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Cloch mhíle thábhachtach is ea foilsiú an bheartais seo do phobal spóirt na hÉireann. Tar éis 
próisis chomhairliúcháin fhorleathain & taighde ar an gcleachtas is fearr go hidirnáisiúnta, leagtar 
Fís i gcomhair Spórt na hÉireann in 2027 amach leis an mbeartas seo mar aon le 57 ngníomh 
chun ár dtírdhreach spóirt a bhunathrú chun feabhais i gcaitheamh an chéad deich mbliana eile 

Ní féidir leis an Rialtas agus a ghníomhaireachtaí aidhmeanna an bheartais seo a chomhlíonadh 
ina n-aonar.  Beidh ár gComhlachtaí Rialaithe Náisiúnta Spóirt, ár gComhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 
agus na heagraíochtaí ionadaíocha éagsúla spóirt ina gcuid lárnach den obair leis an mbunathrú 
pleanáilte chun feabhais a bhaint amach, go sonrach Cónaidhm Spóirt na hÉireann, Comhairle 
Oilimpeach na hÉireann, Cumann Parailimpeach na hÉireann, Éire Ghníomhach agus Ionad 
CARA i measc eagraíochtaí eile. Beidh úsáid shaineolas, 

 

eolas agus léargas an lucht spóirt sin le 
chéile bunriachtanach go n-éireoidh leis an obair chun an beartas seo a chur i ngníomh. 
Breiseoimid & tabharfaimid tús áite mar sin dá gcistiú chun an rannchuidiú tábhachtach a thugann 
siad do shochaí na hÉireann a léiriú.  

 
Cuid lárnach den bheartas seo is ea rannpháirtíocht a mhéadú. Ní go héasca a bhainfear sin 
amach. Ba mhaith linn go mbeadh gach saoránach ag dul i mbun spóirt agus gníomhaíocht 
fhisiciúil de chineál éigin go rialta, beag beann ar a n-aois, a gcúinsí eacnamaíocha nó sóisialta, a 
gcúlra eitneach nó a gcumais fhisiciúla

 

 

. 

 Tá cruthúnas láidir ann ar thairbhí an spóirt agus na gníomhaíochta fisiciúla don tsláinte fhisiciúil 
agus mheabhrach. Tugann an meastachán, faoi chostas an €1.5 billiún dár mbuiséad sláinte 
bliantúil mar gheall ar neamhghníomhaíocht fhisiciúil, leid faoi scála na tairbhe airgeadais atá le 
fáil. Níltear chomh heolach céanna ar thairbhí eile ná ní thuigtear chomh maith iad. Cá mhéad uair 
a chuala muid an argóint go ndéanann rannpháirtíocht i gcláir spóirt nó ghníomhaíochta fisiciúla 
dochar d’fheidhmíocht acadúil, go háirithe le linn blianta scrúduithe? Tá a fhios againn anois nach 
amhlaidh go ndéanann. Léiríonn taighde gurb amhlaidh go mbíonn gaol dearfach idir 
rannpháirtíocht sa spórt agus feidhmíocht acadúil, go háirithe i gcás na gcailíní agus na mban óg. 
Toisc gur dóichí go n-éireoidh cailíní as an spórt sna déaga dóibh agus gur dóichí, i gcás na 
ndaltaí a imríonn meascán de spóirt aonair agus foirne, go leanfaidh siad ar aghaidh lena 
rannpháirtíocht i ndiaidh bhlianta na scoile, is ionann sin agus argóint láidir ar son ár n-infheistíocht 
i gcláir spóirt agus ghníomhaíochta fisiciúla a mhéadú. 

  

Tá sé d’aidhm leis an mbeartas seo Éire a ardú go barr an tábla domhanda maidir le 
rannpháirtíocht sa spórt agus ardfheidhmíocht araon. Leanfaimid leis na haidhmeanna sin gan 
stad gan staonadh i rith an chéad deich mbliana eile. 

 

 

Shane Ross T.D.

 

Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Réamhrá leis an Aire  Shane Ros 
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D’fhéadfadh brí dhifriúil a bheith i gceist leis an spórt do dhaoine difriúla. Do roinnt daoine, is ar 
mhaithe le spraoi amháin a bhíonn sé. Do dhaoine eile, spreagann eilimint na hiomaíochta iad 

 

chun leibhéil fulangachta fíorard a bhaint amach. Is fearr le roinnt daoine an timpeallacht foirne 
agus is fearr le daoine eile spóirt aonair. Agus baineann daoine eile taitneamh as díreach obair 
dheonach ina gclub áitiúil spóirt nó díreach as a bheith ag dul chuig cluiche lena dteaghlach is 
lena gcairde. Baineann tairbhe leis na cineálacha rannpháirtíochta sin ar fad agus cibé catagóir 
a bhaineann leat féin, ba mhaith liom go mbeadh rud éigin sa bheartas seo duit féin. 

Agus leibhéil raimhre ag dul in airde mar chúlra againn, rud lena mbaineann costas €1.5 billiún 
in aghaidh na bliana don bhuiséad sláinte, is léir tairbhí an spóirt agus na gníomhaíochta 
fisiciúla. Tá fíorghéar-ghá ann go bhforbródh ár ndaoine óga caidreamh fadsaoil le spórt agus 
gníomhaíocht fhisiciúil. Bíonn sé de bhrionglóid ag go leor daoine óga go n-imreoidís ar an 
bpríomhpháirc cosúil lena laochra trasna na spórt is ansa leo, ach táimidne ag iarraidh go 
gcoinneoidh siad an caidreamh sin le spórt amach ina saol agus iad ag dul in aois. Cuirtear tús 
le rannpháirtíocht phobail sa spórt in aois na luathóige ach ní bhaineann aon uasteorainn aoise 
leis. Baineann tábhacht bhunúsach le háiseanna spóirt ardchaighdeáin a bheith ar fáil, agus 
feabhsaíodh caighdeán na n-áiseanna sin go mór de bharr infheistíocht Rialtais le blianta 
beaga anuas, ag Campas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann agus ar fud na tíre. Tá rún daingean 
againn an infheistíocht seo a chothú chun tacú le tuilleadh rannpháirtíochta sa spórt agus i 
ngníomhaíocht fhisiciúil.

 

 

 

Baineann tábhacht ollmhór le hiarrachtaí inspioráideacha ár lúthchleasaithe ardfheidhmíochta. 
Nuair a fheictear lúthchleasaí Éireannach ar ardán Oilimpeach nó ina Sheaimpín nó ina 
Seaimpín Uile-Éireann i bPáirc an Chrócaigh, tugann sin inspioráid don chéad ghlúin eile de 
lúthchleasaithe sa spórt sin. Nuair a bhaineann foirne na hÉireann an bua ar leibhéal 
domhanda, gníomhaíonn sin mar spreagthóir iontach freisin do leanaí chun a gcuid brionglóidí 
féin a fhíorú, páirt a ghlacadh agus dul leis an ngníomhaíocht. Ní de thimpiste a tharlaíonn an 
ardfheidhmíocht ach tagann sé de thoradh mionphleanála, buanseasmhachta agus díograise. 
Agus bíonn ár dtacaíocht riachtanach don ardfheidhmíocht. Mar gheall ar an ngéarchéim 
airgeadais, níorbh fhéidir a oiread tacaíochta a thabhairt dár lúthchleasaithe ardfheidhmíochta 

 

agus ba mhian linn le deich mbliana anuas. Ach is é m’uaillmhian an scéal sin a chur ina 
cheart. Tá náisiúin inchomparáide ag infheistiú i bhfad níos mó ná mar atá Éire faoi láthair agus 
má tá bua le bheith 

 

againn i gcomórtais, caithfimid amhlaidh a dhéanamh. Is é m’aidhm 
tacaíocht bhliantúil ár n-infheistíochta san ardfheidhmíocht a mhéadú faoi thrí chuig thart faoi 
€30 milliún i gcaitheamh an chéad deich mbliana eile. 

 

Táim ag tnúth le bheith ag obair lenár bpáirtithe leasmhara chun an beartas cumhachtach seo 
a chur i ngníomh leis an 

  

díocas agus an dúthracht ar fad atá riachtanach.

 
 
 

 

 

 

 

Brendan Griffin T.D.

 

 

Aire Stáit ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

  

le freagracht speisialta as Turasóireacht agus Spórt 
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Réamhfhocal leis an Aire  Brendan Griffin 



Beartas Náisiúnta Spóirt   2018 - 2027 

Caibidil  1 - Réamhrá 9
 Cúlra 10

 Sainmhíniú ar an Spórt 10

 Rannchuidiú an Spóirt  10

 Sláinte agus Folláine 11

 

 

Forbairt Phobail & Comhtháthú  
Sóisialta

 

   
 Gníomhaíocht Eacnamaíochta

 
13

 Oideachas agus Foghlaim ar feadh 
an tSaoil 

13

  
Sochair an Spóirt a Chainníochtú

 

 
13

 

Spórt na hÉireann a Sheachadadh

 14

 

Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta 
14

 

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt

 
14

         
14

 
Eagraíochtaí Ionadaíocha Spóirt

Caibidil 2 – Ár bhFís 17

      Réamhrá 18

      Fís     18

      Luachanna     19

 
 20

 

     Spriocanna Ardleibhéil, 
Príomhtháscairí Feidhmíochta & 

 Targaidí   
Aghaidh a Thabhairt ar na Grádáin   

 

Caibidil 3 – Rannpháirtíocht                   23
 Réamhrá 24

 Rannpháirtíocht Ghníomhach –  
An Dúshlán 

24

 

Leanaí Níos Óga 26 

Litearthacht Fhisiciúil 27 

An Luath-Óige 28 

Bunscoileanna 28 

Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta  

Tuismitheoirí & Caomhnóirí  29  
Spóirt Rannpháirtíochta dá 
dTugtar Tús Áite 
 

30 

An Ógántacht & Aois Duine Óig 
Fhásta 

31

 

Príomhthreochtaí i                                32 
Rannpháirtíocht Daoine Fásta 

 

 
 

 

Ról CRNanna agus clubanna spóirt     33 
sa rannpháirtíocht spóirt 

  Ról Stiúrtha d’Údaráis Áitiúla 
 

33

 Pleananna Áitiúla Spóirt a Fhorbairt 
 

35

 

 

Aghaidh a thabhairt ar na Grádáin ar 
leibhéal áitiúil 
   

35

 

 

Gníomhaíochtaí Spóirt Áineasa 
Allamuigh 
     

37

 
 Rannpháirtíocht Shóisialta 

 
38

 

     
     Torthaí agus Tomhas 

 

38

 

 
Cistiú don Rannpháirtíocht 
Mhéadaithe 

 

39

Ca   ibidil 4 - Áiseanna Spóirt  41
 

 
    42

 

Réamhrá 
Réasúnaíocht Infheistíochta  42

 Raon na nÁiseanna a bhfuiltear le 
 

tacú leo 
42

 

Prionsabail i gcomhair Tacaíochta 
 

 43 

Athbhreithniú ar an Luach ar Airgead 
44

 

Iniúchadh ar Áiseanna Náisiúnta Spóirt 
 

 
 

44

 

Ciste Bonneagair Spóirt
 

 ar Mhórscála

 

 

 
 Tionscadail Fhéideartha do Linnte Snámha 

& Straitéis Náisiúnta Snámha 

 

  

 

Aghaidh a thabhairt ar an Rochtain     47

 

 46
 

 Tionchar a Thomhas agus Meastóireacht ar 
Éifeachtacht 

                                        
49 

 Caibidil
   

 5 - Ardfheidhmíocht
  

51

 Réamhrá
 

52

 

 
Rio 2016 52

 
 

Ardfheidhmíocht in Éirinn – Am le 
hAthnuachan? 

52

 Straitéis nua AF d’Éirinn

 

56

 

 

 
Tionchar a Thomhas & 
Meastóireacht ar Éifeachtacht

 

57

Clár na nÁbhar

6

Clár na nÁbhar

28

14

12
54



Beartas Náisiúnta Spóirt 2018 - 2027

Caibidil  6 – Campas Náisiúnta Spóirt 
Spórt Éireann  59
 Réamhrá     60

 An Staid Faoi Láthair   60

  

 

Fís do Champas Náisiúnta 
Spóirt Spórt Éireann 

60

 

 

Forbairt Bhreise ag Campas 
Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann 

60

 

 

Tionchar a Thomhas agus 
Meastóireacht ar Éifeachtacht  

61 

Caibidil 
 

7 – Inniúlacht a Mhéadú 

 

63

 Réamhrá     64

 An Dúshlán 
64

 Ár gCuspóirí
 

Gníomhartha 

                                         65 

 

 

Príomhréimsí  
 

                                                                      

 66

 

Obair Dheonach 
Cóitseáil 

                                              
    
                                                    

 67

 Rialachas     
                                                                                 

 69

 

 

Saincheisteanna Inscne                       70 
i mBainistíocht 
Lucht Saothair an Spóirt

                

71
 

 a fhorbairt
Comhshaothar

                                        

72
 

 

Taighde, Meastóireacht & Córais 
Faisnéise 

                                                                                            
73

 

   

Caibidil  8 – An Spórt i gComhthéacs 
Trasearnálach & Idirnáisiúnta 77
 Cúlra     78

 

 

Comhshaothar Breisithe faoin  
mBeartas Náisiúnta Spóirt nua  

78

 

 

79

 

Comhéadan le Beartais reatha 
an Rialtais  
An Spórt agus Turasóireacht  81

 

 

Rialachas an Spóirt i 
gComhthéacs Trasearnálach 

82

 Plean Gníomhaíochta nua 
Spóirt a Chomhaontú 
 

82 

 

An Comhthéacs Idirnáisiúnta 83 

An tAontas Eorpach 83 

Comhairle na hEorpa 83 

UNESCO 83

Caibidil  9 – Ionracas an Spóirt 
 
   Réamhrá 
    Gnóthaí Frithdhópála 
   Cúbláil Cluichí  
   Caimiléireacht sa Spórt 

 85
     86

 

                                   

 86

 

  
87

 

  
87

Caibidil 10 - Spórt na hÉireann a Chistiú 89
 Réamhrá     90

 

 

Rannpháirtíocht a Chistiú agus             90 
Infheistíocht san Earnáil Spóirt 

 

 

Cláir Rannpháirtíochta lena 
dTacaíonn Cistiú na gCuntas  
Díomhaoin
 

92

 
 

 
Cláir Ardfheidhmíochta a Chistiú  92

 Infheistíocht in Áiseanna Spóirt  93

  

 

Infheistíocht Leanúnach i gCampas 
Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann 

94

 Foinsí Cistithe Eile  
94

Caibidil  11 – Cur i nGnníomh, 
Monatóireacht agus Athbhreithniú 97
 Grúpa Ceannaireachta Spóirt   98

 
 

Tionchar a Thomhas – Targaidí 
agus Táscairí 

98

Aguisíní 101

 1. Liosta Gníomhartha  102

 2. Liosta Acrainmneacha 106

Clár na nÁbhar

7

 

65 





 

Réamhrá

Agus tionchar is tábhacht an spóirt trasna shochaí na 
hÉireann á n-aithint, leagtar ár bhFís i gcomhair Spórt 

na hÉireann in 2027 amach leis an mBeartas Náisiúnta 
Spóirt agus sainmhínitear ann na gníomhartha a 

dtabharfaimid fúthu chun ár spriocanna uaillmhianacha 
a bhaint amach. Leagtar amach leis an gcaibidil tosaigh 

seo an sainmhíniú ar spórt ar ghlacamar leis sa 
bheartas, an rannchuidiú tábhachtach a thugann an 

spórt d’Éireann agus na róil bhuntábhachtacha a 
imríonn na 

 
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta Spóirt 

(CRNanna), na Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 
(CÁSanna) agus na heagraíochtaí ionadaíocha spóirt 

chun an rannchuidiú sin a sheachadadh.  

