Cymdeithas
Amaethyddol
Frenhinol
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Noddwr: Ei Mawrhydi Y Frenhines
Llywydd: Seimon V B Thomas FRAgS

Sioe Frenhinol Cymru
22 - 25 Gorffennaf 2019

Crefftau Cartref
(Coginio, Chynnyrch & Gwaith Llaw)
Yn cynnwys:
Dosbarthiadau Iau Coginio & Gwaith Llaw
Dosbarthiadau Merched y Wawr
Dosbarthiadau Sefydliad y Merched

Atodlen a Rheolau
Adran Crefftau Cartref
Neuadd Arddangos De Morgannwg
cafc.cymru

Ceisiadau Olaf
13 Mai 2019

Tâl Ymgeisio
£1.00 y cais

Dosbarthiadau Iau – Dim tâl ymgeisio
Dosbarthiadau SYM & MYW (WI-1 & MyW-2)
£2.50 y cais
Arian Gwobwyo
1af - £8.00
2ail - £6.00

3ydd - £4.00

Dosbarthiadau Iau
2ail - £2.00
1af - £3.00

3ydd - £1.00

SYM - Dosbarth WI -1
1af - £12.00
2ail - £8.00

3ydd - £4.00

MYW – Dosbarth MyW-2
2ail - £16.00
1af - £24.00

3ydd - £8.00

System Pwyntiau
1af – 5 points
2ail – 3 points

3ydd – 1 point

Cyflwyniad Gwobrau

Dydd Iau 25 Gorffennaf am 4.30y.p
Adran Crefftau Cartref

Manylion cyswllt
Mrs Bethan Davies
CAFC Cyf
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys LD2 3SY

01982 554 411
bethan@rwas.co.uk
cafc.cymru

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Anrhydeddus
Mrs Kay Spencer MBE NDD FRAgS
Prif Stiward yr Adran
Mrs Kay Bowring

MYNEGAI
Adran
Tud.
1

Coginio a Chynnyrch

1

Pasteiaeth

2

Melysfwyd a Gwaith Addurnol

2

Cacennau a Bisgedi

3

Cwpwrdd Cynnyrch

3

Dosbarthiadau Arddangosiad

4

Diodydd a Gwin Cartref

5

Gwaith Llaw

6

Dosbarthiadau Iau – Coginio a Gwaith Llaw

7

Gwobrau Arbennig

8

Rheolau i’r ymgeiswyr

9

Cydnabyddiaeth

10

Dosbarth Sefydliad y Merched (WI-1)

11

Rheolau Dosbarth Sefydliad y Merched

12

Dosbarth Merched y Wawr (MyW-2)

13

Rheolau Dosbarth Merched y Wawr

Coginio Burum

COGINIO A CHYNNYRCH
Mae gan arddangoswyr hawl i DDIM MWY NA UN ymgais y dosbarth
yn yr adran Coginio a Chynnyrch

Coginio Burum
Beirniad
Mrs Denise James, Sir Benfro

Uwch Stiward
Mrs Delyth Davies

DOSBARTH

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Torth wen
Torth wenith cyflawn wedi’i chrasu mewn pot blodau
Pobiad o roliau rhwygo a rhannu ardal Môr y Canoldir
Pump o roliau pont gwyn
Pitsa 8” / 20cm
Plethiad cynhaeaf
Teisen lardi
Teisen Savarin
Bara triog
Pump o fyns mêl

Pasteiaeth

Beirniad
Mrs Virginia Currie, Trefdaeth, Sir Benfro

Uwch Stiward
Mrs Helen Owen

DOSBARTH

P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

Pastai ‘Katt’ Sir Benfro
Pump o roliau crwst sawrus
Dwy darten caws gafr a phupur coch llysieuol
Dau fwndel o wellt caws
Detholiad o sawrusion coctel
Pum vol au vent sawrus
Tarten blât ffrwyth
Pum éclair siocled
Fflan ffrwyth agored
Tarten driog
Tair o sleisys cwstard
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Melysfwyd a Gwaith Addurnol
Beirniad
Mrs Marilyn Salmon, Sir Benfro

