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Nod y ddogfen hon yw galluogi unigolion sy’n aelodau o WHUA i ailddechrau dyfarnu gemau hoci a’u 
helpu i ddeall eu cyfrifoldebau fel dyfarnwyr.   
 

Cyn Gemau  
• Byddwch yn ymwybodol y bydd gan y cyfleusterau newid / clwb yn y lleoliad rydych yn 

dyfarnu gyfyngiadau yn eu lle, fel systemau un ffordd. Mae’n bwysig eich bod yn cadw at y 
rhain bob amser.                 

• Dylech gyrraedd y lleoliad wedi newid ac yn barod i ddyfarnu a bod yn barod ar gyfer y ffaith 
nad yw’r cyfleusterau newid arferol ar gael efallai.             

• Os oes cyfleusterau dan do ar gael, dylech geisio sicrhau eich bod yn golchi neu’n diheintio 
eich dwylo cyn gynted â phosib, ac yn rheolaidd drwy gydol eich amser yn y lleoliad.  

• Ni ddylid mynd â mwy na sydd raid o offer i’r man chwarae a dylid ei adael mewn ardal 
ddiogel.  

• Dylech gael eich sgwrs cyn gêm gyda’ch cydweithwyr gan gadw pellter cymdeithasol. 

• Dylech gael eich sgwrs cyn gêm gyda’r capteiniaid gan gadw pellter cymdeithasol hefyd ac un 
dyfarnwr ddylai daflu’r darn arian gyda chapten y tîm yn galw yn unol â hynny.  
 

Yn Ystod Gemau  
• Os bydd rhaid stopio’r gêm am unrhyw reswm e.e. trin anafiadau, adfer y bêl o’r tu allan i’r 

ardal chwarae ac ati, rhaid i bob unigolyn ddychwelyd at fesurau cadw pellter cymdeithasol 
nes bod posib i’r chwarae barhau.   

• Mae seibiau naturiol yn y chwarae’n digwydd (PC’s ac ati) ond anogir dyfarnwyr i sicrhau cyn 
lleied â phosib o’r seibiau hyn.            

• Chwaraewyr yn Poeri ac yn Chwythu eu Trwyn 
o Mae poeri a chwythu trwyn (heb ddefnyddio hances boced o unrhyw fath) yn 

rhywbeth sy’n digwydd yn ein gêm ni yn anffodus, a rhaid stopio hyn gan ei fod yn creu 
risg sylweddol i’r rhai sy’n cymryd rhan. 

o Os bydd dyfarnwr yn gweld hyn yn digwydd ar y cae bydd cerdyn gwyrdd (gwahardd 
am 2 funud) yn cael ei ddangos i’r chwaraewr neu’r cyfranogwr hwnnw. Bydd rhaid 
glanhau’r ardal o’r cae lle digwyddodd y drosedd. Sylwer – nid cyfrifoldeb y dyfarnwyr 
yw glanhau’r cae, dim ond sicrhau ei fod yn cael ei lanhau cyn i’r gêm barhau.   

o Bydd troseddwyr dro ar ôl tro (h.y. chwaraew(y)r sy’n troseddu fwy nag unwaith) yn 
cael cosbau personol pellach fel y nodir yn adran 14 rheolau Hoci 2019 yr FIH. 

o Bydd troseddwyr dro ar ôl tro cyson yn wynebu’r prosesau a amlinellir yn Rheoliadau 
Disgyblu Hoci Cymru (Cerdyn Coch / MMO / Anfri).                   

o Os bydd y poeri neu’r chwythu trwyn yn cael ei gyfeirio at chwaraewr/dyfarnwr/ 
cyfranogwr, neu os bydd chwaraewr yn bygwth gwneud hyn, dylid ei thrin fel trosedd 
cerdyn coch a rhoi gwybod amdani felly (gweler isod). 

• Chwaraewyr wedi’u gwahardd dros dro 
o Bydd yr holl reolau presennol ynghylch chwaraewyr wedi’u gwahardd dros dro yn 

berthnasol, fodd bynnag, mewn lleoliadau heb gyfleusterau dygowt, dylid anfon 
chwaraewyr wedi’u gwahardd dros dro i sefyll ar y llinell 23m berthnasol. Os oes 
dygowt ar gael, dylai’r chwaraewyr wedi’u gwahardd dros dro gael sefyll yn y dygowt 
ar gyfer eu tîm, gan gadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol.  