Caibidil 1 
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Cúlra
 
  

 

Agus tionchar is tábhacht an spóirt trasna shochaí na 
hÉireann á n-aithint, leagtar ár bhFís i gcomhair Spórt na 
hÉireann in 2027 amach leis an mBeartas Náisiúnta Spóirt 
agus sainmhínitear ann na gníomhartha a dtabharfaimid 
fúthu chun ár spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach. 
Leagtar amach leis an gcaibidil tosaigh seo an sainmhíniú 
ar spórt ar ghlacamar leis sa bheartas, an rannchuidiú 
tábhachtach a thugann an spórt d’Éireann agus na róil 
bhuntábhachtacha a imríonn na  Comhlachtaí Rialaithe 
Náisiúnta Spóirt (CRNanna), na Comhpháirtíochtaí Áitiúla 
Spóirt (CÁSanna) agus na heagraíochtaí ionadaíocha 
spóirt chun an rannchuidiú sin a sheachadadh.  

Sainmhíniú ar an Spórt 
 
Ghlac, agus chuir Éire sainmhíniú Chomhairle na hEorpa

 

 

 

1

in oiriúint, lena ndeirtear "go gciallaíonn an spórt gach 
cineál gníomhaíochta fisiciúla lena bhféachtar, trí 
rannpháirtíocht 

 

ócáideach nó eagraithe, leis an 
gcorpacmhainn fhisiciúil agus an fholláine mheabhrach a 
chur in iúl nó a fheabhsú, ag cruthú caidreamh sóisialta nó 
ag fáil torthaí in iomaíocht ar gach leibhéal.” Tá dhá 
shnáithe ar leithligh tagtha de thoradh an oiriúnú atá 
déanta againne ar an sainmhíniú, mar atá ‘spórt áineasa’ 
agus ‘spórt iomaíochta’. Sainmhíníodh iad sin san Acht 
um Spórt Éireann, 201

 

5  2 mar seo a leanas:-

• “ciallaíonn ‘spórt áineasa gach cineál gníomhaíochta 
fisiciúla lena bhféachtar, trí rannpháirtíocht ócáideach 
nó rialta le — 

 

 (a) an chorpacmhainn fhisiciúil agus an 
fholláine mheabhrach a chur in iúl nó a fheabhsú, 
agus

 
 

(b)
 

caidrimh shóisialta a chruthú;"
 

agus

"ciallaíonn ‘spórt iomaíochta’ “gach cineál 
gníomhaíochta fisiciúla lena bhféachtar, trí rann- 
pháirtíocht eagraithe,

 

  
 le — (a) an chorpacmhainn 

fhisiciúil a chur in iúl nó a fheabhsú, agus

 

 

 (b) torthaí 
feabhsaithe a fháil in iomaíocht ar gach leibhéal". 

 
 

I gcomhair an spóirt áineasa, is ar an gcorpacmhainn, 
ar an bhfolláine 

 

agus ar chaidrimh shóisialta a chruthú 
a bhíonn an bhéim. Is féidir tabhairt faoi ar bhonn 
foirmiúil nó neamhfhoirmiúil

 

 agus cuimsíonn sé

raon leathan gníomhaíochtaí cosúil le siúl áineasa; 
rothaíocht ar mhaithe le fóillíocht; canúáil nó cadhcáil; 
aclaíocht in ionad aclaíochta; leadóg nó sacar cúigear 
an taobh a imirt le cairde; camóg a imirt ar an bhfaiche 
áitiúil, srl. Is le feidhmíocht agus torthaí go príomha a 
bhaineann an spórt iomaíochta. Bíonn rannpháirtíocht 
níos struchtúrtha i gceist leis i sraithchomórtais nó 
dturnaimintí a eagraítear timpeall struchtúr scoile nó 
clubanna. Cuirtear béim láidir ar an gcóitseáil 
ceangailte le tréimhsí diantraenála ardleibhéi

 

    

l. 

 

I gcomhair ár sainmhínithe, fágaimid amach 
gníomhaíochtaí mar thaisteal gníomhach .i. siúl agus 
rothaíocht ar mhaithe le hiompar, a dtugtar aghaidh 
orthu faoi Bheartas na Roinne “Taisteal Níos Cliste”

 

3

agus gníomhaíocht fhisiciúil a bhaineann le hobair. 
Aithnímid an tábhacht a bhaineann le bheith ag obair 
leis na hearnálacha a fheidhmíonn sa spás 
gníomhaíochta fisiciúla níos leithne timpeall na 
gcuspóirí comhroinnte maidir le hÉire a dhéanamh 
níos gníomhaí. Is ar an spórt a bhíonn ár bhfócas ach 
oibreoimid le hearnálacha eile i gcás go dtarlaíonn 
trasnuithe.

 

 

 

Réimse amháin ar fiú aird a thabhairt air is ea an 
t-corpoideachas (CO), atá ina chuid thábhachtach den 
chóras oideachais i mbunscoileanna agus in iar- 
bhunscoileanna. Féachtar leis an CO leis an gcineál 
torthaí a bhaint amach a fheictear sna sainmhínithe ar 
an spórt thuas maidir le corpacmhainn, folláine 
mheabhrach agus caidrimh shóisialta a chruthú. 
Féachtar leis scileanna, inniúlachtaí agus creidimh a 
fhorbairt a dhéanann bloic thógála na rannpháirtíochta 
sa spórt agus i ngníomhaíocht fhisiciúil ar feadh 
tréimhse níos fadtéarmaí. Tugaimid aghaidh ar cheist 
an chorpoideachais agus ar an tsaincheist ghaolmhar 
ó thaobh na litearthachta fisiciúla i gCaibidil 3.

 

 
Rannchuidiú an Spóirt  
Tá tuiscint i bhfad níos fearr againn anois ar mar a 
rannchuidíonn an spórt go dearfach leis an iliomad 
gné de shaol na hÉireann lena n-áirítear sláinte agus 
folláine, forbairt shóisialta agus phobail, gníomhaíocht 
eacnamaíochta, feidhmíocht oideachasúil agus 
foghlaim ar feadh an tsaoil.

1  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c9dbb
2  https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a1515.pdf
3  http://www.smartertravel.ie/content/smartertravel-policy-document

                         Caibidil 1 
  

Réamhrá 
 

• 
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Sláinte agus Folláine   
Tá an fhianaise maidir le rannchuidiú an 
spóirt is na gníomhaíochta fisiciúla don 
tsláinte agus don fholláine iontach láidir. 
Thángthas ar an gconclúid de bharr 
athbhreithniú cuimsitheach a rinne Roinn 
Sláinte agus Seirbhísí Daonna na Stát 
Aontaithe in 2008  4 go raibh rátaí 
bá  smhaireachta  níos  ísle  ag  a bhí daoine

 
 

gníomhach ar bhonn rialta ná daoine ag an 
raibh na leibhéil ghníomhaíochta ab ísle, 
agus gur bhain tairbhí sláinte le 
gníomhaíocht fhisiciúil rialta le daoine beag 
beann ar aois, inscne, cine/eitneacht, 
stádas socheacnamaíochta, agus cibé acu 
an raibh míchumas acu. Rud a thacaigh 
leis sin ab ea taighde a rinne an Institiúid 
Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta

 5

(ESRI) lenar measadh “gurb ionann 
rannpháirtíocht rialta sa spórt is duine a 
bheith 14 bliana níos óige, ó thaobh cúrsaí 
sláinte. 

   

 

    

 Measadh le taighde a foilsíodh in The 
Lancet

 

6 in 2012

 

 go raibh neamhgníomhaíocht 
fhisiciúil freagrach as    14.2% de bhásanna de 
bharr gach cúise in Éirinn. Bunaithe ar 
staitisticí náisiúnta maidir le cúiseanna báis i 
gcomhair 2014, b’ionann sin agus thart faoi 
4,000 bás sa bhliain sin a bheith inchurtha i 
leith daoine in Éirinn gan a bheith ag dul i 
mbun go leor gníomhaíochta fisiciúla. Thairis 
sin, measadh gur chosain neamh- 
ghníomhaíocht fhisiciúil thart faoi €1.5 billiún 
ar Éirinn in aghaidh na bliana7.

Bíonn rannpháirtíocht sa spórt agus i 
ngníomhaíocht fhisiciúil éifeachtach le laghdú 
a dhéanamh ar an dúlagar, imní, anacair 
shíceolaíoch 

 

 
is suaitheadh mothúchánach. 

Sa tuarascáil ó na Stáit Aontaithe dá 
tagraíodh ar chlé, leagtar amach tionchair 
dhearfacha na gníomhaíochta fisiciúla ar 
ghnéithe éagsúla den tsláinte mheabhrach.

4  https://health.gov/paguidelines/guidelines/report.aspx
5  https://www.esri.ie/pubs/RS002.pdf
6  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61031-9/abstract
7  http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/01/Get-Ireland-Active-the-National-Physical-Activity-Plan.pdf

Is sa spórt a bhíonn an 
leibhéal rannpháirtíochta

 pobail is airde   ag daoine 
fásta maidir le himirt, 

ballraíocht i gclub agus 
obair dheonach.
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Measadh go gcosnaíonn 
neamhgníomhaíocht fhisiciúil €1.5 

billiún ar Éirinn in aghaidh na bliana.
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Caibidil
    1  Réamhrá

  

Forbairt Phobail agus Comhtháthú

   

 
Sóisialta

 

                   

 
 
Is sa spórt a bhí

  
an leibhéal

 
 rannpháirtíochta is 

airde ag daoine fásta maidir le himirt, ballraíocht 
i gclub agus obair dheonach. Tuairiscíodh sa 
suirbhé is déanaí ó Mhonatóir Spóirt na

 

 

  

 
hÉireann (ISM) 2017

   

8  go mbíonn  beagnach
11% de dhaoine fásta (comhionann le thart faoi 
400,000 duine) i mbun obair dheonach i 
gcomhair an spóirt go rialta i rith na bliana. Ar 
an gcaoi chéanna, is mó líon na ndaoine atá ina 
mbaill de chlubanna spóirt ná d’aon chineál eile 
eagraíochta deonaí nó pobail. Fuarthas leis an 
tuairisc chéanna ón ISM go raibh díreach os 
cionn 34% de dhaoine fásta (thart faoi 1.25 
milliún duine) ina mbaill de chlub spóirt. Is féidir 
leis an spórt ról a imirt freisin le dul i ngleic le 
dúshláin sochaíocha maidir le hiompar 
frithshóisialta, go háirithe nuair a thairgtear é 
mar chuid de chláir forbartha pearsanta níos 
leithne nó i gcomhar le seirbhísí pobail

 

   

 & óige  

   

9

agus féadfaidh rannpháirtíocht ghníomhach & 
shoisialta ag mionlaigh eitneacha cabhrú leis an 
eisiamh sóisialta a bhaineann dóibh go minic 

 

a
chomhrac. 
 

 

 

  
   

 

 
 
 

        
   

Gníomhaíocht Eacnamaíochta 

     

 

. Fuarthas le tuairisc Indecon  
201010:

• 

 

 
 

 

 

 

   

 
      

Rannchuidíonn an spórt go suntasach leis an 
eacnamaíocht

 

 

Go gcaitheann teaghlaigh in Éirinn €1.9 
billiún go bliantúil ar an spórt agus ar 
earraí & ar sheirbhísí a bhaineann le 
spórt, arb ionann é sin & 2% de luach an 
caiteachais tomhaltóirí in 
eacnamaíocht na hÉireann; 
Go gcuireann caiteachas a bhaineann le 
spórt luach €1.8 billiún le heacnamaíocht 
na hÉireann, arb ionann sin & 1.4% den 
Olltáirgeacht Intíre ar feadh na 
heacnamaíochta; 

 

• 

  

Le haghaidh gach €100 dá n-infheistíonn an 
Rialtas, fuair 

 

sé toradh €149 i gcánacha; 

 

• 

 

Go dtacaíonn spórt & gníomhaíochtaí a  
bhaineann le spórt le breis is 38,000 post  
lánaimseartha, breis is 2%

 

 den leibhéal  
fostaíochta foriomlán in Éirinn; agus 

 
 

  

•   Meastar go mbaineann luach eacnamaíochta idir 
€322 milliún agus €582 milliún in aghaidh na 
bliana le gníomhaíocht dheonach a bhaineann le 
spórt.  

Rachaidh rannchuidiú eacnamaíochta an spóirt i 
méad i mblianta amach anseo gan dabht agus is fiú 
taighde ábhartha a uasdátú chun treochtaí sa 
réimse seo a rianú.

Oideachas agus Foghlaim ar feadh 
an tSaoil

 

 

 

 Tuairiscítear le Monatóir Spórt Shasana ar Luach 
an Spóirt

 

 
11 go n-imríonn an spórt éifeacht 

tairbheach ar an ngnóthachtáil oideachasúil agus 
ar an bhfeidhmíocht acadúil agus fuarthas le 
staidéar taighde an ESRI “Keeping Them in the 
Game"

 

 
12 in 2013 go raibh gaol dearfach idir spórt a 

imirt agus 

 

feidhmíocht Ardteistiméireachta i measc 
sampla de 

 

bheagnach 1,200 dalta Éireannach. Le 
taighde ar thug Ollscoil Hallam Sheffield

  

 
13 faoi, 

fuarthas gur bhain rannpháirtíocht sa spórt (a 
sainmhíníodh mar imirt, ag dul in iomaíocht nó 
obair dheonach) le hioncaim bhliantúla a bhí i raon 
£4,264 go £5,616 níos airde i measc sampla de 
bheagnach 6,000 céimí. Fuarthas leis freisin gur 
bhreathnaigh fostóirí ar rannpháirtíocht sa spórt 
mar neart sa mhéid go soláthraíonn sé raon tréithe 
dearfacha cosúil le hoibriú foirne, scileanna 
cumarsáide, inspreagadh, iomaíochas agus 
athléimneacht.

Sochair an Spóirt a Chainníochtú 

 
 

Cé go bhfuil feabhas nach beag tagtha le blianta 
beaga anuas ar ár dtuiscint ar mar a rannchuidíonn 
an spórt le réimsí eile beartais ar bhonn níos 
leithne, go háirithe sláinte agus oideachas, is fiú ár 
n-eolas a fhorbairt tuilleadh ar an luach a 
bhaineann le spórt agus ar na torthaí a 
sholáthraíonn sé do réimsí eile Rialtais

  

8  www.sportireland.ie/Research/Irish Sports Monitor 2017/Irish Sports Monitor 2017.pdf 
9   https://www.sportengland.org/research/benefits-of-sport/the-value-of-sport-monitor/ - cuid faoi choireacht a laghdú & faoi 
shábháilteacht an phobail 
10

  

http://sportireland.ie/Research/Economic_Impact_of_Sport_2010_/
11

 
https://www.sportengland.org/research/benefits-of-sport/the-value-of-sport-monitor/

12

 
http://sportireland.ie/Research/Keeping-Them-in-the-Game-2013-/

13

 
Sheffield Hallam University SIRC “The Impact of Engagement in Sport on Graduate Employability” June 2013

.

13

• 



National Sports Policy 2018 - 2027

14

Agus taithí idirnáisiúnta á chur san áireamh, 
tá sé i gceist againn múnlaí meastóireachta 
infheistíochta a fhorbairt a shaindearfar de 
réir thimpeallacht na hÉireann agus a 
dhearfar chun na tairbhí leathana a 
eascraíonn as infheistíocht sa spórt

 

 a 
chainníochtú. 

Spórt na hÉireann a 
Sheachadadh  
Ní féidir leis an Roinn Iompair, 
Turasóireachta & Spóirt agus Spórt Éireann 
an obair a dhéanamh ina n-aonar chun 
freagrachtaí reachtúla an Rialtais a chur i 
ngníomh & a n-uaillmhianta i gcomhair spórt 
na hÉireann a bhaint amach. Bíonn rann- 
pháirtíocht ghníomhach riachtanach don 
bheartas seo go háirithe ó na Comhlachtaí 
Rialaithe Náisiúnta Spóirt, na 

 
Comh- 

Pháirtíochtaí Áitiúla Spóirt & na 
heagraíochtaí éagsúla ionadaíocha spóirt.

