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Club Iontach



I s mór an chúis áthais dom scéim chreidiúnaithe 
Liathróid Láimhe CLG, Club Iontach, a thionscnamh, 
a cuireadh le chéile chun tagarmharc maidir le cur 

chuige, bunaithe ar dhea-chleachtas, a sholáthar do 
Chlubanna Liathróid Láimhe ar fud na tíre agus, ar an 
gcaoi sin, ag  uasmhéadú poitéinseal gach uile chlub.

Braitheann spiorad an chumainn go huile is go hiomlán 
ar an gClub agus táimid faoi chomaoin ag ár gcuid 
oibrithe deonacha. Is tríd an gclub a chuireann imreoirí 
na todhchaí aithne ar an spórt, áit a ndéantar uaireanta 
fada de chóitseail, d’obair dheonach agus de spreagadh 
i dtaca le ham a chaitheamh i mbun eispéireas dearfach 
agus rannpháirtíochta i Liathróid Láimhe CLG.

Ag cur an méid sin san aireamh, tá cinneadh déanta 
ag Liathróid Láimhe CLG an cháipéis acmhainne seo 
a chur ar fáil dár gClubanna chun cabhrú leo leanúint 
orthu ag dul chun cinn agus ag druidim i dtreo feabhais.

Chun cur leis an méid seo, forbraíodh rannóg tiomnaithe 
de chuid Chlub Iontach freisin ar an suíomh gréasáin, 
www.gaahandball.ie chun clubanna a threorú tríd an 
bpróiseas creidiúnaithe seo, trí stór cáipéisí treoracha 
agus teimpléad samplach, chun cabhair a thabhairt 
maidir le próiseas Clubanna a shimpliú.

Tuigimid go rímhaith go mbíonn an-chuid ama i gceist 
maidir le club a reáchtáil ar bhonn deonach agus, mar 
sin, leagaimid béim ghníomhach ar úsáid a bhaint as 
na teimpléid atá á gcur ar fáil. Chomh maith leis sin, 
molaimid do Chlubanna teagmháil a dhéanamh le hOifig 
Náisiúnta Liathróid Láimhe CLG, chun cabhair a fháil 
nuair is gá, rud a chuirfimid ar fáil nuair is féidir.

Tuigeann Liathróid Láimhe CLG go hiomlán nach 
bhfuil aon fhreagra ‘a oireann do gach cuspóir’ ann 
chun feabhas a chur ar chaighdeáin Chlubanna – agus 
níor cheart breathnú ar an gcáipéis seo mar liosta 
uileghabhálach. D’fhéadfadh suíomhanna uathúla 
a bheith i gceist taobh istigh de Chlub ar bith, áit a 
mbeadh smaointe dá gcuid féin agus modhanna a 
bheadh oiriúnach dá gcuid riachtanas féin forbartha 
cheana féin. Ach é sin ráite, tá súil againn gur féidir 
tabhairt faoin scéim seo le díograis agus í a úsáid chun 
cur leis an obair iontach atá á déanamh go leanúnach 
cheana féin i gClubanna ar fud na tíre.

Taimid dóchasach go bhfuil rud éigin le foghlaim ón 
gcáipéis seo ag gach Club, de réir mar a leanann siad 
orthu ag iarraidh eispéiris dhearfacha spórtúla a 
chruthú i suíomh slán, taitneamhach agus tacúil.

Darragh Daly,
National Development Officer,
Oifigeach Forbartha Náisiúnta
GAA Handball

RÉAMHRÁ
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Is iad seo na réimsí lárnacha:

1) Bainistíocht Chlubanna

2) Cumarsáid, Íomhá & PR

3) Cóitseáil & Forbairt

4) Sábháilteacht

Bronnfaidh Liathróid Láimhe CLG 
Creidiúnú ‘Club Iontach’ ar chlubanna 
mar gheall ar an iarracht leanúnach a 
dhéantar maidir leis an gcluiche a chur 
chun cinn ag leibhéal an phobail, má 
éiríonn leo na caighdeáin oibriúcháin a 
leagtar síos a bhaint amach.

CÉARD IS CLUB IONTACH ANN?

