
Canllaw 
Diwrnod y Ras

Croeso
Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn un o brif rasys ffordd y DU
gyda llwybr gwastad a chyflym sy’n cyflwyno golygfeydd
godidog Bae Abertawe. 
Diolch am gofrestru ar gyfer y ras eleni.
Rydym wedi amgáu eich rhif ras â sglodyn amseru ar y cefn,
label bag tynnu ymaith a'ch taleb crys T.

I gael manylion llawn y digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall
am y ras, ewch i 10kbaeabertawe.com 

Pob Lwc!

Cyn y Ras
Caniatewch ddigon o amser i
deithio, parcio a pharatoi ar
gyfer y ras. 

Toiledau
Bydd toiledau ar gael ger y llinell
ddechrau ac ar hyd y daith.

Ardal Fagiau
Gall cyfranogwyr adael eu
bagiau yn y babell wybodaeth
trwy ddefnyddio'r label bag sydd
ynghlwm wrth eich rhif ras.

Teithio
Mewn Car:
Ceisiwch gyrraedd yn gynnar
gan fod y meysydd parcio’n
llenwi’n gyflym ac mae llawer
o draffig ger prif faes parcio’r
digwyddiad. Mae system rheoli
traffig fanwl ar waith a bydd y
ffyrdd ar gau tua 12 ganol
dydd. Ceisiwch rannu ceir neu
deithio gyda’ch gilydd lle bynnag
y bo’n bosib. 
Rhowch y côd post SA1 4PQ yn
y peiriant Llywio â Lloeren.

Ar Fws:
O ganol y ddinas, bydd y bysus
canlynol yn mynd â chi i Faes
Rygbi San Helen:
2a 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
3a 11.50

Dechrau’r Ras 10k
Bydd rhedwyr yn cael eu dosbarthu
i flociau amser yn unol ag amser
gorffen arfaethedig y rhedwyr.

Bydd y rhedwyr yn ymgynnull ar
gyfer y ras yn eu blociau amser
10 munud fan bellaf cyn
dechrau’r ras.

Rhaid atodi rhifau’r ras ar flaen
eich crys, cwblhewch y ffurflen
feddygol ar y cefn.

Yn ystod y Ras
Rhaid ufuddhau i gyfarwyddiadau
pob swyddog digwyddiad neu farsial
cwrs. Bydd dŵr ar gael ar bwynt 5k
ac wrth y llinell derfyn. 

Ar ôl y Ras
Yn gyntaf, llongyfarchiadau!
Symudwch drwy’r sianelau unwaith
i chi gasglu eich dŵr a’r bag
rhoddion. Bydd staff wrth law i’ch
cynorthwyo. Bydd therapyddion
chwaraeon a ffisiotherapyddion
wrth law i gynghori a rhoi triniaeth
am ddim i chi. 

Parcio
Mae parcio am ddim ar gael ar y Rec,
SA1 4PQ (cyrraedd erbyn 12 o’r gloch
fan bellaf). Gorlif - Maes Parcio’r
Gorllewin y Ganolfan Ddinesig, Neuadd
y Ddinas a Phrifysgol Abertawe.

Amserau a Lleoliadau Dechrau
1k 7 oed ac iau     10.45am Maes Parcio Lôn Sgeti
1k 8 – 11 oed 11.00am Maes Parcio Lôn Sgeti
3k 9 – 14 oed 11.15am Ochr y Mwmbwls i Lido Blackpill
5k 15 – 21 oed 12 ganol dydd Ar y Promenâd ger Sgwâr 

Ystumllwynarth  
10k Cadeiriau Olwyn 12.55pm Tu allan i Faes Rygbi San Helen

15+ oed
10k 15+ oed             1.00pm Tu allan i Faes Rygbi San Helen
Ras y Masgotiaid (100m) 1.10pm Tu allan i Faes Rygbi San Helen



Bysus
Mae bysus am ddim ar gael i gludo
cystadleuwyr i linellau dechrau y rasys 1k,
3k a 5k, o'r gilfan fysus gyferbyn â Maes
Rygbi San Helen. Bydd y rhain yn gadael
30 munud fan bellaf cyn amser dechrau'r
rasys.

Neges pob lwc gan Grŵp Admiral
Mae’n bleser gennym noddi Ras 10k Bae Abertawe
Admiral unwaith eto eleni.

Mae noddi digwyddiadau yn ein cymuned leol yn
bwysig iawn i Admiral ac mae'n wych bod yn rhan
o ddigwyddiad fel hwn sy'n mynd yn fwy poblogaidd
blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae dros 200 o staff Admiral
wedi cofrestru ar gyfer ras 2017, sy'n tanlinellu ei
phwysigrwydd i'n staff a'r ardal leol.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn, ar ran pawb yn Admiral,
i ddymuno pob lwc i'r holl redwyr, gan obeithio y bydd
yn ddigwyddiad gwirioneddol gofiadwy i chi i gyd.

Ceri Assiratti
Pennaeth Gwasanaethau Pobl Admiral
admiralgroup.co.uk/findoutmore

Crysau T

Mae taleb wedi'i chynnwys yn y pecyn hwn
a gellir ei defnyddio yn Neuadd y Ddinas,
Abertawe SA1 4PE, ar y dyddiadau a'r
amserau canlynol: 

Dydd Gwener 22 Medi
Rhwng 12 ganol dydd ac 8pm

Dydd Sadwrn 23 Medi
Rhwng 9am a 6pm

Ar y diwrnod, gellir casglu crysau T o’r
babell wybodaeth.

Dydd Sul 24 Medi
Rhwng 8.30am a 4pm

Lluniau
Caiff lluniau eu tynnu trwy gydol y cwrs -
cofiwch wenu! Bydd lluniau o'r ras ar gael
i'w prynu ar wefan y digwyddiad,
10kbaeabertawe.com, 2-3 diwrnod ar
ôl y ras.

Cyngor Meddygol a Chymorth Cyntaf
Bydd Ambiwlans Sant Ioan yn darparu
cymorth cyntaf. Byddant i’w gweld ar hyd
y cwrs gydag ardal wrth y llinell derfyn.

Cysylltwch â’r marsial neu’r stiward
agosaf os oes problem.

RHAID i’r holl redwyr gwblhau’r manylion
meddygol ar gefn rhif y ras.

Peidiwch â rhedeg os ydych yn teimlo’n
anhwylus neu newydd fod yn anhwylus.
Gallwch gymryd rhan y flwyddyn nesaf!

Plant ar Goll
Mae pwynt plant ar goll yn y Babell
Wybodaeth.

Lluniaeth
Bydd amryw o bobl yn gwerthu bwyd
a diod yn yr ardal derfyn.
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Canlyniadau’r Ras  

Byddant ar gael ar ddiwedd y ras ar wefan
y digwyddiad 10kbaeabertawe.com. Os
ydych wedi rhoi rhif ffôn symudol cewch
neges gyda’ch canlyniad yn dilyn y ras.

Allwedd
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Cyfeiriad y Ras
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