 

 
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta 
(CRNanna) 
 

Eagraíonn, éascaíonn agus cuireann 
CRNanna deiseanna rannpháirtíochta sa 
spórt agus i ngníomhaíocht fhisiciúil chun 
cinn i gcineálacha áineasa agus iomaíochta 
araon. Traenálann agus seolann siad 
cóitseálaithe, oifigigh agus riarthóirí amach, 
eagraíonn siad spórt ar leibhéal ionadaíoch, 
soláthraíonn siad deiseanna agus conairí ó 
spóirt áitiúla chuig comórtais náisiúnta agus 
idirnáisiúnta, seachadann siad cláir 
chriticiúla náisiúnta spóirt i réimsí cosúil le 
cumhdach leanaí sa spórt, agus eagraíonn 
agus óstálann siad imeachtaí spóirt 
idirnáisiúnta

  

. Is iad na gníomhairí seachadta 
iad chun go leor clár bunriachtanach a 
fheidhmiú agus fanfaidh siad chun tosaigh i 
mbeartas agus i gcleachtas an Rialtais 
maidir le spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil.

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 
(CÁSanna) 
   Imríonn líonra na gCÁSanna ról 
buntábhachtach cosúil leis na CRNanna 
agus tá sé tugtha de chúram dóibhsean go 
háirithe le leibhéil rannpháirtíochta sa spórt 
agus i ngníomhaíocht fhisiciúil a ardú, go 
háirithe i measc na gcodanna den tsochaí a 
bhfuil a n-ionadaíocht sa spórt faoi bhun an 
mheáin faoi láthair. Neart luachmhar ar leith 
is ea a n-inniúlacht le deireadh a chur le 
bacainní agus a chinntiú go mbeidh 
deiseanna rannpháirtíochta sa spórt 
forásach, nuálach agus iomlán 
ionchuimsitheach ar leibhéal áitiúil.

 

 

 
 
Príomhthosaíocht ag na CÁSanna is ea 
leanúint ar aghaidh le bheith ag tacú le 
leibhéal forbartha inbhuanaithe laistigh den 
bhonneagar áitiúil spóirt, trí thacaíocht do 
chlubanna, grúpaí, cóitseálaithe agus oibrithe 
deonacha. Leanfaidh an Rialtas ar aghaidh le 
hinfheistíocht i líonra na gCÁSanna le cinntiú 
go seachadófar spórt agus gníomhaíocht 
fhisiciúil ar leibhéal áitiúil ar bhealach 
comhsheasmhach inbhuanaithe.

 

Eagraíochtaí Ionadaíocha Spóirt
 
Imríonn na heagraíochtaí seo ról 
straitéiseach, oibriúcháin agus 
abhcóideachta fíorthábhachtach i gcomhair 
spórt na hÉireann ar gach leibhéal. Ionchur 
iontach luachmhar i bhforbairt an bheartais 
spóirt is ea a bpeirspictíocht leathan 
náisiúnta agus idirnáisiúnta chomh maith 
lena saineolas faoi shaincheisteanna a 
théann i bhfeidhm ar an spórt. Táthar ag súil 
leis go dtabharfaidh na príomhchomhlachtaí 
atá i gceist

  

 
- Cónaidhm Spóirt na hÉireann, 

 Comhairle Oilimpeach na hÉireann, 

 

Cumann 
Parailimpeach na hÉireann, Éire 
Ghníomhach agus Ionad CARA i meas  
dreamanna eile rannchuidiú suntasach san 
obair leis an mbeartas seo a chur i ngníomh 
go héifeachtach. 

Caibidil    1  Réamhrá  

Beartas Náisiúnta 2027 - 2018 Spóirt
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Conclúid  
Cabhraíonn rannpháirtíocht sa spórt leis 
an tsláinte fhisiciúil agus mheabhrach a 
fheabhsú, feidhmíonn sé mar chosaint 
ar raon galar neamhthógálach & 
rannchuidíonn sé le caighdeán beatha 
níos fearr.   

Cuireann an spórt go han-suntasach le 
heacnamaíocht na hÉireann ó thaobh 
caiteachais, aschuir & fostaíochta de. 
Gineann infheistíocht an Rialtais sa spórt 
toradh dearfach láidir don Státchiste, agus 
laghdaíonn rannpháirtíocht sa spórt riosca 
na gcostas suntasach don tseirbhís sláinte 
a bhaineann le stíl mhaireachtála. Gineann 
obair dheonach & ballraíocht i gclubanna 
caipteal sóisialta nach beag & cabhraíonn le 
forbairt phobail agus le pobail nua & 
mionlaigh eitneacha a imeascadh.

 

 

Baineann rannpháirtíocht sa spórt le 
feidhmíocht oideachasúil níos fearr freisin & le 
forbairt scileanna saoil a bhreisíonn 
seansanna fostaíochta. Treisíonn an iomaí 
tairbhe a bhaineann leis an spórt ar bhonn 
leathan an gá go gcuirfear beartas Rialtais in 
iúl go soiléir, & tacaíocht dó trí chur 
chuigeanna praiticiúla chun éascú le 
rannpháirtíocht & tacú le hardfheidhmíocht. 
Agus sin á aithint againn, tá ár bhFís, 
Luachanna agus Spriocanna Ardleibhéil i 
gcomhair an Spóirt in 2027 sainmhínithe 
againn sna Caibidlí seo a leanas ar dtús, & tá 

 tuilleadh sonraí tugtha againn ansin faoi na 
saincheisteanna a bhfuil aghaidh le tabhairt 
orthu & faoi na gníomhartha a dhéanfaimid 
chun an spórt a chur chun cinn i rith ré an 
bheartais seo.

5





Ár bhFís

Féachtar lenár bhfís i gcomhair an spóirt tábhacht an spóirt don 
saol in Éirinn a chuimsiú agus cur in aghaidh dearcadh a bhíonn 

ag daoine go coitianta nach bhfuil i gceist leis ach cluiche nó 
caitheamh aimsire le haird a tharraingt ó na himeachtaí 

tábhachtacha sa saol. Creidimid go saibhreofar ár dtír ar bhealaí 
éagsúla ach níos mó daoine a tharraingt isteach i 

rannpháirtíocht spóirt mar rannpháirtithe gníomhacha agus 
sóisialta, ag cur ar a gcumas eispéiris ardchaighdeáin a fháil 

agus rath idirnáisiúnta a dhaingniú ónár lúthchleasaithe is fearr. 
Creidimid go gcaithfear an tábhacht a bhaineann le córas spóirt 

láidir bríomhar a aithint leis an bhfís freisin, córas a bheidh ag 
fás agus ag forbairt go leanúnach, agus ag feidhmiú i spiorad 

láidir comhshaothrach le comhpháirtithe laistigh de agus 
lasmuigh den earnáil spóirt chun na

 
 torthaí sin a sheachadadh. 

Caibidil 2
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 Caibidil 2 Ár bhFís

Réamhrá  
Féachtar lenár bhfís i gcomhair an spóirt tábhacht an spóirt 
don saol in Éirinn a chuimsiú agus cur in aghaidh 
dearcadh a bhíonn ag daoine go coitianta nach bhfuil i 
gceist leis ach cluiche nó caitheamh aimsire le haird a 
tharraingt ó na himeachtaí tábhachtacha sa saol. Creidimid 
go saibhreofar ár dtír ar bhealaí éagsúla ach níos mó 
daoine a tharraingt isteach i rannpháirtíocht spóirt mar 
rannpháirtithe gníomhacha sóisialta, ag cur ar a gcumas 
eispéiris ardchaighdeáin a fháil agus rath idirnáisiúnta a 
dhaingniú ónár lúthchleasaithe is fearr. Creidimid go 
gcaithfear an tábhacht a bhaineann le córas spóirt láidir 
bríomhar a aithint leis an  bhfís freisin, córas a bheidh ag 
fás agus ag forbairt go leanúnach, agus ag feidhmiú i 
spiorad láidir comhshaothrach le comhpháirtithe laistigh de 
agus lasmuigh den earnáil spóirt chun na torthaí sin a 
sheachadadh.

Fís 

 

De thoradh a rannpháirtíochta gníomhaí nó sóisialta féin sa 
spórt, & de thoradh a fheabhas is a éireoidh leis na 
lúthchleasaithe is fearr againn i gcomórtais, beidh inspioráid 
ag daoine, saibhreofar a saol, breiseofar a dtaitneamh, & 
feabhsófar caighdeán a mbeatha.

 
 Beidh ardmheas ar gach 

aonán inár bpobal spóirt mar gheall ar cháilíocht a bhfoirne 
& a n-oibrithe deonacha,

 

 a gcaighdeáin rialachais, a n-eiticí 
& a gcuntasacht, & a spiorad comhshaothrach le páirtithe 
lasmuigh den earnáil spóirt san áireamh.

Agus an méad atá ráite thuas ar intinn, is é seo a leanas ár 
bhfís i gcomhair an spóirt in Éirinn in 2027:
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Caibidil    2 Ár bhFís

Luachanna 
Tá sraith luachanna lárnacha mar bhonn is mar thaca ag an mbeartas seo 
agus measaimid gurb iad sin na prionsabail treoracha a bheidh le leanúint 
agus an beartas seo á chur i ngníomh. 

Tá sé treoraithe de réir fianaise agus dírithe ar thorthaí; 
 Bíonn beartais, cláir agus cistiú bunaithe ar an bhfianaise is fearr dá bhfuil ar fáil 
agus dírithe ar thorthaí comhaontaithe beartais a bhaint amach.

Tá creat cuntasachta soiléir i gceist leis 
  
 

 
Beidh struchtúr soiléir ag gabháil leis an mbeartas lena chur i ngníomh, a 
mbeidh monatóireacht, meastóireacht agus meicníochtaí cuntasachta agus línte 
freagrachta i gceist leis chun seachadadh gníomhartha sonracha a stiúradh. 

Cuirtear ionchuimsiú chun cinn leis
 

; 
   Caithfidh spórt a bheith fáilteach agus ionchuimsitheach, is deiseanna cuí a thairiscint do 
chách maidir le rannpháirtíocht & feabhsú. Cuirfimid ionchuimsiú chun cinn chun ár dtorthaí 
inmhianaithe a sheachadadh le fócas ar aghaidh a thabhairt ar ghrádáin shóisialta, 
míchumais, inscne, eitneacha agus ar ghrádáin eile.

Cothaítear comhshaothrú leis;     Spreagfaimid agus gríosaimid comhshaothrú laistigh agus lasmuigh den earnáil 
spóirt mar bhunsraith  den obair leis an mbeartas a chur i ngníom  

 h.

Cuirtear béim ar shárchaighdeáin eiticiúla ann;      Cuirfimid cothrom na féinne, meas, eiticí, ionracas agus sábháilteacht chun cinn 
ar feadh an chórais spóirt agus cothóimid na tréithe sin freisin.

 
 

Glactar peirspictíocht fadsaoil i leith na rannpháirtíochta ann;
 

  

Tugann rannpháirtíocht ghníomhach & shóisialta sa spórt i rith chúrsa an tsaoil tairbhí ollmhóra. 
Beidh an fhealsúnacht maidir le Rannpháirtíocht ar feadh an tSaoil sa Spórt agus sa 
Ghníomhaíocht Fhisiciúil (LISPA) 

 
14 mar bhonn agus mar thaca leis an mbeartas seo agus 

cuirfear béim ar fhorbairt na litearthachta fisiciúla in aois an linbh ann freisin. 

Spreagtar an nuáil leis; 
    Spreagfaimid agus gríosfaimid réitigh nuálacha i leith na ndúshlán a bhímid ag 
féachaint le haghaidh a thabhairt orthu ó thaobh na rannpháirtíochta, na 
hardfheidhmíochta agus an earnáil spóirt a fhorbairt.

14 http://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Life-Long-Involvement-In-Sport-Physical-Activity/

Maidir leis an mbeartas seo:  
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Caibidil 2  
 Ár bhFís

Spriocanna Ardleibhéil, Príomhtháscairí Feidhmíochta & Targaidí 
 

 

 
Leagtar ár spriocanna ardleibhéil amach sa tábla thíos. Leagaimid roinnt príomhtháscairí 
feidhmíochta (PTFanna), targaidí & frámaí ama amach freisin a ndéanfar iad a thomhas dá 
réir. Nithe táscacha is ea iad & measfaidh Grúpa Ceannaireachta Spóirt (GCS) iad tuilleadh & 
bunófar an grúpa chun cur i ngníomh an bheartais seo a stiúradh. Forbróidh agus déanfaidh 
an GCS athbhreithniú ar shraith dheiridh PTFanna & targaidí mar chuid dá ghníomhartha 
tosaigh faoin mbeartas, a dtugtar tuilleadh sonraí faoi i gCaibidil 11.

 

Spriocanna Ardleibhéil Bonnlíne 
2017

Targaidí 
2027

Fráma Ama 
Tomhais 

Rannpháirtíocht 
Mhéadaithe:

  
Cion cuid 

mhaith níos airde de 
leanaí & de dhaoine 
fásta in Éirinn as gach 
cuid den tsochaí ag 
glacadh páirt go rialta i 
ngach cineál rann- 
pháirtíochta gníomhaí 
& sóisialta sa spórt.

Príomhtháscairí Feidhmíochta

• Méadú ar líon na ndaoine fásta a 
imríonn spórt go rialta (gan siúl 
áineasa san áireamh);

• 
Deireadh a chur leis an ngrádán 
rannpháirtíochta gníomhaí idir fir & mná 
sa spórt   
 
 

Laghdú ar leibhéal na ndaoine f  ásta
neamhghníomhacha15  

• Méadú ar líon na leanaí a imríonn 
spórt go rialta;

• Méadú ar líon na ndaoine fásta a 
ghlacann páirt shóisialta sa spórt go 
rialta trí obair dheonach, ballraíocht i 
gclub agus/nó freastal 

43%  Go débhliantúil

4.5% 

22%

TBD16 

45%

50%

0%

15%

TBD

55%

Go débhliantúil

Go débhliantúil

Go débhliantúil

 Go débhliantúil

ar chluichí

Tuilleadh 
Sármhaitheasa: 
Tá tuilleadh 
lúthchleasaithe & foirne 
Éireannacha ag baint 
torthaí den chéad scoth 
amach go córasach agus 
go cothrom ar na leibhéil 
iomaíochta idirnáisiúnta is 
airde.

• 
Méadú ar líon na mbonn ag Cluichí 
Oilimpeacha & Parailimpeacha i 
ndiaidh a chéile

• Rangú na tíre i dTábla na mBonn 
Oilimpeach

• Rangú na tíre i dTábla na mBonn 
Parailimpeach

•  Méadú ar líon na mbonn ar leibhéal 
sóisearach & sinsearach Eorpach & 
Domhanda

13 

(2016)

62

(2016)

28

(2016)

255

Timthriall Rio  
2013-2016)

20

(2028)

An Chéad   
50 (2028)

An Chéad 
20 (2028)

290

(Timthriall LA  
2025-2028)

Gach ceithre 
bliana

Gach ceithre 
bliana

Gach ceithre 
bliana

Gach ceithre 
bliana

 

 
 
Inniúlacht Fheabhsaithe:
Beidh comhlachtaí spóirt 
Éireannacha againn a 
bheidh “oiriúnach don 
fheidhm”  (CRNanna, 
CÁSanna   & clubanna) le 
ceannaireacht, eiticí agus 
rialachas láidir ar gach 
leibhéal, oibrithe gairmiúla 
agus deonacha a bheidh 
oilte agus forbartha go 
cuí, agus modhanna oibre 
agus córais nuachóirithe. 

 
Beidh leibhéil chomh-oibre 
níos mó   laistigh de agus 
trasna spóirt, agus idir 
spórt agus earnálacha 
eile, príobháideacha agus 

 
poiblí. 

r levels .