Uwch Stiward
Mrs Ann Tudor

DOSBARTH / CLASS

P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31

Teisen / dymi addurnedig yn darlunio’r ‘100fed Sioe’
Teisen / dymi nofelti ‘Glan y Môr’
Teisen / dymi addurnedig ar gyfer dathliad, gan ddefnyddio eisin caled
Arddangosfa o 10 o deisennau cwpan wedi’u haddurno
Teisen yn darlunio rygbi
Model o anifail / aderyn, unrhyw gyfrwng siwgwr
Plac yn darlunio ‘Sir Benfro’
Arddangosfa o gregyn môr mewn crefft siwgwr
10 petit fours, wedi’u harddangos yn addas
Gateau blas anarferol

Dosbarthiadau P22 – P30 i’w beirniadu yn ôl addurniad yn unig

Cacennau a Bisgedi
Beirniad
Mrs Linda James, Sir Benfro

Uwch Stiward
Mrs Mary Raw

DOSBARTH / CLASS
P32 Teisen felen Fictoria
P33 Teisen Dundee
P34 Swis-rôl
P35 Teisen yn cynnwys llysieuyn/llysiau
P36 Teisen enfys haenog
P37 Pum o gacenni cri/bice ar y maen
P38 Pump o fysedd Fienna
P39 Teisen Guinness
P40 Pump o sleisys teisen frau miliwnydd
P41 Pump o sgons ceirios
P42 Teisen ddi-glwten

AMODAU ARBENNIG

Dim ond plât gwyn plaen y caiff arddangoswyr ei ddefnyddio.
Bydd bwydydd sydd wedi dirywio yn cael eu rhoi heibio gan y stiwardiaid.
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Cwpwrdd Cynnyrch
Beirniad
Miss Mandy Phillips, Boncath

Uwch Stiward
Mrs Janet Lewis

DOSBARTH

P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54

Jar o farmalêd oren
Jar o jam ffrwyth caled
Jar o jam ffrwyth meddal
Jar o ffrwyth a enwir wedi’i gyffeithio mewn 3 gwahanol ffordd
Cyffaith tomato
Detholiad o dri chyffaith
Jar o mayonnaise garlleg
Jar o farmalêd nionod/winwns coch
Jar o gyffaith sy’n addas i’w fwyta gyda barbeciw
Jar o jeli sawrus
Jar o siytni / bicl ffa dringo
Potel o olew cyflasedig a photel o finegr cyflasedig
AMODAU ARBENNIG

Pob jar a chynhwysydd i fod o wydr clir
Bydd y beirniaid yn agor cynwysyddion yn ôl yr angen

Dosbarthiadau Arddangosiad
Beirniad
Miss Mandy Phillips, Boncath

Uwch Stiward
Mrs Margaret Spencer

P55 Arddangosfa o berlysiau ffres a enwir (maint mwyaf 12” yn gyfan gwbl)
P56 Hamper picnic i ddau i fynd i ‘Point to Point’
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Diodydd a Gwin Cartref
Beirniad
Mr Peter Coombs, Bristol
Mrs Carol Coombs, Bristol
Mr Colin Murray, Caerdydd

Uwch Stiward
Miss Aerona Davies

DOSBARTH

P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69

Potel o Win Coch Melys
Potel o Win Gwyn Melys
Potel o Win Coch Sych
Potel o Win Gwyn Sych
Potel o Win Rhosliw
Potel o Win Perth Cymedrol Felys
Potel o Win Blodau a Enwir
Potel o Win Llysiau
Potel o Win Cadarn (o leiaf 18% alcohol)
Potel o Win Sinsir
Potel o Wirodlyn Ffrwyth
Potel o Jin Eirin
Casgliad o Dair Potel o Win a Enwir (1 Sych, 1 Cymedrol, 1 Melys)
AMODAU ARBENNIG
Dylid gosod y label swyddogol un fodfedd o waelod y botel.
Labeli – Nodwch enw a dyddiad y gwin
Dylid arddangos Gwinoedd a Gwirodydd gan ddefnyddio caeadau cantelog gyda thopiau
gwyn.
Rhaid arddangos gwinoedd a gwirodydd mewn poteli gwin wedi’u gwneud o wydr clir, neu
wydr gydag ond ychydig bach o arlliw, heb farciau gwahaniaethol neu farciau masnachol. Fe
all poteli gwydr ag arlliw cryf gael eu cosbi.
Dosbarth P69 – Gofalwch eich bod yn ENWI ac yn dweud pa un ai SYCH, CYMEDROL
neu FELYS ar bob potel unigol.
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GWAITH LLAW

