ASTUDIAETH ACHOS

Pencampwriaeth Athletau Ewrop IPC 2014
Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe

PEDWERYDD DIGWYDDIAD
PARA-CHWARAEON MWYAF Y BYD

CEFNDIR
Ar ôl iddi groesawu timau paralympaidd Mecsico a Seland Newydd yn llwyddiannus yn ystod y cyfnod
hyfforddiant cyn Gemau Olympaidd Llundain 2012, gwahoddwyd Prifysgol Abertawe i ymgeisio i gynnal
Pencampwriaeth Athletau Ewrop IPC 2014, sef pedwerydd digwyddiad para-chwaraeon mwyaf y byd.
Cynhaliwyd y bencampwriaeth ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Awst 2014 fel rhan o strategaeth newydd
ar gyfer cynnal digwyddiadau chwaraeon mawr i godi proffil y Brifysgol, creu buddsoddiad mewn
cyfleusterau chwaraeon a chefnogi datblygiad rhanbarth Bae Abertawe.

HERIAU
Y tair her allweddol ar gyfer cyflwyno’r gystadleuaeth yn llwyddiannus oedd:
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CYNNAL
PENCAMPWRIAETH
SY’N
CANOLBWYNTIO AR
ATHLETWYR

Roedd yn ofynnol i’r
cyfleusterau cystadlu a
hyfforddi, y drefn dechnegol a’r
gwasanaethau megis lletya ac
arlwyo fod yn briodol ar gyfer
y gystadleuaeth, yn hygyrch a
darparu profiad ardderchog i
athletwyr a gwirfoddolwyr.
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CODI PROFFIL
PARA-ATHLETWYR
YNG NGHYMRU

Amcan allweddol oedd creu
treftadaeth yng Nghymru a
fyddai’n annog mwy o bobl i
gymryd rhan mewn
chwaraeon anabledd ac yn
amlygu addasrwydd Cymru i
gynnal twrnameintiau o’r fath.
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DARLLEDU’N
FYW

Ni ddarlledwyd digwyddiad
Pencampwriaeth Ewrop yr IPC
yn fyw ar y teledu o’r blaen ac
roedd y trefnwyr am newid hwn
ar gyfer Pencampwriaeth Athletau Ewrop IPC 2014.

ATEBION
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• Sefydlwyd Pwyllgor Trefnu Lleol (LOC) rhwng Prifysgol Abertawe, Athletau’r DU, Athletau Cymru,
Llywodraeth Cymru, Dinas a Sir Abertawe a Chwaraeon Anabledd Cymru i drefnu’r Bencampwriaeth.
Cymeront gyfrifoldeb am brosesau, gan gynnwys rheoli’r digwyddiad, cyd-drefnu cystadlaethau, adeiladu’r
safleoedd, tynnu cyfarpar a chydlynu rhaglenni diwylliannol.

• Sefydlwyd pentref i athletwyr, gyda mynediad priodol i bobl anabl, gan ddefnyddio preswylfeydd myfyrwyr
(cynyddwyd nifer yr ystafelloedd gwely a’r tai bach a addaswyd i ddiwallu anghenion pobl ag anableddau) ar gyfer
athletwyr a swyddogion y Pwyllgor Paralympaidd Cenedlaethol.
• Roedd y cyfleusterau chwaraeon o fewn 800 metr o’r prif
lety i athletwyr ac roeddent yn cynnwys:
- Trac 400 metr ag 8 lôn â llifoleuadau
- Stadiwm dan do â lle i 500 o wylwyr
- Pafiliwn â golygfa dros gyfleusterau i athletwyr
- Trac rhedeg dan do 60 metr
- Cae artiffisial â llifoleuadau a chaeau glaswellt
- Canolfan Chwaraeon gyda champfa a chyfleusterau newid
- Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe
- Canolfan Tennis a Sboncen
- Lleoedd dynodedig ar gyfer gwasanaethau achredu,
derbyn a chynorthwyo megis ffisiotherapi, cymorth cyntaf
a gorsafoedd cyffuriau
• Cefnogodd llawer o sefydliadau partner agweddau
allweddol ar y digwyddiad, gan gynnwys darparu cludiant
i’r safle ac oddi yno ynghyd â lleihau ffioedd teithio i
wirfoddolwyr a gwylwyr.
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• Ymgysylltodd y Pwyllgor Trefnu Lleol â
channoedd o blant ysgol lleol ag anableddau
i greu anthem y digwyddiad ‘Cystal ag Aur’
ynghyd â llyfr barddoniaeth atodol.

• Anogwyd llawer o’r plant hyn i ymgymryd â
chwaraeon am y tro cyntaf.
• Sicrhawyd cyllid ar gyfer Cydlynydd Dyfodol
Cynhwysol parhaol i weithio gyda Swyddogion Datblygu
Chwaraeon Cyngor Abertawe i annog cynifer o bobl i
gymryd rhan mewn chwaraeon anabledd â phosib.
• Cyfrannodd dros 450 o wirfoddolwyr, a dynnwyd o
rwydweithiau’r partneriaid, at lwyddiant y
Pencampwriaethau. Gyda chymorth gan Virgin Media,
sef y Partner Gwirfoddol Swyddogol, trefnwyd rhaglen i
sicrhau profiad gwobrwyol i’r holl wirfoddolwyr.
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• Creodd gweledigaeth y Pwyllgor Trefnu Lleol
argraff ar Channel 4 ac, yn dilyn nifer o gyfarfodydd ac ymweliadau safle, cytunodd i ddarlledu’r
gystadleuaeth yn fyw ar More4.

• Roedd hon yn rhan bwysig o lwyddiant y cynnig
masnachol a gyflwynwyd i’r Partneriaid Swyddogol,
Allianz, BP a Sainsbury’s, gyda 240% o’r targed nawdd
cychwynnol yn cael ei gyrraedd.
• Cafodd y gemau eu cynnwys ym mhrif raglenni newyddion y DU ac fe’u darlledwyd mewn o leiaf 6 gwlad yn
Ewrop.

CANLYNIAD

ROEDD PENCAMPWRIAETHAU ATHLETAU
EWROP IPC 2014 YN LLWYDDIANT YSGUBOL
A DYWEDODD YR IPC MAI’R RHAIN OEDD “YN
DDI-GWESTIWN, Y PENCAMPWRIAETHAU
ATHLETAU EWROP IPC GORAU A
GYNHALIWYD ERIOED” A CHYTUNODD TIMAU
A SWYDDOGION Â’R DATGANIAD HWN.
YMWELODD MWY O BOBL Â GWEFAN YR IPC
YN YSTOD YR ADEG HON O’U CYMHARU AG
UNRHYW ADEG ARALL ERS CYNNAL Y GEMAU
YN LLUNDAIN YN 2012 AC YMWELODD
13,090 O BOBL AR ACHLYSURON AR WAHÂN
Â GWEFAN SWANSEA2014.COM BOB DYDD,
GAN BERI I REOLWR CYFRYNGAU DIGIDOL
YR IPC DDWEUD “YN GRYNO, MAE’N DEBYG
MAI DYMA OEDD Y DIGWYDDIAD MWYAF
LLWYDDIANNUS ERIOED HEBLAW AM Y
GEMAU PARALYMPAIDD.”
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