• Méadú ar líon na gCRNanna agus na 
gCÁSanna a ghlacann leis an gCód 
Rialachais don Earnáil Phobail,  
Dheonach agus Charthanais (CVC)  

Méadú ar líon na gcomhlachtaí 
cistithe spóirt eile a ghlacann leis an 
gCód Rialachais CVC  

• Dul chun cinn i dtreo cothromaíocht 
inscne níos mó i mballraíocht an 
Bhoird ag comhlachtaí cistithe spóirt

• Inniúlacht fheabhsaithe i lucht 
saothair na hearnála spóirt

• 

8 (CRN)

2 (CÁS)

1

TBD

TBD

TBD

Na 65 CRN 
ar fad
Na 29 CÁS 
ar fad

Gach 
ceann

30% 
ar a laghad 
ar gach 
Bord 

TBD

TBD

Go Bliantúil

Go débhliantúil

Go débhliantúil

TBD17Cáilíocht bhonneagar na 
n-áiseanna

 15Ciallaíonn neamhghníomhaíocht sa chomhthéacs seo nach mbíonn duine i mbun spóirt nó siúil áineasa go rialta ach oiread.
 
16 Leagfar síos Bonnlínte & Targaidí tar éis fhoilsiú Staidéar 2018 ar Rannpháirtíocht & Ghníomhaíocht ag Leanaí in 2018 (CSPPA)     

 
 

  

 
17

 Le haghaidh PTFanna faoin gcuid ‘Inniúlacht Fheabhsaithe’, déanfar taighde tar éis fhoilsiú an bheartais seo chun bonnlínte & targaidí a  
threorú

• 

• 

Go débhliantúil
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Chapter 2 Our Vision

Aghaidh a thabhairt ar na Grádáin 
  
Cé go socraítear na targaidí atá á mbunú le haghaidh 
méaduithe ar an rannpháirtíocht spóirt, idir 
ghníomhach agus shóisialta, ar leibhéal lena 
gcuimseofar an daonra ar fad, aithnítear go bhfuil 
roinnt grúpai inár sochaí a mbíonn a leibhéil 
rannpháirtíochta cuid mhaith níos ísle acu ná an meán 
foriomlán. Áirítear leis na daoine sin daoine le 
míchumais, daoine as cúlraí socheacnamaíochta níos 
ísle, mná agus cailíní agus grúpaí de mhionlaigh 
eitneacha, cosúil le pobal an Lucht Siúil

 
Tá sochaí na hÉireann ag éirí níos ilchultúrtha. Is féidir 
leis an spórt rannchuidiú tábhachtach a thabhairt ar 
mhaithe comhtháthú eacnamaíoch is sóisialta agus 
sochaí níos comhtháite trí úsáid a bhaint as 
poitéinseal an spóirt don chuimsiú sóisialta, 
imeascadh agus comhionannas deiseanna, agus béim 
á leagan ag an am céanna ar neamh-inghlacthacht 
iomlán an chiníochais agus na seineafóibe. Tabharfar 
tús áite sa bheartas seo d’obair leis na grádáin 
rannpháirtíochta a chúngú agus is é an Grúpa 
Ceannaireachta Spóirt a shocróidh PTFanna is 
targaidí uaillmhianacha 

 

 
lena aghaidh sin.





 

Rannpháirtíocht

Bíonn go leor cineálacha rannpháirtíochta difriúla i gceist leis an 
spórt. Is féidir le daoine páirt a ghlacadh ar bhonn neamhfhoirmiúil nó 
foirmiúil, i gcomórtais nó mar chaitheamh aimsire, ina n-aonar nó mar 
chuid de ghrúpa nó d’fhoireann, mar thosaitheoir nó ar an leibhéal is 

airde. Go sóisialta, is féidir leo oibriú go deonach san iomaí ról difirúil, 
a bheith ina bhall nó ina ball de chlub spóirt amháin nó níos mó, nó 

freastal ar imeachtaí spóirt mar bhreathnóir. In Éirinn, tairgeann spóirt 
foirne mar Chluichí Gaelacha, Sacar agus Rugbaí an iliomad 

deiseanna rannpháirtíochta go leanúnach ó aois scoile go haois an 
duine fásta. Tá méadú ag teacht ar líon na ndaoine a ghlacann páirt i 
spóirt aonair freisin. Tugann gach cineál rannpháirtíochta tairbhí don 

duine aonair, don phobal agus don tsochaí ar bhonn níos leithne.

Caibidil 3
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Réamhrá 
 
Bíonn go leor cineálacha rannpháirtíochta difriúla i gceist 
leis an spórt. Is féidir le daoine páirt a ghlacadh ar bhonn 
neamhfhoirmiúil nó foirmiúil, i gcomórtais nó mar 
chaitheamh aimsire, ina n-aonar nó mar chuid de ghrúpa 
nó d’fhoireann, mar thosaitheoir nó ar an leibhéal is 
airde. Go sóisialta, is féidir leo oibriú go deonach san 
iomaí ról difirúil, a bheith ina bhall nó ina ball de chlub 
spóirt amháin nó níos mó, nó freastal ar imeachtaí spóirt 
mar bhreathnóir. In Éirinn, tairgeann spóirt foirne mar 
Chluichí Gaelacha, Sacar agus Rugbaí an iliomad 
deiseanna rannpháirtíochta go leanúnach ó aois scoile 
go haois an duine fásta. Tá méadú ag teacht ar líon na 
ndaoine a ghlacann páirt i spóirt aonair freisin. Tugann 
gach cineál rannpháirtíochta tairbhí don duine, don 
phobal agus don tsochaí ar bhonn níos leithne

 

. 
  Ag croílár ár n-uaillmhéine don bheartas seo, táimid ag 
iarraidh go mbeidh níos mó daoine as gach cuid den 
tsochaí ag glacadh páirt go rialta agus ar bhealach 
fóinteach sa spórt, ar bhonn gníomhach agus sóisialta 
araon.

   
Dá mbainfí sin amach, bheifí ag rannchuidiú 

freisin le haidhm an Rialtais leis an neamhghníomhaíocht 
a laghdú, faoi mar a leagadh amach sa Phlean Náisiúnta 
Gníomhaíochta Fisiciúla (NPAP)18.

   
Cuid bhuntábhachtach de chlár oibre níos leithne an 
Rialtais chun sláinte agus folláine daoine a chónaíonn in 
Éirinn a fheabhsú faoi Éire Shláintiúil 2013-2025

 
 

19 is ea 
leibhéil mhéadaithe ghníomhaíochta fisiciúla a bhaint 
amach trasna an daonra

 

. Rud a bheidh riachtanach don 
chuspóir seo is ea méadú ar eolas agus ar fheasacht i 
measc an phobail agus na bpáirtithe leasmhara ábhartha 
eile ar fad ar thairbhí na gníomhaíochta fisiciúla agus ar 
an mbealach le bheith gníomhach. Is féidir le gach duine 
na leibhéil ghníomhaíochta fisiciúla a mholtar a 
shroicheadh má

 

mheasctar gníomhaíocht dá leithéid ina 
gcuid de ghnáthaimh laethúla, teachtaireacht is gá a chur 
in iúl go héifeachtach trasna an daonra. Is é ár n-aidhm 
go gcruthófar cultúr in Éirinn ina mbíonn meas ar an 
ngníomhaíocht fhisiciúil mar chuid den saol laethúil.

 

Chun rannpháirtíocht ghníomhach a mhéadú, is gá 
dúinn peirspictíocht ar feadh chúrsa an tsaoil a 
ghlacadh, is forbairt na litearthachta fisiciúla ar feadh 
an daonra mar bhonn agus mar thaca leis sin. Tá na 
nithe seo a leanas ar fad ina gcuid de na réitigh a 
fhéachfaimid a fhorbairt: aghaidh a thabhairt ar an 
titim ar an rannpháirtíocht a thosaíonn agus daoine 
sna déaga is a leanann ar aghaidh i saol daoine 
fásta, ag soláthar deiseanna a bheidh oiriúnaithe de 
réir na n-athruithe a thagann ar chúinsí daoine is iad 
ag dul tríd an saol, agus ag tacú leis an gcineál 
gníomhaíochtaí ar mó a dtéann daoine fásta ina 
mbun is níos déanaí ina saol.

  
Caithfimid tuiscint níos 

fearr a fháil freisin ar na saincheisteanna is ar na 
fachtóirí a théann i bhfeidhm ar chinntí daoine le páirt 
a ghlacadh, lena n-áirítear mar atá tionchar na 
teicneolaíochta, cosúil le haipeanna agus rianairí 
gníomhaíochta, ag dul i méad. 

 
Ní éireoidh le hiarrachtaí le haghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna sin ach amháin trí iarrachtaí 
comhpháirteacha & comhoibritheacha uathu siúd ar 
fad a bhfuil suim phaiseanta acu rannpháirtíocht sa 
spórt a mhéadú is todhchaí shláinte & fholláine ár 
náisiúin a dhaingniú lena n-áirítear an córas beartais 
phoiblí ar bhonn níos

 

leithne, CRNanna, clubanna, 
Údaráis Áitiúla, CÁSanna, pobail aitiúla agus an 
earnáil phríobháideach.

 

 
Rannpháirtíocht Ghníomhach -  
An Dúshlán

  

  
 

Cé go bhfuil treocht leibhéil na rannpháirtíochta 
gníomhaí ag dul in airde i gcoitianta le blianta fada 
anois20, tugann an fhianaise is déanaí

 

21 le fios go 
bhfuil an bhuaicphointe sroichte ag an rannpháirtíocht 
le blianta beaga anuas. Glacann 43% de dhaoine 
fásta páirt go rialta sa spórt faoi láthair22. Lena chur in 
iúl ar bhealach eile, ní bhíonn 57% de dhaonra ár 
ndaoine fásta ag baint leasa as na tairbhí pearsanta 
nach beag a bhaineann le rannpháirtíocht dá leithéid 
agus mar thír, is muidne tá thíos leis gan na tairbhí 
sochaíocha a bhaineann le daonra spóirt níos 
gníomhaí á bhfáil againn.

 

.
 

Caibidil    3 Rannpháirtíocht 

18 https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/01/Get-Ireland-Active-the-National-Physical-Activity-Plan.pdf      19

    https://health.gov.ie/healthy-ireland/ 
 
 
20

 
https://www.esri.ie/pubs/RS002.pdf

 
21 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 

 Monitor%202017.pdf 
22 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 
 Monitor%202017.pdf
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Mura ndéanfaimid aon rud agus má leanaimid ar aghaidh le 
cúrsaí mar is gnách, is dócha, de bharr athruithe 
déimeagrafacha amháin, go dtiocfadh laghduithe suntasacha 
ar líon na rannpháirtithe gníomhacha. Táthar ag súil leis go 
dtiocfaidh méad  ú suntasach ar líon na ndaoine 

 

breacaosta 
in Éirinn sna blianta atá le teacht. De réir réamh- 
mheastachán na Príomh-Oifige Staidrimh (POS)23, beidh 
líon na ndaoine a bheidh 65 bliana d’aois & os a chionn 
comhionann is thart faoi 17% den daonra in 2026 i 
gcomparáid le 13% in 2016. Leis sin amháin, mura 
dtiocfadh aon athrú ar chion na ndaoine a ghlacann páirt i 
spórt trasna gach aoisghrúpa, i gcomhthéacs aosú dá 
leithéid sa daonra, thiocfadh laghdú 1% ar an ráta 
rannpháirtíochta reatha de 43%. Is léir gur cás 
insamhlaithe é sin ar cheart dúinn féachaint lena 
sheachaint. 

 Ní hé aosú ár ndaonra an t-aon dúshlán amháin atá 
romhainn. Is féidir linn a bheith ag súil le daonra a bheidh 
níos ilghnéithí ó thaobh cúrsaí eitneacha is cultúir lena 
n-áirítear go leor grúpaí inar ghnách rátaí rannpháirtíochta
gníomhaí is sóisialta sa spórt a bheith íseal24, agus
difríochtaí réigiúnacha níos mó fós ó thaobh dháileadh an
daonra de ná mar atá ann faoi láthair25. Tá na dúshláin
reatha againn maidir leis na grádáin sa rannpháirtíocht –
de réir stádas socheacnamaíochta, míchumais,  eitneachta
agus inscne

  

 

 

 

 

Is dócha go mbeidh impleachtaí 
suntasacha i gceist leo ar fad maidir le 
rannpháirtíocht ghníomhach agus 
shóisialta sa spórt i gcaitheamh ré an 
bheartais. 

Tá targaid iontach uaillmhianach againn  
go mbeidh leathchuid na ndaoine fásta sa 
daonra (16+) ag imirt spórt go rialta faoi 
2027, rud a chiallaíonn ceathrú milliún 
duine breise a ghníomhachtú sna chéad 
deich mbliana eile. Tá a fhios againn, 
ionas go mbeidh tuilleadh daoine i mbun 
spórt go gníomhach is ar bhonn sóisialta,

  

 

 

    

go gcaithfimid féachaint le rannpháirtithe 
eile a mhealladh seachas díreach 

 rannpháirtithe reatha is díriú orthu siúd 
nach mbíonn i mbun spóirt ach de 
bheagán faoi láthair nó nach mbíonn i 
mbun spórt ar chor ar bith ar chúiseanna 
éagsúla.

 

.

Chapter 3 Participationa

Má tá tuilleadh daoine le dul i mbun 
spóirt go gníomhach is ar bhonn 

sóisialta, tá a fhios againn go gcaithfimid 
féachaint le rannpháirtithe eile a 

mhealladh seachas díreach 
rannpháirtithe reatha. 

23
 http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2013/poplabfor2016_2046.pdf

24 http://www.tara.tcd.ie/bitstream/handle/2262/66964/BKMNEXT216.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
25 http://npf.ie/about/#publications

25



An Beartas Náisiúnta 2027 - 2018 Spóirt 

Tá tiomantas fadtéarmach ag teastáil 
uainn lena ndéanfar an méid seo a 
leanas:

• Cinntíonn go mbainfidh ár leanaí ar fad 
taitneamh as a n-eispéiris spóirt is go 
mbeidh an litearthacht fhisiciúil acu chun 
bheith mar bhonn & mar thaca lena 
rannpháirtíocht sa spórt & i 
ngníomhaíocht fhisiciúil i gcaitheamh a 
saoil;

 

• 
 

  

 
 

 
  

 
Lena nglactar le peirspictíocht chúrsa 
na beatha i leith na rannpháirtíochta & 
creat LISPA

  
26 á ghlacadh le fonn lena 

n-aithneofar go mbíonn daoine ag 
aistriú isteach, trasna & amach as an 
spórt i gcaitheamh a saoil; 

• Lena n-aithneofar treochtaí an lae inniu i 
dtreo cineálacha áirithe gníomhaíochtaí 
spóirt & i dtreo comhthéacsanna rann- 
pháirtíochta áirithe i measc fhormhór 
mór na ndaoine fásta.

• Lena dtabharfar aghaidh ar na grádáin 
ghéara bhuana a bhíonn i gceist le 
rannpháirtíocht ó thaobh stádas 
socheacnamaíochta, eitneachta, aoise, 
míchumais & inscne bhíonn de dhlúth 
is d’inneach na leibhéal rann- 
pháirtíochta réasúnta teoranta 

 
atá 

againn ar an iomlán; 

 • 
 
Lena gcothófar comhshaothrú láidir 
laistigh den spórt, is idir spórt & 
earnálacha ábhartha eile cosúil le 
hoideachas, sláinte & rialtas áitiúil;

  
• Lena bhforbraítear earnáil spóirt 

in-oiriúnaithe nuálach a bheidh 
cumasach ar na hathruithe a thagann ar 
riachtanais daoine aonair, ag pointí 
difriúla ina saol, a aithint is freagairt d

 

o 
na hathruithe sin; agus

• Lena gcruthaítear timpeallacht fisiciúil 
chumasaithe lena gcuimseofar áiseanna 
spóirt ardchaighdeáin, inrochtana, agus 
an timpeallacht foirgnithe & nádúrtha.

 

Sa chaibidil seo, pléimid go príomha leis na chéad sé 
chinn de na pointí seo agus tá cuid de na sain- 
cheisteanna sin i gceist freisin sna caibidlí maidir le 
hInniúlacht a Mhéadú (7) agus An Spórt i 
gComhthéacs Trasearnálach & Idirnáisiúnta (8).