Mae gan arddangoswyr hawl i DDIM MWY NA UN ymgais y dosbarth
yn yr adran Gwaith Llaw
Beirniad
Mrs Tydfil Morgan, Hwlffordd
Mrs Gill Thorne, Aberdaugleddau
Mr Elfed Lewis, Crymych

Uwch Stiward
Miss Jennifer Thomas

DOSBARTH

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

Eitem yn defnyddio gwlân
Morlun wedi’i frodio â pheiriant
Blanced baban wedi’i chrosio
Bag am oes
Eitem ffasiwn wedi’i gweu
Dyngarîs i blentyn bach
Eitem sy’n defnyddio pompomau
Het haul
Darlun yn defnyddio brodwaith ruban
Clustog gwiltiog
Cerdyn dathlu croesbwyth
Eitem ffelt o waith llaw
Mwff byseddu
Calendr ar gyfer 2020, unrhyw gyfrwng
Anrheg gemwaith o waith llaw crefftus
Mosäig, unrhyw gyfrwng
Paentiad o olygfa wledig, unrhyw gyfrwng
Ffotograffiaeth – Ffotograff Du a Gwyn yn darlunio digwyddiad ym myd chwaraeon
(Wedi’i fowntio, lleiafswm maint 7”/175mm x 5”/125mm)
H19 Caligraffi –
Cofio
Un funud fach cyn elo’r haul o’r wybren,
Un funud fwyn cyn delo’r hwyr i’w hynt,
I gofio am y pethau anghofiedig
Ar goll yn awr yn llwch yr amser gynt.

H20 Printio, unrhyw gyfrwng (e.e. ffabrig, teils ayb)
H21 Cerdyn cyfarch wedi'i wneud o bapur a cherdynyn unig, yn gyflawn ag amlen neu
flwch
H22 Tegan i gynorthwyo gyda rhifedd
H23 Bocs ffabrigau
H24 Darlun cerrig mân wedi’i fframio
H25 Llun pin / pensel o ffotograff (anfonwch y ffotograff gwreiddiol os gwelwch yn dda)
H26 Pâr o ganwyllbrenni pren
H27 Cabinet ar gyfer allweddi/goriadau
H28 Eitem o froc môr
RHAID PEIDIO AG AILGYNNIG ARDDANGOSION SYDD WEDI ENNILL GWOBR O’R BLAEN
YN UNRHYW UN O DDIGWYDDIADAU’R GYMDEITHAS. BYDDIR YN TYNNU LLUN POB
ARDDANGOSYN BUDDUGOL
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Dosbarthiadau Iau
Coginio a Gwaith Llaw

Mae gan arddangoswyr hawl i DDIM MWY NA UN ymgais y dosbarth

Coginio
Beirniad
Miss Emma Smith, Hwlffordd

Stiward
Miss Celine Jones

DOSBARTH

13 - 16 mlwydd oed ar 22 Gorffennaf 19
J1
Torth o fara
J2
Bara brith dim burum
J3
Tarten blât
8 – 12 mlwydd oed ar 22 Gorffennaf 19
J4
Bar byrbryd iachus
J5
Tair o deisennau cwpan wedi’u haddurno
J6
Tair o gacenni cri/bpice ar y maen
7 mlwydd oed ac iau ar 22 Gorffennaf 19
J7
Fy hoff bwdin
J8
Wyneb bwytadwy
J9
Anifail marsipán

