Clwb pêl-droed cynghrair rygbi cadair olwyn Crusaders Gogledd
Cymru
Clwb i'r afael ag ef! polisi
Mae Gogledd Cymru Crusaders olwyn clwb rygbi'r gynghrair pêl-droed yn cydnabod ei gyfrifoldeb yn
unol ag egwyddorion o fynd i'r afael â hynny!
Mynd i'r afael â – dim goddefgarwch sero
Mae gan y clwb bolisi dim goddefgarwch tuag at hiliaeth ar unrhyw ffurf
Afael â cyntaf-polisïau
• Y clwb wedi gwneud ymrwymiad i sicrhau y gall chwaraewyr, cefnogwyr, staff a gwirfoddolwyr yn
mwynhau amgylchedd am ddim gwahaniaethu a hiliaeth ac mae polisïau ysgrifenedig, y Rheoliadau
a'r amodau yn eu lle i gefnogi'r ymrwymiad hwn.
Afael â ail-cyfathrebu
• Clwb enwebu uwch aelod o staff neu swyddog i arwain ar ei bolisïau ar gydraddoldeb hiliol ac mae
wedi cyhoeddi ei bolisïau, Rheoliadau Tir a dogfennau eraill sy'n cefnogi ymrwymiad y clwb.
Mae'r person hwn yn
• Clwb hefyd ymrwymo i ddefnyddio pob dull sydd ar gael o fewn ei ddaear i gyfathrebu ei gwrth
hiliaeth safiad gan gynnwys hysbysiadau Bwrdd sgorio a rhaglen a chyhoeddiadau y flwyddyn.
Afael â trydydd – atal
• Mae'r clwb yn cynnal i atal dorf sy'n cymryd rhan yn siantio hiliol, cam-drin neu aflonyddu rhag
mynychu gemau yn eu seiliau a bydd yn sicrhau bod unrhyw wylwyr sy'n cymryd rhan yn siantio
hiliol, cam-drin neu aflonyddu allan o'r ddaear-lle Ni ellir nodi unigolyn dylid rhoi rhybuddion y
sancsiwn eithaf y dylid rhoi'r gorau i'r gêm.
Mae • Mae'r clwb hefyd yn ymrwymo i gymryd camau penodol yn unol â pholisi y clwb erbyn
chwaraewyr, swyddogion neu wylwyr sy'n ymgysylltu yn siantio hiliol neu gam-drin neu aflonyddu
Pedwerydd fynd i'r afael â – addysg a gweithdrefnau
• Clwb bydd mabwysiadu'r datganiad ecwiti WRFL a sicrhau y darperir hyfforddiant cydraddoldeb ac
amrywiaeth i'r holl staff perthnasol.
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Pumed fynd i'r afael â – partneriaeth ac amrywiaeth
• Clwb bydd ymgymryd i gydweithredu i eu gorau glas gyda arweinwyr cymunedol (pobl dduon a
lleiafrifoedd ethnig) dduon a lleiafrifoedd ethnig, grwpiau, asiantaethau, a'r cyfryngau fel y maent yn
ceisio hyrwyddo ymwybyddiaeth o ethnigrwydd a materion cysylltiedig cynhwysiant ac i ymladd yn
erbyn hiliaeth ac i sicrhau bod strategaethau datblygu yn adlewyrchu'r angen i annog cyfranogiad
mewn rygbi cynghrair ar draws holl gymunedau gan gynnwys cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd
ethnig
Afael â chweched dosbarth – y canlyniad
• Mae y clwb wedi ymrwymo i sicrhau bod rygbi'r gynghrair yn gêm wirioneddol gynhwysol,
digyfaddawd, teulu.
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