
 

 
 

 
CERDDOR IFANC Y FLWYDDYN - GREGYNOG 2020 

 
 
Mae’n bleser gennyf gyhoeddi fod y gystadleuaeth uchod yn awr ar agor i dderbyn ceisiadau. 
 
Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw fyfyriwr sy’n chwarae offeryn cerdd - gan gynnwys y piano, 

gitâr glasurol, recorder, sacsoffon, offerynnau band pres neu offer taro.  Does dim rhaid i’r 

cystadleuwyr fod dros unrhyw oedran penodol, ond ni ddylai dyddiad eu geni fod cyn y 31ain Awst 

2001. 

Cynhelir y cymal terfynol ar ffurf cystadleuaeth rhwng yr enillwyr o'r pum categori a fydd yn ystod y 
dydd wedi ennill y teitlau canlynol: 
 
 

• Chwaraeydd Ifanc y Flwyddyn Gregynog  -  Offerynnau Llinynnol 

• Chwaraeydd Ifanc y Flwyddyn Gregynog  -  Categori’r Piano 

• Chwaraeydd Ifanc y Flwyddyn Gregynog  -  Offerynnau Chwythbrennol 

• Chwaraeydd Ifanc y Flwyddyn Gregynog  -  Offerynnau Pres 

• Chwaraeydd Ifanc y Flwyddyn Gregynog  -  Telyn /  Gitâr / Offerynnau Taro 
 

Bydd yr enillwyr o fewn y categorïau uchod wedi eu dewis o blith perfformiadau’r sesiynau 

cynderfynol gydol y bore a’r prynhawn.  Ar ddiwedd y cyngerdd hwyrol bydd pob un o’r pum 

cystadleuydd terfynol yn derbyn tystysgrif a £500.  Anrhydeddir y prif enillydd o blith y pump ohonynt 

hwy gyda’r teitl “Cerddor Ifanc y Flwyddyn Gregynog”, yn ogystal â £2,500 ychwanegol - a fydd yn 

golygu cyfanswm gwobr ariannol o £3,000 iddo ef / iddi hi. 

Hefyd, cyflwynir gwobr ychwanegol i gyfeilydd ifanc dan dair ar hugain oed a fydd ym marn y 

beirniaid yn haeddu derbyn Tlws y Cadeirydd ynghyd â gwobr o £400. 

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech gyflwyno’r ffurflen ymgeisio hon, neu gopi ohoni, i’ch Adran Gerdd; 

a phe byddech chi hefyd yn annog eich myfyrwyr i gymryd rhan yn y gystadleuaeth arbennig hon. 

Os hoffech dderbyn unrhyw fanylion pellach, teimlwch yn rhydd i gysylltu â’r Ysgrifennydd; gan 

ddefnyddio unrhyw un o’r manylion cysylltu a ddyfynnir isod. 

Yn gywir 

 
 
 
Edward Rayner 
Cadeirydd - Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog 

 

 

Ysgrifenniad: Mrs Sarah Garrett,  Ffôn: 01743 892890,  E-bost: sec@gregynogymc.co.uk 



 
 

CERDDOR IFANC Y FLWYDDYN - GREGYNOG 2020 
 

 

 

ROWND GYNTAF - FFURFLEN YMGEISIO 
(Llenwch y ffurflen hon mewn CYFALAF BLOC) 

           (Ticiwch  ) 

Enw llawn  .............……………………………….........................................................  G     B 
 

Cyfeiriad cartref:...….…….......……….............…..........……………………………………………… 

...........................................….…….......…………..........……………………………………………… 

Rhif ffôn (cartref) ..................…….......……..........Rhif ffôn (symudol) ................…....................... 

Cyfeiriad e-bost ....…...............................………..Dyddiad geni…....................…...........….......… 

Ysgol yr ymgeisydd a chyfeiriad yr ysgol....................................................................................... 

................................................….................…………………………………………………………... 

Offeryn cerdd ......................................……………………….......................................................... 