 
  

 
Sa 

Chaibidil maidir le hInniúlacht a Mhéadú, pléitear go 
mion le saincheisteanna ó thaobh na rann- 
pháirtíochta sóisialta freisin. Tugtar aghaidh ar an 
bpointe deiridh thuas sa chaibidil maidir le hÁiseanna 
Spóirt (4).

 

Leanaí Níos Óige   
Faoi dheireadh bhlianta a mbunscolaíochta, bíonn 
formhór ár leanaí ag glacadh páirte sa spórt go rialta. 
Fuarthas sa tuairisc “Keeping Them in the Game”

 

27 , 
go raibh beagnach 90% de leanaí ag glacadh páirte 
uair sa tseachtain ar a laghad i spórt 

 

seach-
churaclaim nó seach-scoile faoin aois idir

 

 
 
 
 

   

 

 
    

 
 

10 – 12. 
Tugadh faoi deara sa tuairisc freisin “gur dócha go 
bhfuil glúin reatha na leanaí bunscoile níos gníomhaí 
i ngníomhaíocht spóirt eagraithe ná glúin ar bith a 
tháinig rompu”. Mar sin, tá ag éirí iontach maith linn 
cheana féin maidir leis na leanaí níos óige againn a 
chur i mbun spóirt ar leibhéal tosaigh, go príomha trí 
iarrachtaí oibrithe deonacha i scoileanna, clubanna 
spóirt agus pobail áitiúla. 

 

Is é an fhírinne áfach, go n-éireoidh go leor de na 
leanaí níos óige sin as an spórt sna ndéaga dóibh & 
in aois an duine fhásta óig. Lena chois sin, cé go 
mbíonn formhór na leanaí níos óige sin ag imirt spóirt 
uair sa tseachtain ar a laghad, ní bhíonn a bhformhór 
mór gníomhach go leor ar an iomlán chun na 
Treoirlínte Náisiúnta maidir le Gníomhaíocht 
Fhisiciúil  

 

28 a chomhlíonadh 

 

 (breis is 60 nóiméad de 
ghníomhaíocht fhisiciúil  idir meánach gó bríomhar in 
aghaidh an lae). Fuarthas le Tuairisc Taighde an 
Staidéir ar Rannpháirtíocht Leanaí sa Spórt agus sa 
Ghníomhaíocht Fhisiciúil (CSPPA) 201029 nár 
chomhlíon ach 19% de leanaí bunscoile na 
treoirlínte. 

  

  
 

 

 

 

  

  

Caibidil 3 

26 http://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Life-Long-Involvement-In-Sport-Physical-Activity/
27 http://www.sportireland.ie/Research/Keeping-Them-in-the-Game-2013-/
28 https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2014/03/active_guidelines.pdf 
29 http://doras.dcu.ie/21335/

Rannpháirtíocht
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Tugann sin roinnt dúshlán dúinn ó thaobh 
beartais. Cé go mbíonn formhór ár leanaí 
níos óige i mbun spóirt ar leibhéal éigin, is 
iomaí leanbh nach mbíonn i mbun go leor de 
go mbainfidís tairbhe optamach as dá 
sláinte. Do na leanaí sin nach mbíonn i mbun 
spórt ach de bheagán, is dócha freisin nach 
mbíonn an litearthacht fhisiciúil bhun- 
riachtanach á forbairt acu a d'fhéadfadh a 
bheith mar bhonn is mar thaca lena n-idir- 
ghníomhaíocht níos buaine sa spórt & i 
ngníomhaíocht fhisiciúil i gcaitheamh cúrsa 
an tsaoil.

 

  
 
Is léir nach faoi spórt amháin é seo, ach 
faoin gcorpoideachas & faoin ngníomhaíocht 
fhisiciúil ar bhonn níos ginearálta freisin. An 
rud atá ag teastáil uainn is ea feabhsú 

 
cainníochtúil

 
is cáilíochtúil ar na heispéiris 

spóirt, chorpoideachais is ghníomhaíochta 
fisiciúla dár learnaí ar fad - is ní na leanaí 

 "spórtúla" amháin. Chun cohóirt leanaí níos 
óige a fhorbairt a mbeidh litearthacht fhisiciúil 
níos mó acu, beidh sé riachtanach go 
soláthróimid eispéiris dhearfacha, fhiúntacha 
dóibh sa spórt, sa chorpoideachas is i 
ngníomhaíocht fhisiciúil & muid ag creidiúint 
gur dóichí go mbeidh fonn níos mó orthu 
"fanacht i mbun an chluiche", nó filleadh ar 
an spórt agus ar ghníomhaíocht fhisiciúil ag 
tráth amach ina saol. 

 
 

Litearthacht Fhisiciúil 
    

 

Sainmhíníodh an litearthcht fhisiciúil mar 
"spreagadh, féinmhuinín, inniúlacht fhisiciúil, 
eolas & tuiscint chun meas a bheith ar agus 
freagracht a ghlacadh as caithimh aimsire / 
gníomhaíochtaí fisiciúla fiúntacha a 
choinneáil ar bun i rith chúrsa an tsaoil"  30 mar 
a chuirtear in iúl i bhFíor 131. Cuimsítear leis 
coincheap na rannpháirtíochta sa spórt & i 
ngníomhaíocht fhisiciúil i gcaitheamh  chúrsa
an tsaoil, lena gcuimsítear leanaí 
réamhscoile, scoile & daoine fásta ar gach 
aois. Aithnítear seo i gcreat LISPA  32 ar ghlac 
Spórt Éireann leis roinnt blianta ó shin.

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Aithnítear i bhfad & i ngar tairbhe na 
litearthachta fisiciúla, maidir le gníomhaíocht 
fhisiciúil & folláine a bhreisiú ar feadh an 
tsaoil. Déanann sé bunchloch churaclam an 
Chorpoideachais agus léirítear 

 

é i raon 
cuimsitheach na dtacaí a sheachadann an 
tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí sa réimse sin. Ba chóir tosú ar an 
litearthacht fhisiciúil a fhorbairt go luath in 
aois an linbh agus caithfidh raon páirtithe 
leasmhara a bheith i gceist lena n-áirítear 
seribhísí cúraim luathóige 

 

& oideachais, 
bunscoileanna, eagraíochtaí neamh- 
rialtasacha, Ranna ábhartha Rialtais, agus 
go criticiúil, tuismitheoirí & caomhnóirí. 
Tiocfaidh sin go maith leis an obair atá á 
déanamh faoin

 

 

 Plean Náisiúnta 
Gníomhaíochta Fisiciúla (NPAP).

Caibidil 3 

30 https://www.physical-literacy.org.uk/ (citing Whitehead, 2016)
31 Derived from Lloyd, M, Colley RC, Tremblay MS “Advancing the Debate on “Fitness Testing” for Children: Perhaps We’re Riding the Wrong  

 Animal” Paediatric Exercise Science 2010, 22, 176-182
32 http://www.sportireland.ie/Coaching-Ireland/Life-Long-Involvement-In-Sport-Physical-Activity/
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An Luathóige
  

 
 

 

Le seirbhísí Cúraim agus Oideachais 
Luathóige, ina nglacann formhór mór na leanaí 
óga páirt i rith a mblianta réamhscoile, 

 soláthraítear deiseanna luachmhara chun 
taitneamh as, agus spéis i ngníomhaíocht 
fhisiciúil & i litearthacht fhisiciúil a chur chun 
cinn do leanaí óga.

 

 
Soláthraíonn an Stát 

acmhainní do sheirbhísí luathóige trí 
fhóirdheontais uilíocha & spriocdhírithe chun 
cúram leanaí agus luathoideachas a sholáthar

 

. 
Treoraíonn creat náisiúnta curaclaim (Aistear) 
tacaíocht Stáit, chomh maith le creat náisiúnta 
cáilíochta

   

 

(Síolta)

 

agus treoirlínte um 
Éagsúlacht, Chomh- ionannas agus 
Ionchuimsiú, lena soláthraítear bonn úsáideach 
ar ar féidir tionscnaimh a fhorbairt chun 
gníomhaíocht fhisiciúil agus litearthacht fhisiciúil 
a chur chun cinn

 

 

le leanaí óga & lena 
dtuismitheoirí / gcaomhnóirí.

 

with young children and their parents/guardians. 

Bunscoileanna     
Soláthraíonn bunscoileanna deiseanna 
tábhachtacha dhun an litearthacht fhisiciúil a 
fhorbairt tríd an gcuraclam Corpoideachais 
(CO) agus na deiseanna spóirt  seach-
churaclaim a sheachadann múinteoirí ar 
bhonn deonach. Lena chois sin, cabhraíonn 
cláir cosúil leis an mBratach Scoile 
Gníomhaí le leanaí a chur i mbun 
gníomhaíochta fisiciúla ar feadh an lae 
scoile. 

  

 

Cé go gcuirtear oiliúint ar 

 

gach múinteoir 
bunscoile, mar chuid den oideachas tosaigh do 
mhúinteoirí, chun speictream iomlán an 
Churaclaim Bhunscoile a sheachadadh lena 
n-áirítear Corpoideachas, ní hamháin go 
bhforbródh oiliúint fhoirmiúil scileanna múinteoirí 
sa litearthacht fhisiciúil

 

go leanúnach ach 
mhéadódh sé féinmhuinín múinteoirí le gach 
snáithe den CO a éascú freisin

 

.

 

 

 

Tugann

 

an

 

fhianaise

 

 33 le fios

 

go bhfuil

 

an

     

 scóip againn le 
haghaidh feabhsú ar ár gcóras CO maidir leis 
an am a leithdháiltear lena aghaidh, 
infhaighteacht na n-áiseanna agus 
monatóireacht ar thorthaí do leanaí. Beidh córas 
CO, a bheidh oiriúnach dá fheidhm, 
bunriachtanach má táimid i ndáiríre faoi leibhéil 
litearthachta fisiciúla i measc ár leanaí agus 
daoine óga a fhorbairt tuilleadh      

 

 

 

 

 

. Rud ar leith 
tábhachtach is ea go gcaithfidh go mbeidh 
gairm mhúinteoireachta againn a bheidh 
cumhachtaithe, réitithe is cumasaithe

 

chun 

 

iomlán

 

an CO a sheachadadh

 

trasna gach 
ceann de na na snáithí a leagtar amach sa 
churaclam; am & acmhainní   leordhóthanacha 
acu chun é a sheachadadh i gceart; agus 
meicníocht chun dul chun cinn fhorbairt ár 
leanaí a mheasúnú & a thomhas. Tugtar tús áite 
don obair leis na huaillmhianta sin a fhíorú. 

   

 
   

   

    

Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta 
  Tá ról tábhachtach ar dhá bhealach chriticiúla 

ag 
 

CRNanna chun cabhrú le cohórt leanaí 
níos óige a fhorbairt a mbeidh tuilleadh 
litearthachta fisiciúla acu. Ar dtús, is féidir leo 
tacú le curaclam CO níos cuimsithí a 
sheachadadh trí shaineolas & tacaíocht a 
gcóitseálaithe & foirne forbartha a thairiscint 

 

GNÍOMH 1

GNÍOMH 2
Oibreoimid le seirbhísí & eagraíochtaí 
cúraim is oideachais luathóige lena 
chinntiú go dtacófar le cleachtóirí & 

  
le

soláthróirí réamhscoile, agus 
 

le
tuismitheoirí/caomhnóírí chun nósanna 
gníomhaíochta fisiciúla leanaí an-óg 
faoina gcúram a fheabhsú, lena 
n-áirítear torthaí litearthachta fisiciúla 
feabhsaithe a fhorbairt.

 

   
   

  

Oibreoimid leis an Roinn Oideachais & 
Scileanna, múinteoirí, CRNanna & 
páirtithe leasmhara ábhartha eile chun a 
chinntiú go seachadófar CO i scoileanna 
chun tacaíocht iomlán a thabhairt 
d'fhorbairt na litearthachta fisiciúla i 
measc ár leanaí ar fad.   

    Chapter 3 

 

Rannpháirtíocht

28



Beartas Náisiúnta Spóirt 2018 - 2027

agus trína gcuid áiseanna a chur ar fail do 
scoileanna i gcás gur féidir. 

Bíonn cóitseálaithe agus baill foirne ó roinnt 
CRNanna ag obair le leanaí i mbun- 
scoileanna cheana féin ach tá imní ann go 
mbíonn an fócas ansin ag baint le spóirt 
shonracha an iomarca. Bíonn siad ag 
freastal ar riachtanais a spóirt ach ní gá 
gurb ionann sin is a bheith ag freastal ar 
riachtanais níos fadtéarmaí na leanaí ar fad 
a bhíonn faoina gcúram.

 

Ba cheart go 
mbeadh an fócas ar a bheith ag dul i mbun 
na gceithre chomhchuid den litearthacht 
fhisiciúil, a liostaítear i bhFíor 1. I gcás go 
mbíonn

 

 baill foirne CRN ag rochtain leanaí i 
scoileanna, bíonn sé bunriachtanach nach 
mbíonn siad ag dul in ionad obair na 
múinteoirí ach ag tacú leo lena 
gcuid iarrachtaí. 

 

Ar an dara dul síos, is féidir 
le CRNanna cabhrú le coincheapa na 
litearthachta fisiciúla a neadú i bhfad níos 
doimhne ina gcláir féin, go háirithe na cláir a 
bhíonn dírithe ar leanaí níos óga.

 

Baineann 
dúshlán ar leith le neamh-rannpháirtithe & 
daoine "ar deacair teacht 

  

orthu", cosúil leo 
siúd as cúlraí atá faoi mhíbhuntáiste 
sóisialta,

 

 

a thabhairt isteach sa spórt agus 
cuspóir tábhachtach le leanúint is ea 
idirghníomhaíocht na 

 

CRNanna leis an 
earnáil oideachais, go háirithe i scoileanna 
DEIS34.

  

 

 Tuismitheoirí agus Caomhnóirí 

 
Is iad tuismitheoirí nó múinteoirí a thugann a 
chéad eispéireas ar an ngníomhaíocht do nach 
mór 70% de leanaí théann i mbun spóirt. Mar sin, 
caithfear  tionscnaimh chun tacú le tuismitheoirí / 
caomhnóirí  chun  a leanaí  a spreagad h le nósanna dearf  acha  a fhorb  airt maid  ir  le spórt &
gníomhaí  

ocht f  
hisiciúil

 
a

 
chur lenár n-iarrachtaí 

chun an litearthacht fhisiciúil a chur chun cinn i 
gcúram & i seirbhísí luathóige, i scoileanna agus 
in eagraíochtaí spóirt pobalbhunaithe. Cuid den 
phróiseas sin is ea oideachas a chur ar 

 
thuismitheoirí

 
/ chaomhnóirí faoi thábhacht na 

litearthachta fisiciúla d'fhorbairt a leanaí & ábhair 
thacaíochta a sholáthar chun cabhrú le 
litearthacht fhisiciúil a fhorbairt ina leanaí ó aois 
óg. Ba cheart go ndéanfadh forbairt na 
litearthachta fisiciúla sin cuid den tóraíocht ar stíl 
mhaireachtála níos sláintiúla ar an iomlán do 
leanaí, 

 

ag gabháil le fonn le príomhriachtanais 
cosúil le cothú 

  
is aiste

 
bia níos fearr chomh maith 

le taisteal níos gníomhaí ag leanaí
  

ag siúl nó ag 
rothaíocht chun na scoile. 

 
Beidh rannchuidiú 

agus róil 'A Healthy Weight for Ireland: Obesity 
Policy & Action Plan 2016-2025'  

  
35 chomh maith 

 le 'Sma  rter  Travel  - a  Sustainable Transport 
Future:

 
 

  A New Transport Policy for Ireland 
2009-2020'36 
   

 
 

ról ríthábhachtach maidir leis sin.  

GNÍOMH 4 
 

 

Déanfaidh Spórt Éireann athbhreithniú 
ar an tacaíocht airgeadais do CRNanna 
sa chaoi go leagfar fócas níos mó ar 
chláir litearthachta fisiciúla a fhorbairt do 
leanaí níos óige nach mbaineann le 
spórt amháin go sonrac h. Mar chuid den 
socrú sin, bheifí ag súil le CRNanna 
oibriú le chéile

 
agus le

 

 Cóitseáil Spórt 
Éireann 

 
chun cláir chuí a 

   
fhorbairt.  