Club Iontach

Clár nua chaighdeáin cháilíochta is ea Club Iontach do Chlubanna Liathróid Láimhe ar 
fud na hÉireann. Cuireadh an clár le chéile chun clubanna a threorú i leith caighdeáin 
íosta oibriúcháin a bhaint amach i réimsí lárnacha, agus é d’aidhm acu feabhas a chur 
ar gach gné d’fhorbairt chlubanna.

NÓTA: Is cuid de struchtúr iomlán straitéis fhorbartha dár gclubanna í an scéim seo. Tá sé i gceist ‘Ciste Forbartha’ a chruthú dár 
gclubanna, ina mbeidh an scéim chreidiúnaithe seo riachtanach mar chuid de phróiseas iarratais ar dheontas don chlub.

Na Buntáistí:
•  Inbhuanaitheacht agus éifeachtacht iomlán an Chlub a fheabhsú

•   Cumas an Chlub chun baill nua a mhealladh isteach a fheabhsú, idir imreoirí 
agus riarthóirí

•   Caighdeáin fheabhais a ardú i dtaca le caighdeain chlubanna ar fud the 
tíre, a chuirfidh structúir, comórtais agus cumann ginearálta feabhsaithe níos 
láidre ar fáil do gach ball

•   Plaic thaispeánta de chuid ‘Chlub Chreidiúnaithe Chlub Iontach’ a fháil ar son 
an chlub chun an obair iontach atá á déanamh ag an gClub, maidir le Liathróid 
Láimhe CLG a chur chun cinn, a fhógairt. Bronnadh ag ócáid Naisiúnta

•   Léiriú ar ghnéithe an Chlub le foilsiú ar shuíomh gréasáin náisiúnta  
www.gaahandball.ie



Céim 1: Ag Tosú
•   Príomhtheagmhálaí ag clárú an chlub ag clubiontach.

gaahandball.ie. Is gá an aighneacht a chomhlíonadh ar 
thairseach ar líne Club Iontach.

•   Dáilfear cóip chrua den cháipéis agus den seicliosta ar 
Rúnaí gach Chlub Liathróid Láimhe CLG.

Céim 2: Ag Obair i dTreo Creidiúnaithe
•   Oibreoidh clubanna chun creidiúnú a bhaint amach trí 

thacaíocht a fháil ón acmhainn seo agus ó Liathróid 
Láimhe CLG. Níl aon teorainn ama i gceist, agus tig le 
clubanna amlíne don phróiseas a leagan síos dóibh féin, 
bunaithe ar a gcúinsí leithleacha.

•   Tá tacar cuimsitheach cáipéisí treoracha ar fáil mar 
acmhainn ar líne ag www.gaahandball.ie/clubzone/
clubiontach. Cuirtear samplaí agus teimpléid de 
pholasaithe agus de mhodhanna oibre éagsúla ar fáil 
agus iad saor in aisce d’aon chlub ar mhaith leis úsáid a 
bhaint astu.

•   Cuirfidh Liathróid Láimhe CLG tacaíocht leanúnach ar 
fáil d’aon chlub a bhíonn ag iarraidh creidiúnú a bhaint 
amach. Tá seicliosta ar fáil ag deireadh an phacáiste 
acmhainni seo ionas go mbeidh clubanna in ann an 
dul chun cinn atá á dhéanamh acu a mheas de réir 
caighdeáin oibriúcháin.

Céim 3: Creidiúnú
•   Chun creidiúnú stádas Airgid a bhaint amach, is gá do gach 

club gach ceann den 30 critéar Airgid a chomhlíonadh. 
Chun creidiúnú stádas Óir a bhaint amach, is gá do gach 
club gach ceann den 30 critéar Airgid + gach ceann den 9 
gcritéar Óir a chomhlíonadh.

•   A luaithe is a bhíonn Clubanna sásta go bhfuil caighdeáin 
riachtanacha oibriúcháin bainte amach acu, cuireann 
siad iarratas isteach ar líne agus fanann siad le haiseolas/
faomhadh ó Liathróid Láimhe CLG.

