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CYFLWYNIAD

#RunElli

Annwyl rhwdwyr, chroeso i Hanner Marathon Llanelli 2018. 
  
Diolch am helpu ni i lenwi bob lle yn y ras, rydyn ni mor 
gyffrous bod gymaint ohonoch chi am gymryd rhan a 
dechrau’r tymor gyda ni, Front Runner Events. Rydym yn 
gobeithio y byddwch chi’n mwynhau, beth bynnag y tywydd. 
Dewch yn barod am y glaw, yr eira, y gwynt a’r haul.

Mae pawb o Front Runner Events yn dymuno pob lwc i chi,  
ac rydym yn gobeithio eich bod chi’n cyflawni eich nodau.
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GWYBODAETH Y DIGWYDDIAD

Mae canolfan wybodaeth y ras ar lawr cyntaf Parc Y Scarlets. 
Mae’r ardal gollwng bag yn yr un lle. Mae’r mynediad drwy’r brif 
dderbynfa ac i fyny’r grisiau. Mae lifft ar gael, ond cadwch hyn ar 
gael i ymwelwyr sydd ei angen. 

Ardal gollwng bag

Ar agor: 07.30yb - 08.50yb / 10.00yb - 14.00yh

Pwynt gwybodaeth: 07.30yb

Parcio: 07.30yb

Siop coffi: 07.30yb

Ras yn dechrau: 09.00yb

Dyn cyntaf: 10.04yb

Menyw gyntaf: 10.14yb

Rhedwr olaf: 12.59yh

Ras yn gorffen: 13.00yh
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TEITHIO, PARCIO A CHERFEYDD FFYRDD
Teithio mewn car: Prif ffyrdd mynediad – ar gau ar hyd A484
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RHAID A PAID

RHAID I CHI… 
Bod yn gwrtais i redwyr eraill

Defnyddio y buniau sydd ar y llwybr

Defnyddio y tai bach sydd ar y llwybr

Gadael lawer o amser i gyrraedd y cychwyn 

PAID…
Ddefnyddio rhif ras rhedwyr arall

Redeg ar ol cymryd cyffuriau neu yfed alcohol

Mynd i’r ty bach ar y llwybr

Wisgo clustffonau. Os oes rhaid i chi wisgo  
clustffonau, gwisgwch nhw mewn un glust yn  
unig er mwyn clywed negeseuon y ras.
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GWYBODAETH FEDDYGOL

Os oes gennych gyflwr meddygol, rhowch y manylion ar gefn 
eich rhif ras a rhowch ‘X’ coch ar flaen eich bib.

Gadewch i St John’s Cymru wybod os oes genych gyflwyr 
meddygol newydd.

Os ydych yn teimlo yn sâl yn ystod y ras, stopiwch, 
gorffwyswch, ac edrychwch am wirfoddolwr i helpu.
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GWYBODAETH Y RAS

Mae’r ras yn dechrau tu allan i Barc Y Sgarlets (SA14 9UZ)  
ac yn parhau dros yr A484 a lawr i’r Millennium Coastal Path  
ac yna yn nol i Barc Y Scarlets.

Mae’r pen cychwyn yn agor at 08.30yb.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr sydd ag amcangyfrif o amser 
gorffenedig o 01:00:00 - 01:59:59 ddechrau ar flaen y pen.  
Bydd gennych bibiau gwyn.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr sydd ag amcangyfrif o amser 
gorffen 02:00:00+ i ddechrau tuag at gefn y pen.  
Bydd gennych bibiau glas.

GALLAI bibiau GWYN symud nol tuag at cefn y pen.

NI ALL bibiau GLAS symud tuag at flaen y pen.

Bydd yna dîm o bencwyr a fydd yn rhedeg 
o fewn yr amserau a amcangyfrifir isod: is 
01:30:00, is 01:45:00, is 2 awr ac is 2:30:00. 
Edrychwch am y pacwyr sy’n berthnasol 
i’ch amseroedd gorffen amcangyfrifedig.
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GWYBODAETH Y RAS 

Mae’n RHAID i chi wisgo’ch rhif ras ar ben eich crys-t.

Mae’n RHAID i chi gwblhau eich manylion meddygol  
ar gefn eich rhif ras.

Mae’r timing chip ar gefn y rhif ras ac yn dechrau wrth  
i chi groesi’r llinell gychwyn.

Peidiwch golli neu anghofio’ch pecyn ras. Os ydych wedi 
colli eich pecyn ras, bydd rhai sbar ar gael ar fore ras am 
£10 (arian parod yn unig.) 

