
 
 

 

 

 

 

 

Rheoliadau o Gystadlu 2019 

 

Rheoliadau o Fynediad 

• Bydd rhaid i bob cystadleuydd bod y tu fewn i’r oedran o’i grŵp oed/blwyddyn ar y 31fed Awst 

2019 

• Bydd pob cystadleuydd o dan 19 mlwydd oed ar y 31ain Awst 2019. 

• Rheolir mynediad i’r gystadleuaeth i gerddorion sy’n cyflawni’r meini prawf isod o leiaf: 

I. Yn byw yn Sir Drefaldwyn 

II. Mynychu ysgol y tu fewn i Sir Drefaldwyn 

III. Mynychu grwp offerynnol Cerddorion Ifanc Maldwyn 

• Dyddiad cau’r cystadleuaeth yw 1af Mai 2019. Gellir mynediad hwyr ei dderbyn mewn 

amgylchiadau eithriadol. Cysylltwch â ni ar sail unigol.  

Rheoliadau Perfformiadau 

• Ni ddylai darn(au) yn yr oedran gynradd fod yn fwy na 3 munud 

• Ni ddylai darn(au) yn yr oedran CA3 fod yn fwy na 5 munud 

• Ni ddylai darn(au) yn yr oedran CA4+ fod yn fwy na 7 munud 

• Gellir perfformwyr berfformio mwyarif o 2 ddarn, gan gadw y tu fewn i’r terfyn amser 

• Ni ddarperir cymorth i droi tudalennau  

• Gall CIM ddarparu cyfeilyddion i’r gystadleuaeth, ond caniateir dod â chyfeilydd allanol hefyd. 

Nid oes amser i ymarfer gyda chyfeilydd swyddogol, oherwydd hyn mae rhaid marcio sgoriau yn 

glir.  

• Bydd rhaid i bob cystadleuydd ddarparu 2 gopi o’i ddarn(au).  (Bydd pob copi’n cael ei ddinistro 

wedi’r gystadleuaeth) 

• Mae ystafelloedd ymarfer ar gael, ar sail “cyntaf i’r felin”. Nid oes gwarant y bydd ystafell ar gael.  

• Dylai cystadleuwyr gyrraedd o leiaf 15 munud cyn dechrau’r gystadleuaeth.  

 

Y Beirniadaeth 

• Bydd y beirniaid yn barnu pob perfformiad yn ôl: 

I. Cywirdeb alaw a rhythm 

II. Tonyddiaeth 

III. Tempo a llif 

IV. Tôn 

V. Naws a chymeriad 

VI. Golwg cyfannol o’r perfformiad ar y ddiwrnod 



Ni fydd beirniaid yn derbyn unrhyw trafodaeth neu atebiaeth ynglŷn â’u penderfyniad; mae’r 

penderfyniad y beirniadau yn derfynol; ni ellir ei apelio.  

• Bydd pob cystadleuydd yn derbyn adborth o’u perfformiad. 

Mynediad a Diarddeliad 

• Cymerir mynediad i’r cystadleuaeth fel cytundeb i’r rheoliadau. 

• Bydd mynediad trwy ffurflen ar lein. 

• Os fydd enillydd yn cael ei ddiarddel o’r gystadleuaeth, bydd y beirniadau yn dewis enillydd 

gwahanol. 

• Gall diarddeliad ddigwydd gan beidio â dilyn y rheoliadau hon.   

Gwobrau 

• Tlysau a gwobrau ariannol yn cael eu rhoi: 

I. Cerddor Ifanc y Flwyddyn - £100 a thlws Cerddor Ifanc y Flwyddyn (I cael ei dychwelyd 

erbyn y flwyddyn olynol) 

II. Enillydd Cerddor Ifanc Uwch - £50. 

III. Enillydd Cerddor Ifanc Cynradd - £30 

• Gall enillydd tlws Cerddor Ifanc y Flwyddyn fod o unrhyw oedran yn y gystadleuaeth gyfan.  

Rhoddir y wobr ariannol am enillydd gyfan yn lle unrhwy gwobrau ariannol eraill sydd wedi’u 

hennill. 

• Mae gwobrau a chwpannau arall ar gael mewn amryw o gategorïau hefyd. 

Fformat y Cystadleuaeth 

• Cynhelir rhagbrofion yn ystod y dydd; arbenigwyr yn y categorïau bydd y beirniaid yma. 

• Cyhoeddir y 3 uchaf o bob rhagbrawf; bydd yr enillydd yn mynd ymlaen i’r rownd terfynol. 

• Cynhelir y rownd terfynol yn yn y noswaith; bydd y beirniaid oll yn gwneud penderfyniad ar cyd. 

Amddiffyn Plant a Ffotograffiaeth 

• Tynnir ffotograffau swyddogol ar y diwrnod, ac mae cystadleuwyr yn cytuno, wrth ymuno â’r 

gystadleuaeth, y caiff CIM defnyddio lluniau ohonynt o’r gystadleuaeth. Cyslltwch â ni ar sail 

unigol i drafod hyn. 

• Bydd y gystadleuaeth o dan goruwchwyliaeth yn ôl Polisi Amdiffyn Plant CIM. 
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