•   Déanfaidh Liathróid Láimhe CLG spotseiceáil aonair ran-
damaithe lena chinntiú go mbíonn creidiúnú beacht i gceist.

•   A luaithe is a bhíonn an creidiúnú cinntithe, déanfar marc 
Club Iontach a chreidiúnú don Chlub ar www.gaahandball.
ie, agus gheobhaidh siad Dearbháin Siopa do Shiopa Ar Líne 
Liathróid Laimhe CLG.

Chomh maith leis sin, gheobhaidh Clubanna a bhaineann 
stádas iomlán Óir amach:

•   Plaic Thaispeánta dá gClub, a bhronnfar ag ócáid Naisiúnta

•   Gné-alt Chlub sna Meáin ar shuíomh gréasáin náisiúnta

•   Cead isteach ar Tharraingt bhliantúil um Dheontais 
Fhorbartha

•   Seisiún traenála le réalta ardleibhéil Liathróid Laimhe

CONAS TOSÚ?

Club Iontach

NÓTA:  Bronntar creidiúnú do thréimhse trí bliana, ar an gcoinníoll go leanfaidh an club ar aghaidh leis na caighdeáin 
oibriúcháin. Coinníonn Liathróid Láimhe CLG an ceart an gradam a bhaint ag am ar bith má chreidtear é sin a bheith 
riachtanach agus déanfar seiceáil randamach ar chlubanna creidiúnaithe le linn an tréimhse trí bliana sin.



Tá tacar cuuimsithteach 
treoircháipéisí
ar fáil mar
acmhainn ar líne ag
www.gaahandball.ie

Chun Creidiúnú Chlub Airgid 

Iontach a bhaint amach, is 

gá do Chlubanna gach ceann 

den 30 Critéar Airgid 

a chomhlíonadh.

Stádas
Airgid

Club Iontach

Chun Creidiúnú Chlub Óir 

Iontach a bhaint amach, is gá do 

Chlubanna gach ceann den 30 

Critéar Airgid + gach ceann den 9 

gCritéar Óir a chomhlíonadh.

Stádas
Óir

Club Iontach

Tá litríocht tacaíochta agus teimpléid ar fáil, le híoslódáil saor in aisce ar 

www.gaahandball.ie/clubzone/clubiontach



CRITÉIR TACAÍOCHT AR FÁIL / FIANAISE DE DHÍTH IOMLÁNAITHE

    1.          Bainistíocht Chlub

A.           An bhfuil an club comhcheangailte de CLG?
Déanfaidh Liathróid Láimhe athbhreithniú ar 
Bhunachar Sonraí Ballraíochta

 

B.           An bhfuil Bunreacht uasdátaithe cuimsitheach ag an gClub?
Teimpléad ar fáil – Aguisín 1
Uaslódail Bunreacht Club

C.           An reáchtáiltear CGB an Chlub roimh 30 Samhain?
Cuir isteach Tuarascáil CGB is déanaí. Litríocht ta-
caíochta ar fáil ag www.gaahandball.ie/clubzone

D.            An ndéantar Coiste Feidhmiúcháin an Chlub a thoghadh de réir 
bhunreacht an chlub?

Liostaigh Ainmneachca Oifigeach. Litríocht ta-
caíochta ar fáil ag www.gaahandball.ie/clubzone

E.           An bhfaomhann Coiste Feidhmiúcháin an Chlub gach caiteachcas?
Uaslódáil tuarascáil airgeadais an Chlub ag 
deireadh na bliana

F.            Ar ghlac an club chuige féin íocaíocht bhallraíochta laghdaithe 
d’óganaigh?

Liostaigh Íocaíochtaí Ballraíochta an Chlub

G.           An bhfuil an Club clúdaithe go hiomlán faoi Árachas Dliteanais  
Phoiblí CLG?

Líon isteach uimhir pholasaí árachais an chlub

H.           Ar chuir an Club tuairisc róil agus comhaontuithe, ag cur síos ar róil agus 
ar fhreagrachtaí, ar fáil d’oibrithe deonacha/chóitsealaithe/oifigigh?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 2. Déanfaidh Liathróid 
Láimhe CLG athbhreithniú athleanúna

I.               An mbíonn bealaí éifeachtacha cumarsáide ag an gClub le tuismi-
theoirí/caomhnóirí?

Déanfaidh Liathróid Láimhe CLG athbhreithniú 
athleanúna

J.             An seolann an Club toscairí chuig Cruinnithe/CGB Bhord Chontae? 
An bhfuil fianaise ann go ndéanann an Club tuarascáil ar chruinnithe 
Bhord Contae?

