar adegau, rydyn ni’n derbyn bod grwpiau penodol yn y gymdeithas yn dioddef o
wahaniaethu, ac nad ydyn nhw’n cael yr un cyfleoedd ag aelodau dosbarth uchaf y
gymdeithas. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys:

• Menywod
• Lleiafrifoedd ethnig
• Pobl anabl
• Yr henoed a phobl hŷn.
Chwaraeon Elît
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Mae cysylltiad yn bodoli rhwng gwaelod y pyramid chwaraeon â’r lefel elît, gan fod
llwyddiant yn creu modelau rôl sy’n ysbrydoli eraill ac yn rhoi cymhelliant i symud i fyny’r
pyramid.

Nodi Talent a Mentrau Datblygu
Mae pob sefydliad chwaraeon yn llwyddo i raddau amrywiol wrth nodi talent chwaraeon
posibl mewn pobl ifanc. Os yw hyn yn digwydd yn effeithiol, gall sefydliadau chwaraeon
ddarparu llwybrau cefnogol i alluogi athletwyr i wireddu eu potensial.

Mae cynlluniau ac asiantaethau amrywiol yn ymdrin â nodi talent yn y DU. Mae’r
Fframwaith Chwaraeon Cenedlaethol yn bartneriaeth rhwng UK Sport, sefydliadau UK
Sport a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Cafodd ei ddatblygu i hwyluso’r broses o nodi
talent, yn ogystal â chynnig rhaglenni datblygu llwybr carlam ar gyfer campau penodol
cyn Gemau Olympaidd 2012 a 2016.

UK Sport – Rhaglen Safon Fyd-eang (World Class Programme)

Podiwm
Safon Fyd-eang
Mae’r rhaglen hon yn cefnogi pobl
sy’n debygol o ennill medal. Mae
arian yn seiliedig ar lwyddiant
perfformiad mewn Gemau Olympaidd blaenorol.

Datblygiad Safon Fyd-eang
Ar gyfer perfformwyr fydd yn ennill medal
mewn tua 6 mlynedd.

Talent Safon Fyd-eang
Mae NGBs yn dewis a dethol perfformwyr medrus iawn sydd a thalent o safon fyd-eang. Ar
gyfer perfformwyr sy’n debygol o ennill medal mewn dim mwy na 8 mlynedd.
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Y Loteri Genedlaethol sy’n ariannu’r rhaglen hon. Mae nodau’r Rhaglen Safon Fyd-eang yn
cynnwys:

• Ennill medalau ar y llwyfan chwaraeon rhyngwladol
• Rhoi sylw i bob camp Olympaidd a Pharalympaidd, ynghyd â’r chwaraeon sy’n
perfformio orau yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf.

• Mae ganddi 3 lefel bendant:
1. Talent Safon Fyd-eang (World Class Talent)
2. Datblygiad Safon Fyd-eang (World Class Development)
3. Podiwm Safon Fyd-eang (World Class Podium).

Bwriad y lefel Talent Safon Fyd-eang yw cefnogi’r broses o ddarganfod a chadarnhau
athletwyr y mae ganddyn nhw y potensial i symud ymlaen ar lwybr Safon Fyd-eang. Ei
nodau yw:

• darganfod athletwyr y mae ganddyn nhw y potensial i symud ymlaen drwy’r
Rhaglen Safon Fyd-eang

• darparu arian i ganiatáu i gampau penodol ddarganfod athletwyr
• dod o hyd i ffyrdd fwy soffistigedig o ddarganfod athletwyr newydd.
Mae’r lefel Datblygiad Safon Fyd-eang yn cynnwys athletwyr a champau y mae eu
perfformiadau wedi awgrymu y byddan nhw’n gallu ennill medalau yn y Gemau
Olympaidd. Ei nodau yw cefnogi:

• campau sydd wedi dangos y byddan nhw’n gallu ennill medalau
• athletwyr Olympaidd fydd fel arfer ar y podiwm o fewn chwe mlynedd
• yr ystyriaeth i ariannu campau eraill sy’n dangos potensial.
Mae’r lefel Podiwm Safon Fyd-eang yn cefnogi athletwyr sy’n debygol o ennill medalau yn
y Gemau Olympaidd/Paralympaidd nesaf (h.y. ar y podiwm mewn dim mwy na phedair
blynedd:
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• Bydd lleoedd athletwyr yn cael eu dosbarthu i gamp yn seiliedig ar gyfuniad o
chwaraeon

• Bydd cefnogaeth yn caele i rhoi drwy raglen perfformiad gyda’r corff
llywodraethu a gwobr bersonol i’r athletwr.

Mae tua 1,200 o athletwyr mwyaf blaenllaw y genedl ar y lefelau Podiwm a Datblygiad ar
hyn o bryd, ac yn elwa ar fuddsoddiad blynyddol o tua £100 miliwn. Mae llawer mwy ar y
lefel Talent.