Rownd Gyntaf a Rownd Derfynol: Dau ddarn ceferbyniol wedi’u recordio a’u cyflwyn trwy 
ddadlwytho CD/USB/new MP3. Sicrhewch fod pob darn ar drac ar wahan. 
 
Rhowch enwau llawn cyfansoddwyr, teitlau llawn y darnau, a’r amseriadau bras isod. 
 
 

 Enw llawn y 
Cyfansoddwr (e.e 
Sergie 
Rachmaninov) 

Teitl llawn (gan gynnwys symud, opus, rhifau ac ati.) Amseriad 
bras y 
perfformiad 
wed’I 
recordio. 

Darn 1:  
 

  

Darn 2:  
 

  

Darn 3: 
(Dewisol) 

 
 
 

  

                                                  Cyfanswm amseriad y recordiad:  
 

 
Os ydych chi’n llwyddiannus yn y Rownd Gyntaf fe’ch gwahoddir I berfformio’n fyw a chstadlu yn 
eich categori/rownd gynderfynol berthnasol yn Neuadd Gregynog ddydd Sadwrn 25 Ebrill 2020. 
 
 

 

 



 

 

Enw eich cyfeilydd ..………………………………..............………………………………….......…… 

 

A ydy eich cyfeilydd yn dymuno cystadlu am 

Wobr Cyfeilydd Ifanc Gregynog? (Ticiwch  )   YDY   NAG YDY 

(Gweler rhif 7 yn y Rheolau ac Amodau)  

 

A ydych chi’n dymuno defnyddio gwasanaeth  

y cyfeilydd swyddogol? (Ticiwch  )   YDW   NAG YDW 

 
                         
 

Dylai ymgeiswyr anfon y ffurflen hon wedi ei llenwi, ynghyd â’r canlynol: 

• Recordiad ar MP3/USB/Cryno Ddisg o’r ymgeisydd yn chwarae dau ddarn gwrthgyferbyniol o 
gerddoriaeth (cyfanswm o ddeng munud - ar gyfer y cymal cynderfynol), 
• Ffi gystadlu o £30 (taler sieciau i ‘Cyfeillion Cerddorion Ifainc Gregynog’) neu daliad banc sort 
code: 40 34 33 account: 91514946, defnyddiwch enw’r cystadleuydd fel cyfeirnoc. 
• Llungopi o dystysgrif Gradd 8 - neu dystlythyr gan eich athro/athrawes i gadarnhau hyn. 
 

Rhaid i’r uchod gael eu derbyn fan bellaf erbyn dydd Sul yr 2il Chwefror 2020. 

Mae’n rhaid i raglen gynderfynol a therfynol yr ymgeiswyr gynnwys yr un darnau, ynghyd â darn neu 

ddarnau ychwanegol i lenwi ugain munud eu rhaglen derfynol. (gweler cymal rhif 14 yn y Rheolau 

ac Amodau). 

Anfoner eich pecyn ymgeisio at: 

Ysgrifennydd y Cystadleuydd:  Eleanor Diack – entry@gregynogymc.co.uk 

Moreton Hall School, Weston Rhyn, Oswestry, Shropshire SY11 3EW. 

 
Bydd cynnwys y Cryno Ddisgiau/USB/MPs yn cael eu hastudio gan banel o feirniaid, a fydd o 
ganlyniad yn dethol nifer o gystadleuwyr llwyddiannus i fynychu rownd gynderfynol a gynhelir ar fore 
a phrynhawn dydd Sadwrn y 25ain Ebrill 2020 yn Neuadd Gregynog, Tregynon, Y Drenewydd, 
Powys, SY15 3PW.  Bydd yn ofynnol i'r cystadleuwyr ddarparu eu hofferyn cerdd hwy eu hunain, 
ynghyd â'u cyfeilydd yn ôl eu dymuniad.  Darperir piano o ansawdd cyngherddol yn y fan a’r lle. 
 