Liostaigh sonraí (ainmneacha, dátaí, suíomh). 
Déanfaidh Liathróid Láimhe CLG athbhreithniú 
athleanúna

K.           An raibh an Club i láthair d’Oiliúint Oifigigh Chlub Liathróid Láimhe 
CLG am ar bith le trí bliana anuas?

Déanfaidh Liathróid Láimhe CLG athbhreithniú 
athleanúna

L.          An bhfuil clár ama ann d’úsáid áiseanna? Teimpléad ar fáil – Aguisín 3

    2.       Cumarsáid, Íomhá & PR

A.          An bhfuil OCP tiomanta gníomhach ag an gClub?
Liostaigh ainm & sonraí teagmhála OCP. Litríocht 
tacaíochta ar fáil ag www.handballgaa.ie/clubzone

B.          An mbíonn nótaí rialta Club ar taispeáint ag asraonta meáin áitiúla?
Tabhair sonraí a bhaineann le hobair OCP agus 
cuir fianaise ar fáil ar naisc ghréasáin nó uasló-
dail íomhánna de ghiotaí ó nuachtáin, etc.

C.            An úsáideann an Club Ardáin Mheán Sóisialta? Ar ghlac an Club le 
Treoirlínte Mheán Sóisialta CLG?

Liostaigh ardáin Mheán Sóisialta bhur gClub. 
Treoirlínte ar fáil ag www.gaahandball.ie/club-
zone/club-development

D.          Ar cuireadh stair an Chlub i gcrích?
Ag cuimsiú, ar a laghad, cúlra gairid i dtaca le 
bunú agus le mórghníomhartha suntasacha

E.           An gcintíonn an Club go mbíonn a gcuid áiseanna laistigh curtha i 
láthair go maith?

Cuir isteach íomhánna

F.            An gcintíonn an Club go mbíonn fógraíocht imleor ar taispeáint 
lasmuigh a fhad agus is féidir?

Cuir isteach íomhánna

G.           An úsáideann rúnaí an Chlub seoladh ríomhphoist oifigiúil Chlub 
Liathróid Láimhe CLG do ghnó an Chlub?

Déanfaidh Liathróid Láimhe CLG athbhreithniú 
athleanúna

H.           An ndéanann an club iarracht ghníomhach teanga na Gaeilge a chur 
chun cinn?

Cuir sonraí ar fáil.

SEICLIOSTA CLUB LIATHRÓID LÁIMHE CLG

Club Iontach



CRITÉIR TACAÍOCHT AR FÁIL / FIANAISE DE DHÍTH IOMLÁNAITHE

    3.       Cóitseáil & Forbairt

A.         Ar cheap an Club Oifigeach Cóitseála chun maoirseacht a dhéanamh ar 
struchtúir chóitseála sa Chlub?

Liostaigh sonraí Oifigeach Cóitseála. Litríocht 
tacaíochta ar fáil ag www.gaahandball.ie.clubzone

B.          An bhfuil gach cóitseálaí atá ag feidhmiú ar son an Chlub cáilithe le 
cúrsaí cóitseála náisiúnta (Bonnleibhéal nó Leibhéal 1)?

Liostaigh ainmneacha Cóitseálaithe & a gcuid 
cáilíochtaí

C.           An gcuireann an Club clár struchtúrtha cóitseála ar fáil do dhaoine 
óga?

Cuir isteach sonraí.
Teimpléid ar fáil – Aguisíní 4 & 5

D.          An bhfuil cóitseálaithe an Chlub eolach faoi nó ag baint úsáide 
as acmhainní Oideachas Cóitsealaithe Liathróid Láimhe CLG, e.g. 
Lámhleabhar Bunúsach Chóitseála Liathróid Láimhe?

