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CLG Liathróid Láimhe na hÉireann Seicliosta Contae 
 
Thíos tá liosta treoirlínte dea-chleachtais a d’fhéadfadh Bord Liathróid Láimhe a úsáid le go bhféadfaidís 
feidhmiú go héifeachtach.  
 

• Ba cheart d’Fheidhmeannaigh Chontae a chinntiú go bhfuil siad cleachta le Rialaithe Bunreachta 
Liathróid Láimhe. 

• Le haghaidh tuilleadh eolais agus treorach maidir le cúrsaí forbartha déan teagmháil le 
development.handball@gaa.ie. 

 
CRITÉIR Tacaíochtaí / Comhairle ar fáil Déanta 

1. Bainistíocht Contae 

A. An mbíonn Cruinniú Cinn Bhliana an Chontae ar siúl roimh 
20 Samhain gach bliain?  

Féach Aguisín le heolas cabhrach a fháil 
don Chruinniú Cinn Bhliana  

 
 
 

B. An bhfuil gach ról riachtanach líonta ar Fheidhmeannas an 
Chontae de réir an nós imeachta ceart?  Féach Aguisín le heolas cabhrach a fháil 

 
 
 

C. An bhfuil dóthain ionadaíochta ó oifigigh mhná ar 
Fheidhmeannas an Chontae? 

Déan iarracht scoilt 50/50 a chur i 
bhfeidhm  

 
 
 

D. An mbíonn cruinnithe de chuid Bhord an Chontae ar siúl ar 
a laghad uair sa ráithe? 

Féach Aguisín le teimpléid a fháil do chlár 
oibre cruinnithe agus miontuairiscí  

 
 
 

E. An gceadaíonn Bord an Chontae gach caiteachas?  
Féach Aguisín le teimpléad a fháil maidir 
le taifead a choinneáil ar chúrsaí 
airgeadais  

 

F. An mbaineann Feidhmeannas an Chontae leas as deiseanna 
tiomsaithe airgid agus deontais le teacht ar airgead? 

Féach Aguisín 3 le smaointe a fháil maidir 
le hócáidí tiomsaithe airgid  

 
 
 

G. An dtéann toscairí chuig cruinnithe CLG de chuid an 
Chontae thar ceann Fheidhmeannas an Chontae? 

Tábhachtach gaol dearfach a chruthú le 
Bord CLG an Chontae 

 
 
 

H. An dtéann toscairí chuig cruinnithe de chuid Chomhairle 
Cúige Liathróid Láimhe thar ceann Fheidhmeannas an 
Chontae? 

Tábhachtach gaol dearfach a chruthú le 
Bord CLG an Chúige 

 
 
 
 

I. An gcuireann Feidhmeannas an Chontae tuarascáil 
deireadh bliana ar fáil agus an gcuireann siad ar fáil do 
Liathróid Laimhe CLG í? 

Féach Aguisín don Teimpléad  
 
 
 

J. Má bhailíonn do Chontae táillí ballraíochta, an mbailítear 
ina n-iomláine iad ar bhealach slán agus éifeachtúil?    

 
K. Má bhailíonn do Chontae táillí ballraíochta, an bhfuil ráta 

laghdaithe ann do dhaoine óga?   

L. An bhfuil bealaí éifeachtúla cumarsáide ag an gContae lena 
gcuid ball/clubanna? 

R-phost, Suíomh Idirlín, Na Meáin 
Shóisialta, Seoladh Teachtaireachtaí  
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CRITÉIR Tacaíochtaí / Comhairle ar fáil Déanta 

2. Cumarsáid, Íomhá agus Caidreamh Poiblí 

A. An bhfuil Rúnaí an Chontae ag baint úsáide as an seoladh 
ríomhphoist oifigiúil de chuid Liathróid Laimhe CLG le 
haghaidh ghnó oifigiúil an Chontae?  

secretary.contae.handball@gaa.ie 
 
 

B. An bhfuil OCP gníomhach, tiomanta ag an gContae?  
Féách Aguisín le treoir a fháil faoi ról an 
OCP   

C. An bhfuil míreanna le feiceáil sna meáin áitiúla a 
chlúdaíonn nótaí/súil chun cinn ar chomórtais Liathróid 
Láimhe? 

  

D. An mbaineann an Contae úsáid as na meáin shóisialta? An 
bhfuil an Contae ag cloí le Treoirlínte CLG maidir leis na 
Meáin Shóisialta?  

Féach Aguisín 7 maidir le Treoirlínte na 
Meán Sóisialta  

 
 

E. An bhfuil Suíomh Idirlín Oifigiúil ag Bord Liathróid Láimhe 
an Chontae, nó ar a laghad rannóg ar leith do Liathróid 
Láimhe ar Shuíomh Idirlín an Chontae de chuid CLG? 

 
 
 

F. An gcuirtear feisteas iomlán imeartha an chontae ar fáil 
d’imreoirí a imríonn thar ceann an Chontae i 
gCraochchomórtias uile-Éireann?  