Gwaith Llaw
Beirniad
Mrs Leah Pitman, Abergwaun

Uwch Stiward
Mrs Rhian Thomas

DOSBARTH

13 - 16 mlwydd oed ar 22 Gorffennaf 19
J10 Eitem o glytwaith
J11 Eitem wedi’i huwchgylchu
J12 Dylunio dilledyn
8 – 12 mlwydd oed ar 22 Gorffennaf 19
J13 Collage yn defnyddio nytiau a / neu folltiau
J14 Pâr o fflip-fflops addurnedig
J15 Tegan o waith llaw, unrhyw gyfrwng
7 mlwydd oed ac iau ar 22 Gorffennaf 19
J16 Darlun printio â thaten
J17 Anifail yn defnyddio bocs / bocsys wyau
J18 Welington wedi’i haddurno
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GWOBRAU ARBENNIG
Coginio a Chynnyrch
GA1. Bydd Tystysgrif Medal Aur CAFC yn cael eu dyfarnu i’r arddangoswr sy’n ennill
y nifer uchaf o bwyntiau yn nosbarthiadau P1- P56.
GA2. Bydd Tystysgrif Medal Aur CAFC yn cael ei dyfarnu i’r arddangoswr gyda’r
nifer uchaf o bwyntiau yn y Dosbarthiadau Gwin Cartref.
GA3. Bydd Tlws Her Mr & Mrs David Spencer yn cael ei ddyfarnu i’r arddangoswr
sy’n ennill y nifer uchaf o bwyntiau yn y dosbarthiadau Iau – Adran Cynnyrch.

Gwaith Llaw
GA4. Bydd Tystysgrif Medal Aur CAFC yn cael eu dyfarnu i’r arddangoswr sy’n ennill
y nifer uchaf o bwyntiau yn yr adran gwaith llaw oedolion.
(Dosbarthiadau H1-H28)
GA5. Bydd Tarian Her David & Margaret Spencer yn cael ei dyfarnu i’r
arddangoswr sy’n ennill y nifer uchaf o bwyntiau yn y dosbarthiadau Iau –
Adran Gwaith Llaw.
GA6. Gwobr Goffa Dilys Morgan am y ‘Pencampwr y Pencampwyr’ yn adran Gwaith
Llaw yr Oedolion
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RHEOLAU I’R YMGEISWYR
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Rhaid i’r ceisiadau cael eu gwneud ar y ffurflen ceisiadau swyddogol a’u anfon i
Mrs Bethan Davies ddim hwyrach na 13 Mai 2019 gyda’r tâl ymgeisio cywir.
NI FYDD CEISIADAU HWYR YN CAEL EU DERBYN.
Llwyfannu'r arddangosfeydd rhwng 2.00 a 6.45 prynhawn Dydd Sul, Gorffennaf 21 neu rhwng
7.00 a 8.00 bore Llun, Gorffennaf 22. Bydd yr amseroedd hyn yn cael eu cadarnhau yn y llythyr at
arddangoswyr a dderbyniwch, ac y mae'n rhaid ichi ei edrych cyn ichi gyrraedd.
Ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw golled na difrod i'r arddangosfeydd na rhan
ohonynt, yn ystod, nag yn dilyn yr arddangosfa; hefyd ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol am
golled o unrhyw eitem wrth gludo i, neu o, neu ar faes y Sioe.
Ni ellir symud yr arddangosfeydd o'i lle dros gyfnod y Sioe, a rhaid eu casglu rhwng 5.30 a 7.00yp
Dydd Iau 25 Gorffennaf. Bydd mynediad yn cael ei ganiatáu i arddangoswyr sydd wedi derbyn Pàs
Maes Parcio Gwasanaethu Adran Gystadleuol SGEH (Coch) AR ÔL 7.00PM YN UNIG (AR YR
AMOD BOD CERBYDAU DA BYW WEDI YMADAEL).
Bydd yr arddangoswr yn gyfrifol am unrhyw arddangosiad fydd yno ar ôl 7.30 ar noson
olaf y Sioe.
Bydd yr ymgeiswyr sydd a thâl ymgeisio o isafswm o £18.00 yn derbyn tocyn mynediad undydd i'r
Sioe. Ni ganiateir ar unrhyw amod gwneud y tâl i fyny i £18.00 drwy rodd. Mae'r taliadau
ymgeisio yn cynnwys T.A.W.
Bydd arddangosion na ddeuir â nhw ymlaen i'w beirniadu yn cael eu monitro ac efallai y
gofynnir i arddangoswyr ddychwelyd eu tocyn mynediad os nad ydynt yn cyflwyno eu
cynigion.
Os mai'ch bwriad yw danfon eich nwyddau ar y bore Llun ni fydd tocyn mynediad yn cael ei
roi. Bydd rhaid ichi dalu i ddod i mewn i Faes y Sioe.