Cóipeanna boga ar fáil le híoslódáil ar www.
gaahandball.ie/coaching

E.          An gcuireann do Chlub comórtais oiriúnacha taobh istigh de agus/nó 
idir Chlubanna do dhaoine óga?

Cuir sonraí ar fáil

F.            An bhfuil Oifigeach Teagmhála Scoileanna (OTS) ag do Chlub, a 
bhfuil nasc éifeachtach Scoil/Club cruthaithe agus cothaithe aige le 
bunscoileanna & le hiar-bhunscoileanna áitiúla?

Sonraigh eolas faoi OTS agus Scoileanna. 
Litríocht tacaíochta ar fáil ag  
www.handball.ie/schools

G.           An bhfuil Plean Forbartha Club curtha le chéile ag do Chlub? (Go 
hidéalach moltar plean 2-4 bliana, le fócas speisialta ar fhorbairt 
daoine óga)

Teimpléad ar fáil – Aguisín 6

    4.      Sabháilteacht

A.          An ndéantar grinnfhiosrúchán garda / Access NI ar gach oifigeach 
agus ar gach oibrí deonach a bhíonn ag gníomhú ar son an Chlub?

Liostaigh cóitseálaithe agus a gcuid dátaí  
breithe. Déanfaidh Liathróid Láimhe CLG  
athbhreithniú ar an liosta.

B.          An bhfuil duine ainmnithe ceaptha ag an gClub i leith sábháilteachta? 
An bhfuil a fhios ag baill an Chlub & ag tuismitheoirí/caomhnóirí cé hé 
an duine ainmnithe do chúrsaí sábháilteachta atá i gceist?

Cuir isteach íomhá de phóstaer Chód Iompair & 
Oifigeach Páistí atá ar taispeáint i measc Áiseanna 
an Chlub. Tig le Liathróid Láimhe CLG póstaeir a 
scaipeadh.

C.         An bhfaigheann an Club cead scríofa i leith gach páiste a ghlacann 
páirt in imeachtaí an chlub?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 8

D.          Ar ghlac an Club le Cód Iompair do chóitsealaithe agus d’oibrithe 
deonacha?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 9

E.          Ar ghlac an Club le Cód Ionchas do thuismitheoirí/chaomhnóirí? Teimpléad ar fáil – Aguisín 10

F.           Ar ghlac an Club le Cód Iompair do phaistí agus do dhaoine óga? Teimpléad ar fáil – Aguisín 11

G.           An ndearnadh measúnú riosca ar na gníomhaíochtaí go léir a dtugtar 
fúthu sa Chlub?

Cuir isteach cóip d’fhoirm bhliantúil an Chlub 
i dtaca le measúnú riosca. Teimpléad ar fáil – 
Aguisín 12

H.           An bhfuil fearas garchabhrach ag an gClub a chomhlíonann 
caighdeáin sláinte agus sábháilteachta?

Liosta Ábhar Garchabhrach ar fáil – Aguisín 13

I.             Ar ghlac an Club le modhanna soiléire i leith timpistí agus eachtraí a 
bhainistiú agus a thaifeadadh?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 14

J.            An gcoinníonn an Club tuairiscí tinrimh ag seisiúin chóitseála do 
dhaoine óga, agus an mbailíonn sé sonraí Teagmhála Práinne agus 
Riocht Sláinte do gach páiste a ghlacann páirt in imeachtaí an Chlub?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 15

K.          An gcintíonn an Club  nach ligtear ach d’imreoirí cláraithe páirt a 
ghlacadh i seisiúin traenála, i gcomórtais nó i gcluichí?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 16

L.           An gcloíonn do Chlub go hiomlán le treoirlínte Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)?

Teimpléad ar fáil – Aguisín 17

Le haghaidh tuilleadh ceisteanna, déan teagmháil le do thoil development.handball@gaa.ie



Club Iontach

Gréasán:  www.gaahandball.ie

Teil Oifige:  +353 (01) 819 2385

Ríomhphost:  development.handball@gaa.ie


