
	  
	  
Marathon Eryri 2018 – Cynghorion ynglŷn ag Ymgeisio  

  

Os ydych chi’n bwriadu cymryd rhan ym Marathon Eryri eleni, gallwch 
gofrestru o 7:00 am y bore Gwener hwn (Rhagfyr 1af, 2017).   

Rydyn ni wedi rhoi rhai cynghorion at ei gilydd i wneud yn siŵr fod gennych 
chi bopeth fydd ei angen arnoch chi i wneud i’r broses fod mor llyfn ag sydd 
bosib.  

  

• Y tâl mynediad ydi £35 i redwyr cyswllt a £37 i bawb arall.   
  

• Mae hyn yn cynnwys crys T y ras ac fe gewch eich holi ynglŷn â’r maint 
y byddwch ei angen wrth i chi ymgeisio.   
  

• Fe fydd yna hefyd yr opsiwn i chi archebu ‘hoodie’ y ras ymlaen llaw 
(bydd y rhain yn £30 wrth eu harchebu ymlaen llaw)  
  

• Os ydych yn aelodau o glwb cyswllt, fe ofynnir i chi am eich rhif UKA 
felly gofalwch y bydd o gennych chi pan fyddwch yn cofrestru. (Nid yw 
hynny’n hanfodol ond fe wnaiff gyflymu eich proses o ymgeisio)  
  

• Fe ofynnir i chi hefyd am eich Marathon PB – os yn gymwys – felly 
byddwch yn barod â hwnnw hefyd.  
  

• Mae yna system giwio wedi’i sefydlu a bydd yn actifadu’n awtomatig 
os bydd yna lawer o draffig ac fe gewch eich rhoi’n awtomatig mewn 
ciw.   
  

• Fe wnaiff y system roi amcangyfrif o amser i chi allu ymgeisio a bydd 
yn cadw ‘gofod’ i chi tan yr amser a ddangosir.  

  



  

  

	  
	  

• Bydd y system giwio’n actifadu os cyrhaeddir trwybwn arbennig o 
ymgeiswyr – bydd ymgeiswyr yn gweld neges yn debyg i’r un isod, a 
fydd yn diweddaru’n gyfnodol wrth i symud i fyny’r ciw.  

 
  

• Dylech gadw ffenest eich porwr yn agored yn ystod y cyfnod yma   
  

• NB: Peidiwch â chau ffenest eich porwr oherwydd fe gollwch eich 
lle yn y ciw  
  

• Mae system y ciw yn sicrhau na fydd y digwyddiad yn cael ei orwerthu 
a bydd yn rheoli’r ciw i ddarparu trwybwn cyson er mwyn i chi gael 
profiad da o ymgeisio (h.y. dim cuddni o ran y dudalen etc.).  
  

  

Pob Lwc ac fe edrychwn ymlaen at eich gweld ar y Llinell Gychwyn!  

  

Tîm Marathon Eryri  