7.

Bydd yr adran ar gau ar gyfer beirniadu rhwng 8.00y.b. a 12.30y.p ar y diwrnod cyntaf.

8.

Rhaid i bob arddangosiad fod yn waith yr arddangoswr. Ni fydd eitemau budr/brwnt, eitemau a
ddefnyddiwyd ac eitemau ac ôl traul arnynt yn cael eu derbyn. Pob gwaith i fod wedi’i orffen yn
gyfan gwbl oni bai y dywedir yn wahanol yn yr atodlen.

9.

Rhaid i'r arddangoswyr gwblhau eu cardiau arddangos rhifol a'u clymu i'w harddangosiadau cyn
dod a hwy i'r Sioe. Coginio – clymwch y cardiau wrth ochr isaf yr arddangosyn.
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu’ch data personol ac ond
i’w brosesu yn unol â gofynion cyfreithiol. I gael mwy o fanylion dylech ofyn am gopi o’n polisi
GDPR. Rydym yn prosesu’ch data personol gan fod ei angen i gyflawni ein contract gyda chi i
hwyluso’ch mynediad i’r Sioe. Ni fyddwn yn trosglwyddo’ch data y tu allan i’r AEE (Ardal
Economaidd Ewropeaidd) ac ni fyddwn yn rhannu’ch data gyda thrydydd parti. Bydd
canlyniadau’n cael eu cylchredeg hefyd i aelodau’r Wasg ac yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.
Rydym yn cadw’ch data yn unol â’n rhaglen gadw i symleiddio ceisiadau yn y dyfodol. Mae
gennych amrywiol hawliau yn y data a ddaliwn yn cynnwys ei gywiro a gwrthwynebu ei brosesu.
Os yw'r arddangoswrdan 18 mlwydd oed yna rhaid i'r ffurflen gais gael ei
harwyddo gan riant/warcheidwad sydd dros 18 mlwydd oed. Sylwch fod pwy bynnag sy'n
arwyddo'r ffurflen gais yn cymryd cyfrifoldeb llawn am gydymffurfio â'r holl reolau a rheoliadau”.

10.

11.

12.

Dylid ysgrifennu manylion am unrhyw wrthdystiad ar bapur a'i roddi i'r Prif Stiward o fewn dwy awr
i'r beirniadu ynghyd â blaendâl o £25 a gaiff ei ad-dalu os cytunir a'r gwrthdystiad.

13.

Caiff y gwobrau eu dyfarnu neu eu hatal, gan y beirniaid a hwythau hefyd fydd a'r dyfarniad
terfynol. Bydd gwobrau ariannol, os yn bosibl, yn cael eu talu ymhen wyth wythnos gweithiol o'r
Sioe (heblaw mewn achosion o brotest).

14.

Cwpanau a Thlysau Her – NODWCH OS GWELWCH YN DDA:- Bydd y Cwpanau a'r Tlysau Her
yn cael eu cadw'n barhaol mewn Ystafell Dlysau bwrpasol a leolir yn Neuadd Clwyd Morgannwg.
Bydd enillydd pob Cwpan a Thlws Her yn derbyn Memento CAFC Swyddogol fel rhywbeth bach i
gofio, bydd eu henw'n cael ei engrafu ar y Cwpanau a'r Tlysau her hefyd.
Nodwch ar yr amlen yn cynnwys eich ffurflen gais "CREFFTAU CARTREF" os gwelwch yn dda.
Ni ddychwelir yr un arddangosyn i'r arddangoswr heb "Amlen Arddangoswr Gwyn".

15.
16.
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CYDNADYDDIAETH
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a'r
Pwyllgor Cynnyrch a Gwaith Llaw yn falch o gydnabod y
cyfraniad tuag at arian gwobrwyo a gwobrau oddi wrth:

Catrin Jones, Fferm Crugan, Llanbedrog, Pwllheli –
Hunan Arwylo a Gwertylla
Berkerley Parks
Mr & Mrs David Spencer
Mrs Carol Thomas
Mrs Lisa Howells
Mrs Ann Tudor
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DOSBARTH SEFYDLIAD Y MERCHED
Cystadleuaeth Ffederasiwn Cymru yw hon lle y cyflwynir Bowlen Rhosod Barhaol gan Bwyllgor Cymru
i’r Ffederasiwn buddugol. Cyflwynir y tlws ar Ddydd Iau 25 o Orffennaf ar amser i’w gyhoeddi yn
Rhaglen y Dydd.