Oibreoimid leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí 
Óige, CÁSanna, CRNanna, Feidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus le dreamanna 
eile chun feachtas oideachais nó faisnéise a 
fhorbairt chun cabhrú le tuism  itheoirí  /
caomhnóirí idirghníomhú lena leanaí chun 
litearthacht fhisiciúil & nósanna dearfacha a 
fhorbairt maidir le spórt & gníomhaíocht 
fhisiciúil

 
mar chuid de stíl mhaireachtála níos 

sláintiúla ar an iomlán.  

Caibidil 3 

34 Delivering Equality of Opportunity in Schools (DEIS)
35 http://health.gov.ie/blog/publications/a-healthy-weight-for-ireland-obesity-policy-and-action-plan-2016-2025/ 
36 http://www.smartertravel.ie/content/smartertravel-policy-document
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  Spóirt Rannpháirtíochta dá 
dTugtar Tús Áite   
 
Agus peirspictíocht 'chúrsa an tsaoil' á 
 glacadh againn i leith na rannpháirtíochta, 
aithnímid gur dócha go mbeidh tairbhí níos 
buaine ag gníomhaíochtaí áirithe spóirt ná 
cinn eile. Tabharfaimid tús áite do 
gníomhaíochtaí lena mbaineann an seans is 
fearr go ngníomhóidh siad i gcoinne an 
tionchar diúltach  ar leibhé  il rannpháirtí

  
ochta i

gcoitinne is dócha a bhainfidh lenár bpróifíl 
daonra a bheith ag dul in aois

 

 

 
 

37
. Ar iomaí 

cúis, is é snámh, rothaíocht & rith trí 
ghníomhaíocht spóirt dá leithéid ar fiú aird & 
tacaíocht ar leith a thabhairt dóibh. Ar leibhéil 
éagsúla, spreagann siad ar fad rann- 
pháirtíocht níos buaine ná gníomhaíochtaí 
spóirt eile a mbíonn tóir ag go leor orthu i rith 
chúrsa an tsaoil agus amach sa tseanaois 
ina measc siúd a fuair na scileanna ag aois 
níos óige

38
.  

 
Taitníonn an snámh go mór le daoine a 
bhfuil

  

 
  

tinneas fadtéarmach nó míchumas 
orthu ar mó nach dócha go nglacaidís páirt in 
aon spórt nó ghníomhaíocht fhisiciúil. Bíonn 
sé tábhachtach mar sin go mbeidh rochtain 
shásúil ar ardaitheoirí is ar áiseanna 
inrochtana gléasta & cithfholcaithe. 

 

Lena 
chois sin, gníomhaíocht tosaigh is ea an 
snámh a thugann deis dá rannpháirtithe dul 
ar aghaidh chuig spóirt eile cosúil le 
tonnmharcaíocht, 

 

rámhaíocht, cadhcáil, 
canúáil & mar sin de. 

 

 
 

Ó thaobh na rothaíochta, le cois tairbhí 
sláinte is folláine nach beag a thabhairt dá 
cleachtóirí, sáraclaíocht is ea í chun cabhrú 
le meáchan a chailleadh, is modh iompair  
neamhdhíobhálach don chomhshaol í a 
mhaolaíonn brú tráchta

  

 
 
 
 
 

it allows people to remain fit outside of the 

sporting context whether they are going to work, 

school, or shopping. The aim of increasing cycling 

participation under this policy complements 

the objectives of the National Cycle Policy 

Framework 2008-2020
39

, which is currently 
under review and is already focusing on the 

creation of a strong cycling culture in Ireland. 

, agus cuireann sí ar 
chumas daoine fanacht aclaí lasmuigh den 
chomhthéacs spóirt cibé acu an ag dul chun 
na hoibre, na scoile, nó na siopaí a bhíonn 
siad. Tagann an aidhm le rannpháirtíocht 
rothaíochta a mhéadú faoin mbeartas seo le 
cuspóirí

 

 Chreat Náisiúnta an 

 

Bheartais 
Rothaíochta 2008-2020

39
, a

  

 bhfuil 
athbhreithniú á dhéanamh air faoi láthair & 

 

lena bhfuiltear ag díriú cheana féin ar chultúr 
láidir rothaíochta a chruthú in Éirinn.

Sárghníomhaíocht aclaíochta is ea an rith 
freisin, ar éascú tabhairt fúithi, atá neamh- 
chostasach agus ar féidir le duine tabhairt 
fúithi ar aois ar bith.

   
Níl i gcláir nuálacha 

cosúil le Couch25k agus parkrun ach dhá 
shampla lena dtarraingítear aird ar an 
bpointéinseal don rannpháirtíocht leathan a 
bhíonn i gceist le rith.   

Is dócha mar sin go mbeadh an toradh 
féideartha ar aon infheistíocht i 
ngníomhaíochtaí cosúil le snámh, rothaíocht 
& rith ó thaobh shláinte is fholláine ár sochaí 
amach 

 
anseo suntasach & marthanach. 

Caithfimid peirspictíocht chúrsa an tsaoil a 
fhorbairt, lena n-aithneofar an tábhacht a 
bhaineann le bunús láidir a fhorbairt trí na 
scileanna a mhúineadh dár leanaí ar aois 
chuí is infheistiú á dhéanamh freisin sna 
háiseanna, cláir agus daoine chun tacú le 
rannpháirtíocht leanúnach i rith bhlianta 

 
na 

hógántachta is aois an duine fásta. Tá a fhios 
againn go bhfuil roinnt dúshlán ar leith 
romhainn. I gcás an tsnámha, mar shampla, 
thuairiscigh beagnach duine as gach cúigear 
dalta bunscoile is duine as gach ceathrar 
dalta iar-bhunscoile gur neamh-shnámhaí iad

 nó tosaitheoir i staidéar CSPPA 
 

40 agus 
thuairiscigh líon cuid mhaith níos airde de 
dhaltaí a fhreastalaíonn ar socileanna DEIS 
gurb amhlaidh sin. Féachfaimid le haghaidh a 
thabhairt ar na heasnaimh sin. 

 

   

GNÍOMH 5
Tabharfaimid tús áite do spóirt cosúil le 
snámh, rothaíocht & rith, a gcreidimid 
go mbaineann an poitéinseal is mó leo 
chun leibhéil ghníomhaíochta gníomhaí 
níos airde a ghiniúint i rith chúrsa an 
tsaoil, is muid ag féachaint lena chinntiú 
go mbeidh na scileanna riachtanacha 
ag ár leanaí chun dul i mbun na 
ngníomhaíochtaí sin  ar bhealach 
fiúntach is infheistiú á dhéanamh  i 
bhforbairt bhonneagair, chlár agus 
daoine freisin chun cabhrú le rann- 
pháirtíocht

 
 a chothú i rith bhlianta na 

hógántachta agus aois an duine fásta.   

Caibidil  

37
 http://www.cso.ie/en/statistics/population/populationandlabourforceprojections2016-2046/

38

 http://www.sportireland.ie/Research/Keeping-Them-in-the-Game-2013-/
39

 http://www.smartertravel.ie/content/national-cycle-policy   

40

 

http://doras.dcu.ie/21335/
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An Ógántacht agus Aois Duine 
Óig Fhásta

 

   

Cé gur rannpháirtithe rialta beagnach 90% 
de leanaí i spórt eagraithe sna blianta deiridh 
den bhunscoil41, titeann líon na leanaí sin 
nuair a ghluaiseann na leanaí chuig an 
iar-bhunscoil. Measadh leis an tuairisc

  

 

"Keeping Them in the Game" gur cailleadh 
thart faoi dhuine as gach deichniúr rann- 
pháirtithe i rith an aistrithe sin. Téann líon na 
rannpháirtithe i laghad go seasta i rith na 
mblianta iar-bhunscoile.

 

 

Is mó an titim a 
bhíonn i gceist le spórt scoile ná le spórt 
pobail & bíonn an titim níos mó i measc 
cailíní, i measc leanaí as grúpaí soch- 
eacnamaíochta níos ísle

 

& i measc daoine le 
míchumas. Titeann an rannpháirtíocht go 
mór i rith bhlianta na scrúduithe in aineoinn 
an ghaoil dearfaigh a bhíonn idir rann- 
pháirtíocht spóirt

   
 

(go háirithe rannpháirtíocht 
i meascán de spóirt foirne agus spóirt 
aonair) agus feidhmíocht i scrúduithe42. 
Imríonn sin, faoi seach, tionchar diúltach ar a 
dhóichí go leanfaidh duine ar aghaidh le 
bheith ag imirt spórt a d'imir siad ar scoil 
nuair a fhágann siad an scoil. Is dóichí go 
mbeidh mná & daoine i ngrúpaí soch- 
eacnamaíochta níos ísle thíos leis seo. Is lú 
seans go n-éireoidh duine as spórt má 
fhaigheann siad post nó má théann siad 
chun an choláiste tar éis na scoile. Is géire 
an titim ina imeasc siúd nár imir ach i spóirt 
foirne amháin agus is giorra an titim ina 
measc siúd a d'imir meascán de spóirt 
aonair agus foirne mar a fheictear i bhFíor 2. 

  

Is iad tiomantais teaghlaigh agus oibre na 
cúiseanna is minice a luann daoine gur éirigh 
siad as gníomhaíocht spóirt i rith bhlianta an 
duine óig fásta.  

    

Tarraingíonn an anailís achomair seo aird ar 
an bhfíric go dtagann grádáin rann- 
pháirtíochta maidir le stádas soch- 
eacnamaíochta, míchumais & inscne go mór 
chun cinn i rith na hógántachta is go mbíonn 
siad cuid mhaith daingean faoi aois an duine 
óig fásta. Dá réir sin, 

 

beidh fócas láidir ar an 
tréimhse forbartha sin i gceist lenár 
bhfreagairt le haghaidh a thabhairt orthu. 

 

Bíonn dúshlán ar leith i gceist le bac a chur ar 
dhaoine óga, go háirithe ar chailíní óga, a 
bheith ag tarraingt amach as rannpháirtíocht 
struchtúrtha i gclubanna i rith a bhlianta a 
n-ógántachta. Measfaimid idirghabhálacha, 
cosúil le háiseanna gléasta feabhsaithe, chun 
an dúshlán sin a mhaolú is muid ag aithint 
gur féidir le saincheisteanna maidir le híomhá 
cholainne agus féinmhuinín dul i bhfeidhm ar 
an iompar sna blianta múnlaitheacha sin. 

 
 

Straitéis thábhachtach is ea rannpháirtíocht i 
spóirt lasmuigh den scoil chun cabhrú le 
daoine óga méid laethúil molta na 
gníomhaíochta fisiciúla a bhaint amach. 

 

Roinnt de na fachtóirí a fhágann go mbíonn 
oibriú leis an aoisghrúpa seo an-dúshlánach 
is ea na hathruithe a bhíonn de dhlúth is 
d'inneach na hinscne, chomh maith le 
difríochtaí forbraíochta i measc leanaí & 
daoine óga den aois chéanna, agus 
éagsúlacht is cáilíocht na ndeiseanna spóirt

  

a 
nochtar leanaí agus ógánaigh dóibh.

 

 Caibidil 3 Rannpháirtíocht  

41 http://www.sportireland.ie/Research/Keeping-Them-in-the-Game-2013-/
42 http://www.sportireland.ie/Research/Keeping-Them-in-the-Game-2013-/ – Fíoracha  4.10 agus 4.11
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Tá sé tábhachtach go soláthraítear tacaíocht 
chuí do mhúinteoirí, cóitseálaithe agus oibrithe 
deonacha clubanna chun cabhrú leo a 
scileanna a fhorbairt chun freastal ar éilimh 
ghrúpaí cumais mheasctha. Bíonn tuiscint níos 
fearr uathu siúd, ar na fachtóirí iompraíochta a 
théann i bhfeidhm ar rannpháirtíocht rathúil i 
ngníomhaíocht fhisiciúil, corpoideachais & 
spórt clubanna seach-churaclaim, 
bunriachtanach. 

D'fhéadfadh cuid den fhreagra a bheith i gceist 
le raon na ngníomhaíochtaí spóirt a bhímid ag 
tairiscint dár ndaoine óga sna comh- 
théacsanna scoile agus pobail. 

 

Is cosúil go 
mbaineann an dá thairbhe - ag cabhrú le 
leibhéil rannpháirtíochta níos láidre a chothú i 
rith bhlianta corracha an duine óig fásta chomh 
maith le cabhrú le feidhmíocht acadúil níos 
fearr san Ardteistiméireacht a chur chun cinn - 
le béim a leagan ar rannpháirtíocht i raon 
leathan gníomhaíochtaí spóirt foirne is aonair i 
rith na hógántachta. 

 
Is maith a léirítear an 

bhéim sin sa tiomantas ó thaobh leithead is 
cothromú i raon na ngníomhaíochtaí dá 
bhforáiltear  i siollabais  &  i  gcláir  CO  faoi
láthair.  

programmes. 

 
Príomhthreochtaí i Rann- 
Pháirtíocht Daoine Fásta 
  

    
Léirítear leis an tuairisc ISM is déanaí i  gcomhair 
2017

 
 
 

43 go leanann treocht níos 
  fadtéarmaí ar 
aghaidh i dtreo "indibhidiúlú" an spóirt i measc 
daoine fásta, is díreach faoi bhun 39% díobh 
siúd a bhí 16 bliana d'aois & os a chionn ag 
glacadh páirte i spóirt aonair is gan ach 8% ag 
glacadh páirte i spóirt foirne.

 
I measc na mban, 

bhí breis is 12 oiread na rannpháirtithe ag 
glacadh páirte i spóirt aonair ná mar a bhí i spóirt 
foirne. Is iad na ceithre spórt is mó tóir orthu ná 
na cinn ar féidir le duine tabhairt faoi ina aonar 
(aclaíocht phearsanta, snámh, rith

 

 & rothaíocht). 
B'fhéidir go mbaineann  cuid  de  na fachtóirí is 
cúis leis na treochtaí sin le rochtain níos éasca a 
bheith ar spóirt a nglacann duine páirt iontu ina 
n-aonar dóibh siúd nach mbíonn mórán am saor 
acu, dóibhsean a théann i mbun gníomhaíochta 
níos déanaí sa saol, nó d'fhormhór mór na 
ndaoine fásta a ghlacann páirt i spórt chun a 
sláinte is a gcorpacmhainn a fheabshsú44.  

 

Caibidil
  

 3 Rannpháirtíocht

GNÍOMH 6

 agus

iarrfar ar CÁSanna idirghabhálacha 
rannpháirtíochta a fhorbairt lena 
mbainfear úsáid as na háiseanna sin. 
Tabharfaidh Ionad CARA comhairle 
maidir leis na riachtanais áirithe i leith 
daoine le míchumais.   

   

Forbróidh Spórt Éireann tionscnaimh leis 
na CRNanna, CÁSanna, scoileanna, 
institiúidí tríú leibhéil, Ionad CARA & 
páirtithe ábhartha eile chun aghaidh a 
thabhairt ar rannpháirtiocht sa spórt i 
measc déagóirí & daoine fásta óga, go 
háirithe mná, ina measc siúd as cúlraí 
socheacnamaíochta níos ísle, daoine le 
míchumas, an pobal LGBT+

 
, pobal an 

Lucht Siúil agus mionlaigh eitneacha 
eile. Spreagfar CRNanna foirne agus atá 
bunaithe ar dhuine aonair le tionscnaimh 
a fhorbairt lena gcuirfear rannpháirtíocht 
níos leithne chun cinn trasna a gcód faoi 
seach. Spreagfar scoileanna agus 
clubanna spóirt chun naisc níos fearr a 
chothú go mbainfear úsáid níos 
éifeachtúlaí as a gcuid áiseanna

GNÍOMH 7
Cuirfimid teachtaireachtaí chun cinn níos 
láidre i measc múinteoirí agus 

 tuismitheoirí  / caomhnóirí maidir leis an 
ngaol dearfach a bhíonn idir rann- 
pháirtíocht spóirt agus feidhmíocht i 
scrúduithe inár n-iarrachtaí leis an titim a 
thagann ar leibhéil rannpháirtíochta 
timpeall bhlianta na scrúduithe a mhaolú.