• Rhyngweithio rhwng chwaraewyr a swyddogion  
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o Mae sefyllfaoedd yn codi mewn gemau lle mae’r chwaraewyr yn amgylchynu’r 
dyfarnwyr. Cynghorir dyfarnwyr i ddilyn cyngor yr FIH i osgoi torf o’r fath, a rhaid 
gwahardd y chwaraewyr sy’n troseddu am 2 funud.               

o Nid yw’r cyfarwyddyd ar ddefnyddio iaith annymunol neu regfeydd tuag at 
swyddogion wedi newid a bydd chwaraewr sy’n euog o hyn yn atebol i wynebu cosbau 
fel y nodir yn Rheoliadau Disgyblu Hoci Cymru (Cerdyn Coch / MMO / Anfri). 

 

Ar Ôl Gemau 
• Dylai dyfarnwyr osgoi cyswllt â chwaraewyr fel sy’n bosib, ac anogir y chwaraewyr i ddiolch i’r 

dyfarnwyr drwy ddefnyddio ystum cyfeillgar fel codi llaw neu fawd i fyny.  

• Dylech gwblhau unrhyw waith papur ar ddiwrnod y gêm gan ddefnyddio eich beiro eich hun.  

• Gall y lletygarwch mewn clybiau amrywio a dylai dyfarnwyr baratoi ar gyfer dim cyfleusterau 
newid ar gael ar ôl gemau.                

• Rhaid glanhau unrhyw offer neu git rydych chi wedi’u defnyddio yn briodol ar ôl dychwelyd 
adref neu eu gadael am isafswm o 72 awr yn unol â chyngor y llywodraeth.  

 

Nodiadau:  
• Mae’r ffurflen Cerdyn Coch / MMO / Anfri wedi cael ei diweddaru ac mae bocs arni i roi 

gwybod am unrhyw ddigwyddiadau cysylltiedig â COVID-19 sy’n digwydd ar y cae. 

• Mae’r rheoliadau Cerdyn Coch / MMO / Anfri wedi cael eu diweddaru i amlinellu’r cosbau a 
roddir i unrhyw un sy’n mynd ati’n fwriadol i gyflawni unrhyw ddigwyddiadau cysylltiedig â 
COVID-19 h.y. bygwth / pesychu / tisian yn fwriadol ac ati ar ddyfarnwr / chwaraewr yn ystod 
gêm. 

• Bydd y ddwy ddogfen yma’n cael eu huwchlwytho i www.whua.org.uk/downloads yn barod 
ar gyfer dechrau’r tymor newydd.         

 

Cynghorion Dyfarnu:  
1. Yn ystod eich sgwrs cyn y gêm gyda’r capteiniaid, atgoffwch nhw o’r cosbau newydd y dylai 

eu swyddogion COVID-19 fod wedi rhoi gwybod iddynt amdanynt eisoes, ond does dim byd 
o’i le gydag ailgadarnhau’r neges. 

2. Yn ystod y gêm, defnyddiwch eich llais a sgiliau rheoli lefel isel er mwyn eich diogelwch eich 
hun a diogelwch y chwaraewyr, gan ddefnyddio lefel lymach o reolaeth os yw hynny’n gwbl 
angenrheidiol. Amrywiwch iaith eich corff, tôn y chwiban a’ch llais wrth roi cyfarwyddyd yn 
ystod y gêm. Os yw’n glir bod chwaraewyr yn mynd i ddod atoch chi, dylech ddweud mai dim 
ond gydag un ohonynt y byddwch yn siarad ac y dylai’r un hwnnw gadw pellter cymdeithasol. 

3. Gwnewch yn siŵr bod y cyfarwyddyd ar gyfer poeri / tisian yn cael ei weithredu’n gyson ac yn 
deg tuag at yr holl chwaraewyr. Byddwch yn rhagweithiol ac yn ataliol er mwyn addysgu’r 
chwaraewyr, gan fod hyn yn allweddol er mwyn gorfodi’r canllawiau hyn.  

4. Yn ystod eich sgwrs cyn y gêm gyda’ch cydweithwyr, cytunwch beth sy’n mynd i ddigwydd er 
mwyn gwahardd chwaraewyr dros dro – byddwch yn glir a rhoi gwybod i’r capteiniaid.  

5. Osgowch gyffwrdd y bêl neu unrhyw offer arall gyda’ch dwylo i helpu i leihau’r risg o 
drosglwyddo.      

 
Os oes arnoch chi angen mwy o gyngor neu gyfarwyddyd ar yr uchod, anfonwch e-bost i 
umpires@hockeywales.org.uk  
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