Beirniaid

Uwch Stiward
Mrs Mair Stephens

CREFFT
Jackie Anderson, Yr Wyddgrug
CYNNYRCH
Ros Roberts, Trallwng
TREFNU BLODAU
Christine Randle, Sir Amwythig
LLWYFANNAU
Nadine Jenkins, Amwythig

Dosbarth WI-1

Thema - ‘Gwenyn a Choed’
Tâl Ymgeisio
£2.50 per entry

Gwobrau
Bowlen Rhosod Barhaol
£12.00; £8.00; £4.00

Arddangosfa sy’n sefyll ar sylfaen SGWÂR heb fod yn mesur mwy na 30” x 30” ar ôl ei orchuddio (i’w
darparu gan gystadleuwyr) a’i rhoi ar fwrdd i’w olygu o’r FFRYNT YN UNIG (cymerwch ofal gyda
thaclusrwydd yr ochrau a’r cefn). Bydd y bwrdd a’r ffedog wedi eu gorchuddio mewn defnydd lliw
hufen.
Yr arddangosfa gyfunol i gynnwys 5 eitem i ddarlunio’r thema (ni chaniateir gwin yn eu plith). Eitemau
i gynnwys y canlynol:Cynnyrch

-

un eitem o fwyd / fwydydd cadw
un eitem o goginio (heb fod yn cynnwys cig na physgod)

Crefft

-

dwy eitem yn dangos amryw sgiliau

Blodau

-

un trefniant

Marciau i’w dyfarnu fel a ganlyn:
1) Pob eitem 20 marc
= 100 marc
2) Llwyfannu ac Arddangos =
20 marc
3) Dehongliad
=
20 marc
140
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RHEOLAU DOSBARTH SEFYDLIAD Y MERCHED
1. Gall y beirniad gosbi pob ymgais lle mae’r sylfaen yn fwy na’r mesuriadau ac os gosodir eitemau y
tu allan i’r sylfaen.
2. Ni chaniateir defnyddio poteli masnachol.
3. Rhaid i bob eitem o fwyd a chrefft fod yn symudol ar gyfer beirniadu.
4. Dylai eitemau bwyd ond cynnwys eitemau sy’n addas ar gyfer beirniadu yn oer.
5. Ni ddylai eitemau chrefft fod wedi eu harddangos mewn unrhyw gystadleuaeth Bowlen Rhosod yn
y gorffennol.
6. Beirniedir yn ôl Llawlyfr cyfredol Gwyddor Gartref FfCSYM – “On with the Show’
7. Gall y geiriad fod yn y Gymraeg, y Saesneg neu unrhyw gyfuniad o’r ddwy iaith. Bydd ffurflen
marcio ddwyieithog ar gael. Dylid gwneud cais am sylwadau dwyieithog o flaen llaw.
8. Mae penderfyniad y beirniad yn derfynol. Dylid cyflwyno unrhyw gwyn yn
ysgrifenedig wedi ei lofnodi i’r Uwch Stiward o fewn dwy awr o’r adran yn agor i’r cyhoedd
ynghyd a blaendal o £25 a ddychwelir os ategir y gwyn.
9. Ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw golled na difrod i’r arddangosfeydd na rhan ohonynt,
yn ystod nag yn dilyn yr arddangosfa; hefyd ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol am golled o unrhyw
eitem wrth ei gludo i, o, neu ar faes y Sioe.
10. Ni chaniateir mwy na thair aelod i lwyfannu ar yr un pryd.
11. Darperir bwrdd i’r cystadleuwyr wrth baratoi eu harddangosfa.