 
 
 

G. An gcoinníonn Bord an Chontae Rolla Onóra don Chontae?  Féach Aguisín don Teimpléad  

H. Ar scríobhadh cuntas ar Stair Liathróide Láimhe sa chontae?  Féach Aguisín don Teimpléad  

I. An bhfuil do Chontae gníomhach i gcur chun cinn na 
Gaeilge? 

Féach Aguisín le smaointe agus le treoir a 
fháil  

 
 

3. Cóitseáil agus Forbairt 

A. An bhfuil teagmhálaí ann a bhféadfadh le 
clubanna/scoileanna teagmháil a dhéanamh leis/léi maidir 
le cúrsaí forbartha?  

Tábhachtach nuair a bhíonn baill nua á 
mealladh / nuair a thagann fás ar líon na 
mball. 

 

B. An bhfuil Oifigeach Cóitseála Contae ann le bheith i 
gceannas ar sheisiúin chóitseála d’ionadaithe óga ag 
leibhéal an Chontae? 

  

C. Ar eagraíodh an Cúrsa Cóitseála Bonnleibhéil le deis a 
thabhairt do bhaill na cáilíochtaí cuí a bhaint amach, ar a 
laghad uair amháin gach dara bliain?  

Déan teagmháil le 
development.handball@gaa.ie le 
haghaidh iarratais ar Chúrsaí Cóitseála. 

 

D. Ar eagraíodh Cúrsa Cóitseála Leibhéal 1 le deis a thabhairt 
do bhaill na cáilíochtaí cuí a bhaint amach, ar a laghad uair 
amháin gach dara bliain? 

Déan teagmháil le 
development.handball@gaa.ie le 
haghaidh iarratais ar Chúrsaí Cóitseála. 

 

E. An ndéantar freastal ar gach cód de chuid Liathróide 
Láimhe?    

F. An eagraítear Craobhacha Contae do dhaoine fásta agus do 
dhaoine óga gach bliain?    

G. An eagraítear Sraitheanna 
Contae/Comórtais/Blitzchomórtais do dhaoine fásta agus 
do dhaoine óga gach bliain?  

Féach Aguisín le smaointe agus le treoir a 
fháil  

H. An eagraíonn do Chontae tograí le mná a chur chun cinn i 
Liathróid Láimhe? (Mar shampla, ‘She’s Ace Day’ ag leibhéal 
an chontae) 

Féach Aguisín le smaointe agus le treoir a 
fháil  

I. An bhfuil ‘Plean Forbartha don Chontae’ curtha ar fáil ag an 
gContae? (Moltar plean 3-5 bliana). Féach Aguisín don Teimpléad  

J. An bhfuil iniúchadh suas chun dáta déanta ag 
Feidhmeannas an Chontae ar na Cúirteanna Liathróide 
Láimhe ar fad sa Chontae?  (Na cinn atá ann agus na cinn 
nach n-úsáidtear) 

Féach Aguisín don Teimpléad  
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4. Rialachas 

A. An ndearnadh grinnfhiosrú de chuid an Gharda Síochána / 
Access NI ar na hoifigigh agus ar na daoine deonacha atá ag 
feidhmiú thar ceann an Chontae?  

Féach www.gaahandball.ie le treoir a 
fháil  

B. An gcinntíonn an Contae nach bhfuil páirteach i dtraenáil/i 
gcluichí comórtais ach imreoirí atá cláraithe.  

Níl clúdaithe faoin árachas ach imreoirí 
atá cláraithe agus is iad na himreoirí sin 
amháin atá in ann imirt.  

 

C. An bhfuil do Chontae ag cloí go hiomlán leis an Rialachán 
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)?  Féach Aguisín le treoir a fháil   

 
 

Déan teagmháil le development.handball@gaa.ie le tuilleadh eolais a fháil maidir leis na rudaí thuasluaite. 
 
 
 
 

INNÉACS AGUISÍN  
1 Nótaí Treorach do Chruinniú Cinn Bhliana an Chontae  

2 Teipléad do Mhiontuairiscí  

3 Teimpléad do Chuntais (Excel) 

4 Smaointe Tiomsaithe Airgid 

5 Teimpléad do Thuarascáil Deireadh Bliana  

6 Ról an OCP  

7 Treoirlínte do na Meáin Shóisialta  

8 Teimpléad do Rolla Onóra an Chontae (Excel) 

9 Teimpléad do Stair Liathróide Láimhe  

10 Cur chun cinn na Gaeilge 

11 Ag Eagrú Comórtais  

12 Teimpléad do Tharraingtí na gComórtas (Excel) 

13 Páirtíocht mná a chur chun cinn  

14 Teimpléad do Phlean Forbartha don Chontae  

15 Plean Forbartha don Chontae (Sampla)  

16 Teimpléad d’Iniúchadh Áiseanna (Excel) 

17 Treoir maidir le GDPR  

 