Rhaglenni Trosglwyddo Talent

Yn ogystal â rhaglenni nodi talent, mae UK Sport hefyd yn cydnabod potensial
trosglwyddo talent rhwng campau.

• Gellir trosglwyddo talent naill ai pan fydd athletwr yn chwilio am gyfleoedd ar ei
gyfer ei hun neu pan fydd hyfforddwr yn ‘rhyddhau’ athletwr ac yn rhoi digon o
amser iddo roi cynnig ar gamp wahanol

• Bydd y gamp newydd yn cynnwys sgiliau symud, gofynion ffisiolegol, a/neu
gydrannau tactegol tebyg i’r gamp wreiddiol

• Gan amlaf, anaf, diffyg gwelliant pellach mewn perfformiad, llai o gymhelliant,
neu ymddeoliad fydd yn ysgogi’r trosglwyddo

• Gellir trosglwyddo talent drwy raglenni datblygu a nodi talent ffurfiol hefyd, sy’n
cael eu cydlynu gan sefydliadau chwaraeon a/neu gyfundrefnau chwaraeon.
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C. Trosolwg o’r uned – o gyfranogiad torfol i ragoriaeth
• Mae manteision gweithgarwch corfforol yn cynnwys gwella eich lles corfforol,
seicolegol a chymdeithasol.

• Mae llywodraethau wedi nodi hefyd bod manteision ehangach i weithgarwch
corfforol, gan gynnwys: lleihau troseddu; gwell integreiddio cymdeithasol, ysbryd
cymunedol, a chymwysterau; adeiladu cymeriad a chynyddu balchder unigol;
balchder cenedlaethol; propaganda gwleidyddol (yr Undeb Sofietaidd yn y 70au).

• Mae’r pyramid cyfranogiad chwaraeon yn cynnwys y camau sylfaenol,
cyfranogiad, perfformiad ac elît.

• Camau gwahanol y broses nodi talent, gan gynnwys defnyddio profion ffitrwydd,
profion sy’n seiliedig ar sgiliau, sgrinio symudiadau gweithredol, sgrinio
meddygol, asesiad ymddygiad ac asesiad seicolegol a ffordd o fyw perfformiad (i
asesu addasrwydd mewn amgylchedd chwaraeon cystadleuol).

• Mae nifer o sefydliadau yn goruchwylio chwaraeon yn y DU.
• Mae cyrff llywodraethu cenedlaethol yn trefnu rheolau, cystadlaethau a strwythur
ar gyfer y gamp, e.e. WRU ac FA.

• Chwaraeon Cymru/Sport England/Sport Scotland – yn gyfrifol am ddatblygu
chwaraeon neu ariannu campau yn y Gemau Olympaidd neu Gemau’r
Gymanwlad nad ydyn nhw mor gyfoethog, e.e. Jwdo.

• Yr Ymddiriedolaeth Chwaraeon Ieuenctid – elusen a sefydlwyd i hyrwyddo
cyfranogiad torfol mewn amrywiaeth o chwaraeon.

• UK Sport – yn gyfrifol am chwaraeon elît, chwaraeon Olympaidd ac atal dopio.
• Mae’r ffactorau sy’n effeithio ar gyfranogiad unigolion yn cynnwys: cyfle, e.e. yr
arian neu’r amser sydd ar gael; darpariaeth, e.e. cyfleusterau; hyder, e.e. hyder i
gymryd rhan mewn gweithgarwch.

• Mae anghydraddoldeb a gwahaniaethu mewn chwaraeon yn aml yn gysylltiedig
ag aelodau penodol o’r gymdeithas. Mae’r rhain yn cynnwys: lleiafrifoedd ethnig,
menywod, yr henoed, pobl anabl.
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• Mae prosesau Nodi Talent yn cael eu defnyddio i geisio darganfod perfformwyr
elît y dyfodol. Mae’r profwyr yn chwilio am nodweddion corfforol a seicolegol
penodol mewn perfformiwr.

• Mae UK Sport wedi sefydlu nifer o gynlluniau nodi talent, i geisio dod o hyd i
athletwyr Olympaidd y dyfodol.

• Mae UK Sport wedi sefydlu cynllun datblygu talent o’r enw’r Rhaglen Safon Fydeang (World Class Programme). Mae ganddi 3 lefel: Talent Safon Fyd-eang (World
Class Talent); Datblygiad Safon Fyd-eang (World Class Development); Podiwm Safon
Fyd-eang (World Class Podium).

• Mae’r feirniadaeth o drefniadaeth chwaraeon yn y DU yn cynnwys: gormod o
sefydliadau a chyrff llywodraethu heb fawr o strwythur; fawr ddim cyfathrebu
rhwng sefydliadau; rolau a chyfrifoldebau tebyg gan sefydliadau gwahanol; arian
yn cael ei wastraffu gan fod cynifer o sefydliadau’n bodoli.
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