NODER

Gofynnir i gystadleuwyr ddychwelyd i ardal y Fowlen Rhosod am 12 o’r gloch er mwyn sicrhau bod yr
eitemau a feirniadwyd wedi ei hailosod yn gywir. Rhaid i gystadleuwyr wneud eu hunain yn hawdd i’w
hadnabod. Bydd y beirniad ar gael i drafod y feirniadaeth gyda’r cystadleuwyr am 2.30 o’r gloch.
Gellir paratoi arddangosfeydd rhwng 2.30yp a 6.45yp ar ddydd Sul neu rhwng 7.00yp a 7.45yb ar
ddydd Llun y Sioe. Rhaid clirio pob arddangosfa rhwng 5.30yp a 6.30yp ar ddiwrnod ola’r Sioe.
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DOSBARTH MERCHED Y WAWR
CYSTADLEUAETH CWPAN RADI THOMAS

Beirniaid

Uwch Stiwardiaid

Coginio / Blodau
Llinos Twigg, Aberteifi

Llinos Roberts
Tegwen Morris

Crefft / Gwinio
Meinir Eynon, Hendy Gwyn a'r Daf
Ffotograffiaeth
Rhonwen Morris, Hendy Gwyn a'r Daf

Rhif Dosbarth: MyW-2
Thema: Yr Arfordir’
Tâl Ymgeisio: £2.50
Gwobrau:
Bowlen Rhosod Barhaol
£24.00; £16.00; £8.00

(5 eitem ar gyfer cystadleuaeth Radi Thomas)

Pum eitem i’w beirniadu’n unigol
Crefft – Ffotograffiaeth lliw wedi fframio, dim maint penodol
Crefft – Trefniant modern o flodau
Crefft – Gwau cap a sgarff ar gyfer mynd i gerdded
Crefft – Mosaic, unrhyw gyfrwyn
Coginio – Bara gan ddefnyddio burum
Rhoddir marciau am y pum eitem o grefft/coginio yn unig
Ni fydd marciau am lwyfannu na dehongli
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RHEOLAU DOSBARTH MERCHED Y WAWR
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Rhoddir marciau am y pum eitem yn unig. Ni fydd marciau am
lwyfannu na dehongli.
I’w harddangos ar fwrdd hir gyda sgrin sydd tua 1 metr o uchder fel
cefndir. Bydd gofod o tua 1 metr sgwâr i bob rhanbarth o flaen y sgrin
i arddangos yr eitemau. Os dymunir gellir defnyddio’r cefndir i
hongian llun neu eitem arall arno.
Darperir ffedog ddu ar flaen bob bwrdd.
Ni ddylai unrhyw eitem o’r arddangosfa fod wedi ei arddangos yn y
Sioe o’r blaen.
Rhaid i bob eitem fod yn waith gan aelod o’r Rhanbarth.
Pum aelod yn unig a ganiateir i osod yr arddangosfa, gyda dwy aelod
yn derbyn ‘pass’ mynediad.
Rhaid i’r gwaith gael ei osod rhwng 2.00 o’r gloch y prynhawn a 6.00
o’r gloch yr hwyr ddydd Sul neu rhwng 7.00 a 8.00 o’r gloch fore Llun
y Sioe. Dylid clirio’r arddangosfa rhwng 5.30 a 7.00 o’r gloch ar
ddiwrnod olaf y Sioe.
Cyhoeddir y marciau a’r sefyllfaoedd erbyn 1.00 o’r gloch brynhawn
Llun.
Bydd penderfyniad y beirniad yn derfynol.
Bydd cyfle i’r cystadleuwyr gyfarfod y beirniaid i drafod y
gystadleuaeth am 2.00 o’r gloch brynhawn Llun.
Dylid cyflwyno unrhyw gŵyn cyn 3.00 o’r gloch brynhawn Llun y
Sioe a hynny yn ysgrifenedig, wedi ei lofnodi a gyda thâl o £25 i Brif
Stiward Cystadleuaeth Merched y Wawr.
Bydd hawl i’r cystadleuwyr ddychwelyd at eu harddangosfeydd ar ôl
y beirniadu i sicrhau bod yr eitemau a feirniadwyd wedi eu hail osod
yn y lle priodol.
Gofynnir i gynrychiolydd o’r Rhanbarth buddugol fod yn bresennol
adeg cyflwyno’r cwpan dydd Iau am 4.30yp.
Ni fydd Merched y Wawr yn gyfrifol am unrhyw eitem o’r
arddangosfa yn ystod cyfnod y Sioe.
Rhaid anfon y tâl cystadlu i’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol erbyn
7 Mai 2019.
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