 

 

43 
https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 

 
Monitor%202017.pdf

44 
http://sportireland.ie/Research/Irish-Sports-Monitor-Annual-Report-2013/ - féach ar Fhíor
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Léirítear sin freisin sa chomhthéacs ina 
n-imrítear spórt. Glacann beagán faoi bhun 
beirt as gach triúr duine fásta páirt i spórt ina 
n-aonar nó le baill teaghlaigh nó cairde. 
Caithfear na treochtaí sin maidir le conas is 
cá háit a n-imrítear spórt a choinneáil ar 
aigne. Caithfimid freagairt don réalaíocht gur 
mó mar a bhíonn go leor den ghníomhaíocht 
spóirt in Éirinn ag tarlú is daoine ina n-aonar 
nó le líon beag daoine eile ar bhealach 
ócáideach, i dtimpeallachtaí neamh- 
fhoirmiúla agus i spásanna poiblí.

 

 

 

                
 

Léiríonn an méadú atá ag teacht ar úsáid 
trealaimh ionaid aclaíochta cosúil le meaisíní 
reatha & rothair aclaíochta, cibé acu sa bhaile 
nó i suíomh ionaid aclaíochta traidisiúnta, gur 
mó mar is fearr le daoine an fhoirm 
ghníomhaíochta fisiciúla sin. Féachfaimid ar 
dheiseanna chun an ghníomhaíocht sin a 
spreagadh is a éascú tuilleadh, lena n-áirítear 
dreasachtaí cánach. Measfar sin tuilleadh i 
gCabidil 10 

 

– Spórt na hÉireann a Chistiú.
  

                                                          

Ról CRNanna & clubanna spóirt i 
rannpháirtíocht spóirt 
 

  

  

                     

Suíomhanna tábhachtacha is ea CRNanna is 
a gclubanna spóirt cleamhnaithe le haghaidh 
go leor gnéithe den rannpháirtíocht & 

 
den

fhorbairt spóirt. Cuireann siad ar chumas 
daoine ar gach aois a scileanna spóirt a 
fhorbairt is dul i mbun iomaíochta. Téann 
formhór na ndaoine fásta a théann i mbun 
spórt nua amhlaidh ag club nó eagraíochta 
spóirt  

 

 45 & glacann breis is an ceathrú

 

  

cuid de 
dhaoine fásta páirt i spórt ag club spóir

 

t46. 
Soláthraíonn

 

clubanna spóirt deiseanna 
suntasacha don rannpháirtíocht shóisialta 
freisin.

 

 

Fuarthas le ISM

 

 

               

 

 201747 go raibh breis 
is an tríú cuid de na daoine fásta ar fad ina 
mbaill de chlubanna spóirt, is líon suntasach 
díobh ag obair go deonach go rialta i 
gclubanna. Mar gheall ar an rannchuidiú 
tábhachtach sin dár mbonneagar spóirt, 
leanfaidh an Rialtas ar aghaidh 

 

le
 

bheith
 

ag
 

tacú

 

le

  

 cnámh

 

droma

 

criticiúil

  

 

na CRNanna 
spóirt & na gclubanna áitiúla spóirt.

 

I gcomhthéacs an bheartais seo áfach, agus 
go háirithe ár n-iarrachtaí chun rannpháirtíocht 
a mhéadú, caithfimid aithint nach bhfuil 
clubanna spóirt chomh tarraingteach faoi 
láthair do chuid mhór de na spriocghrúpaí dá 
dtugaimid tús áite, faoi mar atá soiléir ó Fhíor 3 
thíos.   

 
Caithfimid na treochtaí i measc daoine 

fásta, i dtreo cineálacha idirghníomhaíochta 
níos ócáidí sa spórt, dá tagraíodh thuas,

  
a 

aithint freisin. Agus na ceisteanna sin á 
gcoinneáil ar aigne, creidimid go gcaithfear 
meicníochtaí comhlántacha nua a lorg chun 
rannpháirtíocht a mhéadú tuilleadh & chun 
grúpa níos leithne fós a thabhairt i mbun spóirt 
lasmuigh den struchtúr club. 

 

Ról Stiúrtha 
 

d'Údaráis Áitiúla

    

  
Príomhpháirtithe leasmhara is ea Údaráis Áitiúla i 
gcomhthéacs na spásanna poiblí a úsáidtear go 
forleathan le haghaidh spóirt is gníomhaíocht fhisiciúil. 
Bainistíonn siad na páirceanna poiblí; bíonn siad 
freagrach as líonra na mbóithre áitiúla; agus is iad na 
príomhéascaitheoirí don chaitheamh aimsire allamuigh is 
beagnach 1 as gach 5 siúlóir áineasa ag siúl i 
bpáirceanna poiblí agus duine as gach 3 rannpháirtí fásta 
spóirt ag glacadh páirte i spásanna poiblí48. 

 

Is minic a 
úsáidtear spásanna poiblí ar bhonn neamhfhoirmiúil ag 
grúpaí 'coinnigh & traenáil' & úsáideann clubanna spóirt 
na spásanna sin go forleathan freisin. 

 Caibidil 3   Rannpháirtíocht
  

45 http://www.sportireland.ie/Research/Keeping-Them-in-the-Game-2013-/ - Fíor 6.6
46 http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/q-sp/qsp2013q02/
47 www.sportireland.ie/Research/Irish Sports Monitor 2017/Irish Sports Monitor 2017.pdf
48 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 
 Monitor%202017.pdf
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Tá go leor fianaise ann ar thionscnaimh 
rannpháirtíochta rathúla a eagraíonn, nó a 
eagraítear i ndlúthchomhar, leis an Údarás 
Áitiúil is mar a mbíonn an cuireadh chun páirt 
a ghlacadh réasúnta neamhfhoirmiúil 

 
m.sh. 

parkrun, Operation Transformation
  nó 

ritheanna  spraoi eile, rothaíocht spórtúil eile 
srl. 

 

 

Le cois an róil thábhachtaigh sin a imríonn 
Údaráis Áitiúla cheana féin maidir le 
deiseanna spóirt & gníomhaíochta fisiciúla a 
éascú

 

, aithnímid freisin gur saincheisteanna 
buntábhachtacha iad spórt is áineas i 
bhforbairt Phleananna Forbartha Contae & 
Ceantar Áitiúil, gurb eilimint an-tábhachtach é 
an spórt sna Pleananna Áitiúla 
Eacnamaíochta & Pobail is gur rud lárnach é 
do na Coistí Seirbhísí Leanaí & Daoine 

 
Óga

(CYPSCanna). Aithnímid freisin an príomhról 
a bhíonn ag Údaráis Áitiúla ina gceantar 
áitiúil, toisc go n-oibríonn siad i spásanna & 
le pobail taobh le ach go minic thar theorainn 
thimpeallacht traidisiúnta an chlub. 

 

 

Ar na cúiseanna thuas, creidimid go bhfuil 
Údaráis Áitiúla i riocht maith chun ról foirmiúil 
ceannaireachta a chur de dhualgas orthu 
laistigh den bheartas
 
 

ar son rannpháirtíocht níos mó ar leibhéal 
áitiúil ar feadh an daonra. Beifear ag súil le 
hÚdaráis Áitiúla braistint láidir chomh- 
shaothrach a chothú trasna teorainneacha 
traidisiúnta le príomhról do chlubanna, 
CÁSanna, grúpaí pobail, ionaid fóillíochta & 
páirtithe áitiúla eile. Beidh an caidreamh 
láidir idir Údaráis Áitiúla is Comhpháirtíochtaí 
Áitiúla Spóirt iontach criticiúil maidir leis sin. 
Beidh ar Údaráis Áitiúla oibriú ar bhonn níos 
dlúithe fós leis an CÁS ábhartha chun clár 
oibre na rannpháirtíochta a bhrú ar aghaidh 
is a chomhlíonadh. Bunaíodh CÁSanna mar 
mheicníocht chun plé leis na grúpaí 'ar 
deacair teacht orthu' a mbíonn bacainní 
rompu ó thaobh a rannpháirtíochta sa spórt. 
Tá straitéis i bhfeidhm ag gach CÁS dá 
contae. Tugann an fhianaise le fios, fiú lena 
n-acmhainní teoranta, gur éirigh cuíosach 
maith leis na CÁSanna deiseanna 

 

a chruthú 
sa

 

spórt do go leor daoine nach mbainfeadh 
taitneamh as na tairbhí a bhaineann le bheith 
i mbun gníomhaíochta fisiciúla murach iad. 
Feidhmíonn siad faoi chuimsiú éiteos láidir 
comhpháirtíochta trasearnálaí & tá caidrimh 
bunaithe acu le raon leathan páirtithe 
leasmhara pobalbhunaithe ar féidir cur leo 
nuair a bheidh na hacmhainní riachtanacha i 
bhfeidhm. 

 

 san fheachtas a éascú

34
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ó thaobh a rannpháirtíochta sa spórt
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Tá cuid mhaith taithí acu freisin ar na nithe a 
n-éiríonn is nach n-éiríonn leo chun 
rannpháirtíocht  sa  spórt a mhéadú i measc na 
ngrúpaí 'ar deacair teacht orthu'. Bíonn ról 
tábhachtach le himirt acu chun ár n-uaillmhianta 
maidir le rannpháirtíocht a thabhairt chun cinn.

  
                                                              

Pleananna Áitiúla Spóirt a Fhorbairt           

Agus ról croílárnach na nÚdarás Áitiúil á aithint & i 
bhfianaise na dtreochtaí rannpháirtíochta a 
nótáladh cheana, iarrfar ar gach Údarás Áitiúil 
Plean Áitiúil Spóirt a fhorbairt chun rannpháirtíocht 
a mhéadú go háitiúil, ar bhealach a thiocfaidh leis 
an bhfís & leis na cuspóirí a leagtar síos sa 
Bheartas Náisiúnta Spóirt seo & aon phleananna 
atá ann faoi láthair á gcur san áireamh go cuí. 
Chun sin a dhéanamh, oibreoidh gach Údarás 
Áitiúil leis an CÁS, le comph

 

áirtithe ar na Coistí 
um Fhorbairt Áitiúil & Phobail is CYPSC, le 
clubanna, scoileanna, soláthraithe áiseanna 
fóillíochta, grúpaí pobail agus páirtithe leasmhara 

  

    

eile go háitiúil. Rud a bheidh ina chuid bhun- 
tábhachtach dár straitéis rannpháirtíochta is ea 
cur chuige a stiúrfar go háitiúil is a dtacófar leis go 
náisiúnta. 

 

    

 

Aghaidh a thabhairt ar na 
Grádáin ar leibhéal áitiúil 
 

    
Cuirtear in iúl go soiléir lenár dtaighde nach 
bhfaigheann gach earnáil inár sochaí leas  
comhionann as tairbhí rannpháirtíochta  gníomhaí sa spórt. Bíonn leibhéil rann- 
pháirtíochta sa spórt cuid mhaith níos ísle i 
measc grúpaí socheacnamaíochta níos ísle, 
daoine le míchumas, grúpaí breacaosta & 
(ar leibhéal níos lú), mná, faoi mar a 
léirítear i bhFíor 4. B'fhéidir gurb amhlaidh 
go bhfuil gannionadaíocht níos forleithne 
fós i measc grúpaí eile mar a bhfuil faisnéis 
in easnamh againn m.sh. i measc mionlach 
eitneach.

 

Caithfidh obair le haghaidh a thabhairt ar na 
grádáin sin a bheith i gcroílár ár n-iarrachtaí 
má táimid le cuspóirí ár mbeartais maidir le 
rannpháirtíocht a chomhlíonadh. Beidh 
comhoibriú forleathan trasna Ranna & 
Gníomhaireachtaí Rialtais, go háirithe leis an 
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaigh, an Roinn Sláinte agus FSS 
bunriachtanach. Baineann tábhacht mhór le 
faisnéis ar dheiseanna rannpháirtíochta a 
chur ar fáil ar leibhéal áitiúil & is féidir ról a 
shamhlú d'ionaid phobail, leabharlanna agus 
do líonra oifig an phoist. Níl aon fhreagraí 
simplí ann: bíonn na cúiseanna le neamh- 
rannpháirtíocht éagsúil laistigh de agus idir 
grúpaí agus is féidir leis na cúiseanna athrú i 
gcaitheamh chúrsa an tsaoil. 

  

Caibidil 3 Rannpháirtíocht 
  

    
 

 

Bunóimid, trí Spórt Éireann, tionscnamh 
chun tacú le hÚdaráis Áitiúla le 
Pleananna Áitiúla Spóirt a fhorbairt a 
thiocfaidh le fís is le cuspóirí foriomlána 
an Bheartais Náisiúnta Spóirt seo. Leis 
an bPlean Áitiúil, déanfar athbhreithniú 
ar riachtanais & leagfar gníomhartha 
amach chun rannpháirtíocht a mhéadú 
go háitiúil.  

   

 

Forbrófar agus cuirfear é i 
ngníomh i gcomhar le CÁSanna, 
clubanna, pobail & páirtithe laistigh & 
lasmuigh den saol spóirt.  
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Mar shampla, b'fhéidir gurb amhlaidh, dá soláthrófaí  
deiseanna níos ilghnéithí do chailíní sna déaga, go 
bhféadfadh sin cabhrú leis an mbearna inscne a 
eascraíonn as an bpointe ama sin a chúngú. I measc 
daoine as grúpaí socheacnamaíochta níos ísle, is 
cosúil go bhfuil creideamh láidir ann nach bhfuil 
smacht acu ar a n-iarrachtaí féin chun rannpháirtíocht 
sa spórt a mhéad  ú49 .Cé go dtuigeann siad go mbíonn 
tairbhí i gceist le páirt a ghlacadh sa spórt & gur rud 
maith le déanamh atá ann, ní thagann leibhéil rann- 
pháirtíochta níos airde de thoradh an chreidimh sin. 
Caithfimid tuiscint níos fearr  a  fháil  ar na cúiseanna 
go mothaíonn daoine, a chreideann i dtairbhí an 
spóirt & na haclaíochta, nach féidir leo páirt a 
ghlacadh iontu. B'fhéidir go bhféadfadh eolaíocht 
iompraíochta cabhrú linn bunús na gcinntí sin, gan 
páirt a ghlacadh, a thuiscint. 

 

Do dhaoine le 
míchumais, tá a fhios againn  go mbí onn sain- 
cheisteanna maid

 
ir

 
le

 
rochtain á lua go minic mar 

chúiseanna le neamh-rannpháirtíocht, ní díreach 
rochtain maidir le trealamh nó bonneagar fisiciúil, ach 
freisin maidir le saincheisteanna níos boige cosúil le 
dearcaí & tacair sainscileanna ag daoine a 
sholáthraíonn seirbhísí

 

nó a sheachadann cláir.
 

Cibé cás atá i gceist, bíonn sé tábhachtach go 
bhfaighidh ár n-iarrachtaí an léargas is fearr ar na 
saincheisteanna a bhíonn i gceist le cinntí daoine 
gan páirt a ghlacadh, agus go mbíonn ár 
n-iarrachtaí bunaithe ar an bhfianaise is fearr faoin 
méid lenar féidir aghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna sin lena n-áirítear a bheith ag cur 
lena bhfuil ar eolas againn cheana féin maidir leis 
an dá rud. 

 
  

Bíonn Cuntais Díomhaoine á n-úsáid faoi láthair 
chun raon idirghabhálacha beartais a chur i 
ngníomh is a mheas go háirithe maidir le 
míbhuntáiste & míchumas sa spórt, a bhfuil go leor 
díobh nasctha leis an NPAP. Creidimid go mbeidh 
seans níos fearr ann go n-éireoidh le hidir- 
ghabhálacha beartais leis an gcineál cur chuige sin 
mar a bhfoghlaimímid ó thaithí roimhe trí thástáil, 
meastóireacht & uas-scálú.