Yn achos cystadleuwyr na fydd yn abl i ddod â'u cyfeilydd eu hunain gyda nhw, bydd cyfeilydd 
swyddogol ar gael ar gyfer ymarfer a pherfformio yn y bore, yn y prynhawn a hefyd yng nghymal 
terfynol y gystadleuaeth yng nghyngerdd yr hwyr.  Os dymunwch fanteisio ar y cyfryw ddarpariaeth, 
disgwylir i chi dalu ffi resymol o £50. 
  
Bydd y beirniadu yn mynd rhagddo gydol y dydd ar y 25ain Ebrill 2020, hyd nes y bydd enillydd ym 
mhob un o'r pum categori wedi eu dewis i berfformio yn y cymal cystadleuol olaf, sef yn y cyngerdd  
hwyrol, a fydd yn dechrau am 7.00 yr hwyr. 
 
Cyflwynir holl wobrwyon y gystadleuaeth ar ddiwedd achlysur y cyngerdd. 
 
Sut y bu i chi glywed am y gystadleuaeth hon? 
 

Gwefan  /  ysgol  /  cylchgrawn cerddorol  /  athro. (Ticiwch   os gwelwch yn dda) 
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RHEOLAU AC AMODAU 

 

1. Trefnwyr y gystadleuaeth yw Pwyllgor Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog. 
 
2. Does dim is-drothwy oedran penodol, ond ni ddylai dyddiad geni’r cystadleuwyr fod cyn yr 31ain 

Awst 2001. 
 
3. Caniateir i gystadleuwyr chwarae unrhyw offeryn cerddorol - gan gynnwys piano, gitâr glasurol, 

recorder, sacsoffon, offeryn band pres neu offer taro. 
 
4. Dylid anfon ffurflenni ymgeisio wedi eu cwblhau at: Eleanor Diack, entry@gregynogymc.co.uk 

Moreton Hall School, Weston Rhyn, Oswestry, Shropshire SY11 3EW gan amgáu llungopi o 
dystysgrif safon Gradd 8, erbyn y dydd Sul yr 2il Chwefror 2020 fan bellaf. 

 Os nad yw ymgeisydd eto wedi ennill cymhwyster Gradd 8, yna dylid cynnwys ardystiad oddi 
wrth naill ai ei (h)athro cerdd neu awdurdod cerddorol, i gadarnhau addasrwydd cywerth ei 
safon ar gyfer y gystadleuaeth hon.  Hefyd rhaid cynnwys MP3/USB/Cryno Ddisg (na 
ddychwelir mohoni) ag arni hyd at ddeng munud o recordiad diweddar o berfformiad 
enghreifftiol y darpar gystadleuydd.  Dyletswydd yr ymgeisydd yw sicrhau cydweddiad ei CD â 
fformat chwaraewyr CD cyffredin; ni ddychwelir y ffi gofrestru i ymgeiswyr a fydd wedi cyflwyno 
CD nas gellir gwrando ar ei chynnwys. 
At hynny hefyd, rhaid amgáu’r ffi gofrestru o £30 (ar ffurf siec yn daladwy i ‘Cyfeillion Cerddorion Ifainc                      

Gregynog’) neu daliad sort code: 40 34 33 account: 91514946, defnyddiwch enw’r cystadleuydd 
fel cyfeirnod. 

 
5. Ni fydd gofyn i’r cystadleuwyr berfformio o’u cof; ni chosbir am ddefnyddio copi sgôr o’r 

gerddoriaeth a chwaraeir. 
 
6. Rhaid i gystadleuwyr ddarparu eu hofferyn hwy eu hunain; a gallant ddewis defnyddio eu 

cyfeilydd hwy eu hunain yn ôl eu dymuniad.  I gystadleuwyr a fyddo’n dymuno defnyddio 
gwasanaeth y cyfeilydd swyddogol, bydd ffi o £50 yn daladwy; a rhaid i’r cyfryw gystadleuwyr 
sicrhau'r canlynol: 

 (a) darparu copïau sgôr o’u cerddoriaeth arfaethedig mewn da bryd i'r cyfeilydd swyddogol, er 
mwyn caniatáu amser iddo ef / iddi hi fedru ymarfer y darnau priodol mlaen llaw, a 

 (b) trefnu y byddant hwy eu hunain ar gael ar amser addas i ymarfer gyda’r cyfeilydd cyn y 
perfformiad cynderfynol. 