Ni fedrwch gofrestru ar fore y ras.

Os wnaethoch chi golli dyddiad cau’r post, gallwch 
gasglu’ch pecyn ras o’r pwynt gwybodaeth ym 
Mharc Y Sgarlets.

Byddwch yn ymwybodol o’ch cyd-reidwyr yn 
ystod y digwyddiad. Nid yw pawb yn rhedwr 
profiadol a bydd rhai ohonynt yn rhedeg 
eu hanner marathon cyntaf erioed. 
Chynnig i helpu unrhyw un a allai 
ymddangos yn ei angen.
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ARDAL BAG  (llawr cyntaf tu mewn i Barc Y Sgarlets)

Bydd pob rhedwr yn cael gadael un bag. Peidiwch adael unrhyw  
beth o werth yn eich bag. Nid yw’r trefnwyr yn ras neu’r  
gwirfoddolwr yn gyfrifol am eich eiddo.

Cyn gadael eich bag, torrwch y label oddi ar y rhif ras a  
rhowch y label yn sownd o gwmpas y bag. 

Bydd swyddogion diogelwch o gwmpas yr ardal ar  
ddiwrnod y ras.

Bydd unrhyw fag sydd dros ben ar ôl y ras yn cael  
ei gasglu a’i anfon I swyddfa Front Runner Events.  
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â  
info@frontrunnerevents.co.uk
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TAI BACH A GORSAF DDWR

Bydd tai bach ar gael ym Mharc Y Sgarlets, yn agos at ddechrau  
a diwedd y ras ac ar hyd y llwybr.

Bydd dŵr Brecon Carreg ar gael ar hyd y llwybr. Bydd yna 2 
gorsaf gel ym milltir 6 a 9. Anfonwch boteli gwag yn ofalus 
yn y biniau neu ar ochr y ffordd / llwybr, ac nid lle byddan 
nhw’n amharu ar rhedwyr y tu ôl i chi.

CANLYNIADAU 
Canlyniadau: DB Max
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http://dbmaxresults.co.uk/results.aspx?CId=16421&RId=6182


MASSAGE 

Bydd tîm o therapyddion massage o ysgol Gary Howels  
a Choleg Abertawe ym Mharc Y Sgarlets cyn ac ar ôl y ras.   
Bydd bwcedi ar gael i chi wneud cyfraniad.
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ELUSENNAU, HEN CORFFORAETHOL A CHYWEDDWYR  

Bydd gan Cancer Research Wales, Candy Free Kids ac Ambiwlans Awyr 
Cymru dimau sy’n cymryd rhan yn Hanner Marathon Llanelli 2018.

Bydd busnesau o bob rhan o Dde Cymru yn cystadlu i ddod yn 
Hyrwyddwyr Corfforaethol y LHM. Parc Y Scarlets, Gomer 
Williams, Heddlu De Cymru, Ysgol Gyfun St John Lloyd,

Castell Howell, S5 Gogledd Ewrop, Cyfreithwyr JCP a Home 
from Homebydd i gyd yn cymryd rhan. Bydd y tîm sy’n 
enill yn derbyn rhodd o Front Runner ar gyfer eu helusen 
enwebedig y flwyddyn.

Bydd ein gwirfoddolwyr anhygoel o gwmpas y llwybr 
ar ddiwrnod y ras. Maen nhw yno i’ch cefnogi chi,  
ein rhedwyr. Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan 
annatod o’n digwyddiad a hoffem ddweud diolch 
yn fawr i CHI bob. Diolch am rhoi eich amser 
i helpu i wneud hanner Marathon Llanelli yn 
llwyddiant.

Ydych chi neu rywun rydych chi’n  
gwybod eisiau wirfoddoli yn un  
o’n digwyddiadau? E-bostiwch  
volunteers@frontrunnerevents.co.uk 
i gofrestru’ch diddordeb.
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ENILLWY’R 2017

Josh Griffiths
Perfformiodd Josh Davies yn rhagorol yn 2017, a gorffen Hanner 
Marathon Llanelli yn 65.17.4 gan arwain at berfformiad gwych ym 
Marathon Llundain a’r IAAF World Championships. 

Carys-Mai Hughes
Carys-Mai Hughes oedd y fenyw cyntaf i orffen y ras yn 2017. 
Cwblhaodd y cwrs mewn 81.21.8. Bydd Carys yn dychwelyd 
eleni i amddifyn ei theitl. 
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