 
7. I fod yn gymwys i dderbyn Gwobr Cyfeilydd Ifanc Gregynog, rhaid i ymgeiswyr fod o dan dair 

ar hugain oed ar y 25ain Ebrill 2020. 
 
8. Rhaid i sgôr y gwaith cerddorol a berfformir fod yn gopi gwreiddiol; a rhaid darparu copi ohono 

i'r beirniaid. 
 
9. Ni chaniateir i ddarpar gystadleuydd gynnig ond un offeryn cerdd yn unig. 
 
10. Deil y trefnwyr yr hawl i wneud y canlynol: 

(a) recordio unrhyw ran o’r gystadleuaeth, 
(b) cynhyrchu fideo neu gofnod electronig arall o unrhyw ran o’r gystadleuaeth,  
(c) darlledu unrhyw rannau o’r gystadleuaeth. 

 Ni fydd y trefnwyr yn talu ffioedd darlledu i unrhyw un o’r cystadleuwyr am unrhyw berfformiad 
yn gysylltiedig â’r gystadleuaeth hon. 

 
11. Bydd dyfarniad y beirniaid yn derfynol. 
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12. Bydd cyflwyno cais i gystadlu yn ddarostyngedig ar dderbyn y rheolau a’r amodau a ddyfynnir 
o fewn y ffurflen gais hon.  Pe byddai anghydfod yn codi allan o’r rheolau a’r amodau hyn, yna 
bydd barn y trefnwyr ar y cyfryw fater yn derfynol. 

 
13. Gwaherddir y prif enillydd rhag cystadlu o fewn y gystadleuaeth flynyddol hon yn y dyfodol. 
 
14.    Mae’n rhaid i raglenni cynderfynol a therfynol yr ymgeiswyr gynnwys yr un darnau, ynghyd  
         â darn neu ddarnau ychwanegol yn eu rhaglen derfynol.   
 

15. Y Cymal Cynderfynol:  Yn achos y rhai a ddetholwyd i ymgyfranogi, cynhelir rownd 

gynderfynol y gystadleuaeth yn Neuadd Gregynog o 9.00yh ymlaen, Sadwrn, y 25ain Ebrill 

2020.  Gwahoddir y cystadleuwyr i chwarae am ddim hwy na deuddeng munud ar y mwyaf, 

gan gynnwys pob egwyl rhwng symudiadau a gwahanol ddarnau o gerddoriaeth.  Dyfernir 

marciau ychwanegol am gyflwyno rhaglen gyferbyniol.  Dewisir pum cystadleuydd i fynd 

ymlaen i'r Cymal Terfynol. 

 

16.  Gall y beirniaid ddal yr hawl i ddileu y wobr yn unrhyw un o’r adrannau os byddant yn barnu 

nad yw’r ymgeiswyr mewn adran yn cyrraedd y safon disgwyledig. Petae yr uchod yn digwydd, 

yna gall y beirniaid ddewis gwobrwyo ur ail orau safonol (yr un nesaf at y gorau) mewn adran 

arall o’r gystadleuaeth. 

 

17.   Dim ond un ennillydd a ganiateir mewn unrhyw adran o’r gystadleiaeth.  Felly, ni fydd modd 

gwobrwyo dau gyd-ennillydd adran. 

 

18. Y Cymal Terfynol:  Nos Sadwrn, y 25ain Ebrill 2020, am 7.00yh.  Gwahoddir y pum dewiswr 

terfynol i gyflwyno rhaglen heb fod yn hwy nag ugain munud. 

 

19. Disgwylir i rowndiau cynderfynol fod yn bresennol yn y cyhoeddiad am y dyfarniad cynderfyno. 

 

 

 

 
                         