 

Dea-shampla amháin 
ina leith sin is ea tionscnamh Mhoil Spóirt an 
Phobail (MSP)

 

bunaithe in áiseanna áitiúla cosúil le 
hionaid spóirt nó phobail, sa chomhshaol nádúrtha 
agus/nó scoileanna. Féachtar leo daoine áitiúla a 
thabhairt le chéile agus bunáit a sholáthar do 
chlubanna & d'eagraíochtaí áitiúla spóirt 

 

Bíonn siad 
ag plé leis an bpobal áitiúil, ag cur ceannaireacht 
phobail chun cinn, tairgeann raon deiseanna spóirt 
& tugann páirtithe agus grúpaí buntábhachtacha le 
chéile is iad ag féachaint le cúrsaí a dhéanamh níos 
éasca do dhaoine áitiúla dul i mbun spóirt & 
gníomhaíochta fisiciúla. Léiríonn siad prionsabail 
bhuntábhachtacha atá á spreagadh againn sa 
bheartas maidir le comhshaothrú, méadú 
inniúlachta, idirghníomhaíocht phobail & nuáil. 

                  Caibidil   3 Rannpháirtíocht

GNÍOMH 9
Déanfaimid iarrachtaí i bhfad níos mó chun 
aghaidh a thabhairt ar neamhionannais sa 
rannpháirtíocht spóirt mar chuid de phróiseas 
forbartha na bPleananna Áitiúla Spóirt. 
Treorófar acmhainní go gcuirfear an 
rannpháirtíocht is leithne is féidir chun cinn, 
lena gcinnteofar cáilíocht & inrochtaineacht do 
gach grúpa. Tabharfar tús áite maidir le cistiú 
a thabhairt do chláir lena ndírítear ar na 
grúpaí sin a bhfuil leibhéil rannpháirtíochta 
níos ísle acu, go háirithe orthu siúd sna 
grúpaí socheacnamaíochta níos ísle, daoine 
le míchumas & daoine breacaosta. 
Leagfaimid béim freisin ar fhiúntas an 
chomhshaothraithe idir comhlachtaí spóirt 
(CRNanna, CÁSanna & clubanna) & idir spórt 
is earnálacha eile beartais chun tionscnaimh 
rannpháirtiochta a fhorbairt & a chur chun 
cinn.  

 

  

participation initiatives.

GNÍOMH10
Agus tús áite á tabhairt do thionscnaimh 
& do chláir chun plé le grúpaí le leibhéil 
rannpháirtíochta níos ísle, úsáidfimid 
léargais iompraíochta & taighde eile 
chun 

 

saincheisteanna maidir le neamh- 
rannpháirtíocht a thuiscint níos fearr.
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Gníomhaíochtaí Spóirt Áineasa 
Allamuigh 
 

 
 Tá an t-ádh orainn go bhfuil spásanna tuaithe 
& allamuigh ardchaighdeáin againn, lena 
n-áirítear líonra náisiúnta conairí, a bhíonn ar 
fáil do dhaoine chun páirt a ghlacadh i raon 
gníomhaíochtaí spóirt áineasa allamuigh cosúil 
le siú

 
l áineasa, rothaíocht, canúáil, cadhcáil, 

dreapadóireacht sléibhe & mar sin de. Tá 
méadú ag teacht ar líon ár ndaonra a mbíonn 
na caithimh aimsire sin tarraingteach dóibh. 

 

D'imir Spórt Éireann príomhról sa tacaíocht 
chun conairí áineasa a fhorbairt in Éirinn trí 
chritéir dhea-chleachtais le haghaidh conairí a 
fhorbairt, a dheimhniú & a chur chun cinn. 
Coinníonn sé 

 

an Clár Náisiúnta Conairí ar bun 
freisin, a bhíonn ar fáil don phobal. 

  
Leanfaidh Spórt Éireann ar aghaidh leis an ról 
tacaíochta tábhachtach sin a chomhlíonadh 
don áineas allamuigh i gcaitheamh na 
mblianta atá romhainn, ag leathnú an chláir 
náisiúnta go gcuimseofar taitneamhachtaí 
gníomhaíochta allamuigh eile. Beidh 
dlúth-chomhshaothrú le Ranna Rialtais 
riachtanach lena aghaidh sin arb iad a 
chistíonn forbairt chonairí & an bhonneagair 
áineasa allamuigh chun sáreispéireas don 
úsáideoir ar na háiseanna sin a chur chun 
cinn. 

 

Leanfaidh forbairt treoirlínte & 
caighdeán, chomh maith le soláthar oiliúna & 
oideachais ábhartha, ar aghaidh. Tá méadú ag 
teacht ar líon na rothaithe & s

 

iúlóirí a bhíonn á 
mealladh ag Glasbhealaí

 

, a forbraíodh le 
blianta beaga anuas. Tá straitéis nua le 
haghaidh Glasbhealaí á forbairt ag an Roinn 
Iompair, Turasóireachta & Spóirt agus 
tabharfar aghaidh leis an straitéis ar 
shaincheisteanna éagsúla a bhaineann le 
forbairt Ghlasbhealaí amach anseo. Beidh sé 
tábhachtach tagairt don straitéis sin maidir le 
hobair sa réimse sin amach anseo. Tacóimid 
le rannpháirtíocht sna gníomhaíochtaí 
allamuigh sin, is na peirspictíochtaí difriúla 
maidir le saincheisteanna cosúil le rochtain, 
cearta slí, úinéireacht talún, srl. á gcur san 
áireamh. Bíonn iliomad eagraíochtaí 
ilghnéitheacha, lena n-áirítear Ranna & 
Gníomhaireachtaí Stáit

 

, ag plé leis an spás. 

Caibidil 3 Rannpháirtíocht

GNÍOMH    11

GNÍOMH 12

Úsáidfimid Ciste na gCuntas Díomhaoin 
agus cistiú eile ón Státchiste chun  
tionscnaimh a chur chun feidhme cosúil 
le Moil Spóirt an Phobail ar bhonn 
náisiúnta i gcás go bhfuarthas gur éirigh 
leo tar éis meastóireacht láidir. 
Lorgóimid tacaíocht na hearnála 
príobháide le haghaidh tionscnamh dá 
leitheid freisin. 

    

Agus aghaidh á tabhairt ar na grádáin 
mhíchumais sa rannpháirtíocht, 
féachfaimid ar an bhféidearthacht ó 
thaobh líonra náisiunta a thabhairt 
isteach d'Oifigigh Rannpháirtíochta sa 
Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas 
(SIDOanna) a bheidh ailínithe le líonra 
na CÁSanna. Bheifí ag súil leis 

 

go
 

n-oibreodh na hOifigigh sin go dlúth le 
CRNanna ábhartha, an earnáil 
mhíchumais, soláthraithe na n-ionad 
fóillíochta, Ionad CARA & páirtithe eile 
maidir le deiseanna a sholáthar do 
dhaoine le míchumais páirt a ghlacadh 
sa spórt. 
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Rannpháirtíocht Shóisialta 
  

 

Go dtí seo, ba nós le beartais spóirt béim 
an-láidir a leagan ar an spórt mar 
ghníomhaíocht fhisiciúil, in aineoinn go 
leagtar béim, inár sainmhíniú ar spórt, ar 
chaidrimh shósialta a chruthú, mar ghné 
croílárnach, & in aineoinn gurb eilimintí 
an-láidir de shochaí na hÉireann iad an obair 
dheonach, ballraíocht chlubanna & freastal ar 
imeachtaí spóirt. Is fiú a nótáil, ó thaobh méid 
na rannpháirtíochta, go ngineann an spórt 
leibhéil rannpháirtíochta sóisialta (trí obair 
dheonach, ballraíocht & freastal ar imeachtaí) 
a bhíonn cosúil le rannpháirtíocht 
ghníomhach.

  

 Tuairiscíodh in ISM  

 

 2017   50 gur 
ghlac breis is 45% de dhaoine fásta páirt go 
rialta in aon cheann amháin ar a laghad as 
na trí fhearann shóisialta a bhaineann le 
spórt. Tá sé tábhachtach mar sin go 
n-aithnímid & go dtacaímid le gnéithe sin an 
spóirt le cois gné na rannpháirtíochta 
fisiciúla.   

Torthaí agus Tomhas
 

 
Sa chaibidil seo, leagtar amach beartais & 
gníomhartha chun rannpháirtíocht ghníomhach 
& shóisialta sa spórt a mhéadú

  ar feadh gach 
cuid dár sochaí. Táimid ag féachaint ceithre 
thoradh bhuntábhachtacha a sheachadh:

 

• Leibhéil litearthachta fisiciúla bhreisithe go 
háirithe i leanaí óga;

• Rannpháirtíocht ghníomhach níos buaine sa 
spórt ag gach céim den saol;

• Laghduithe suntasacha ar na "grádáin" de 
réir stádas socheacnamaíochta, eitneachta, 
míchumais, aoise agus inscne; 

• Leibhéil rannpháirtíochta sóisialta  níos  mó sa 
spórt trasna an daonra. 

Bunóimid targaidí soiléire sonracha maidir le gach 
ceann de na torthaí thuas, mar aon le tomhais 
bhonnlíne lena n-úsáidfear na hionstraimí is fearr 
dá bhfuil ar fáil nó trí ionstraimí nua a fhorbairt de 
réir mar a bheidh riachtanach.   Beidh targaidí 
uaillmhianach, lena n-aithneofar an rannchuidiú 
ollmhór a thugtar dár sochaí de bharr aon 
mhéadú ar rannpháirtíocht. Mar gheall ar na figiúir 
is déanaí ón

 

 
 

  
ISM51 creidimid gur chóir 

gurbh fhéidir go mbeidh 50% de dhaoine fásta ar 
a laghad ag glacadh páirt ghníomhach sa spórt 
faoi 2027.

 

 

Caibidil 3 Rannpháirtíocht

GNÍOMH 13
Seachas infheistíocht sa bhonneagar 
traidisiúnta spóirt, scrúdóimid conas ar 
féidir leis an gcomhshaol nádúrtha & 
timpeallacht foirgnithe níos leithne éascú 
le rannpháirtíocht sa spórt agus i 
ngníomhaíocht fhisiciúil. 

 
Cuirfear cineál 

na ngníomhaíochtaí, a bhfuil níos mó 
daoine fásta ag gluaiseacht ina dtreo, 
lena n-áirítear rith, rothaíocht, caithimh 
aimsire eachtraíochta allamuigh, siúl 
áineasa srl., san áireamh freisin & na 
cúrsaí sin á meas.  

50 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 
 Monitor%202017.pdf
51 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 
 Monitor%202017.pdf
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GNÍOMH 14
Úsáidfimid ár sruthanna cistithe chun 
rannpháirtíocht shóisialta sa spórt a 
chothú trí fhorbairt eagraíochtaí 

 pobalbhunaithe láidre spóirt (m.sh. 
Moil Spóirt an Phobail) a spreagadh, 
trí thacaíocht dóibh siúd a oibríonn go 
deonach don spórt & iad sin a fhorbairt 
& ballraíocht shóisialta chlubanna 
spóirt a chur chun cinn (chomh maith 
le ballraíocht imeartha). 
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Rannpháirtíocht

Maidir le rannpháirtíocht daoine fásta, tá na 
bonnlí

 
nte á socrú trí thagairt do thuairisc 

ISM 2017, agus maidir le rannpháirtíocht 
leanaí, úsáidfimid na torthaí taighde atá le 
teacht chun leanúint le staidéar CSPPA a 
ndearnadh an ceann deiridh lena aghaidh in 
2010 chun bonnlínte a sholáthar. Beidh na 
torthaí ón staidéar sin le fáil amach in 2018. 
Beidh orainn roinnt bonnlínte a bhunú freisin 
le haghaidh targaidí litearthachta fisiciúla i 
gcomhar leis na hearnálacha taighde agus 
oideachais.   

Cistiú don Rannpháirtíocht 
Mhéadaithe 
 Tá príomheilimintí dár mbeartas & dár bplean 
leagtha amach againn i gcomhair an chéad 
10 mbliana eile chun rannpháirtíocht sa spórt 
a mhéadú ar feadh an daonra. Má éiríonn 
linn, is ollmhór na tairbhí a bheidh ann do 
dhaoine aonair, do phobail agus don tsochaí 
ar bhonn níos leithne. Níl aon dul amú orainn 
faoi na dúshláin atá i gceist. Beidh an t-uafás 
saothair i gceist le go leor de na tionscnaimh 
& cláir atáimid ag féachaint le forbairt mar 
chuid dár n-uaillmhianta, go háirithe na cinn 
sin lena bhféachtar le neamh-rannpháirtithe 
agus grúpaí 'ar deacair teacht orthu' a 
thabhairt isteach. Is suntasach an méadú a 
bheidh riachtanach  ar  an  inniúlacht
&  ar  an gcomhord  ú  atá  sa  chóras  againn
f  aoi  láthair le haghaidh na dtionscnamh & na 
gclár sin. 
 
 
 

 

Beidh infheistíocht i ndaoine, cláir, 
eagraíochtaí & córais riachtanach, glan 
amach ón infheistíocht in áiseanna ar ar 
thugamar aghaidh in áiteanna eile sa 
bheartas seo. Thairis sin, faoi mar a cuireadh 
in iúl arís is arís eile sa phróiseas 
comhairliúcháin, tá gá níos mó ann le 
daingneacht chistiúcháin i measc CRNanna 
& CÁSanna go háirithe go mbeidh ar a 
gcumas infheistiú in earcaíocht, oiliúint & 
forbairt foirne, & le cláir a chur i ngníomh ar 
bhealach níos inbhuanaithe, rud a bheidh ag 
teastáil chun an rannpháirtíocht mhéadaithe, 
atá á lorg againn, a bhrú ar aghaidh. 

 
  

Mar gheall ar na tairbhí pearsanta, pobail & 
sochaíocha a bhaineann le rannpháirtíocht 
ghníomhach & shóisialta sa spórt, is láidir an 
cás atá ann ar son méadú suntasach a 
dhéanamh, ar bhonn ilbhliantúil, ar ár 
n-infheistíocht chun tacú le rannpháirtíocht 
mhéadaithe sa spórt. Pléimid le saincheist an 
chistithe ar bhonn níos mionsonraithe i 
gCaibidil 10. 

 

 

 

GNÍOMH 15
Tabharfaidh Spórt Éireann, faoi lár 
2019, comhairle don Ghrúpa 
Ceannaireachta Spóirt (féach ar 
Chaibidil 11)   maidir le targaidí 
eatramhacha cuí (2023) le haghaidh 
rannpháirtíocht ghníomhach & 
shóisialta daoine fásta & leanaí sa 
spórt & maidir leis an laghdú ar na 
grádáin ábhartha.  

 
Socrófar targaidí 

chun na grádáin rannpháirtíochta a 
chúngú freisin (aois, inscne, sóisialta, 
eitneacht & míchumas).  
 





Áiseanna Spóirt

Tá feabhsú substaintiúil déanta le 20 bliain anuas ar stoc áiseanna 
spóirt na hÉireann ar leibhéal áitiúil, réigiúnach & náisiúnta le 
cúnamh thacaíocht an Rialtais faoi na Cláir Chaipitil Spóirt & 

Linnte Snámha na nÚdarás Áitiúil, chomh maith le hinfheistíocht i 
gCampas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann, Páirc an Chrócaigh,  

Staid
 

Aviva, Páirc Thomod, Páirc Uí Chaoimh 
  

     & airéiní eile spóirt. 
Tá an infheistíocht sin ag cabhrú le heispéiris ardchaighdeáin 

spóirt a 
 

chinntiú do gach duine fásta agus leanbh a ghlacann páirt 
i spórt go rialta, chomh maith le bheith ag cabhrú le barrphearsana 
spóirt na hÉireann dul in iomaíocht go rathúil ar na leibhéil is airde. 

Tá
  

an infheistíocht ag rannchuidiú le sláinte & folláine an náisiúin 
chomh maith leis an bhforbairt shóisialta agus eacnamaíochta in 

Éirinn. 
   

 

Caibidil 4
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Réamhrá  
Tá feabhsú substaintiúil déanta le 20 bliain 
anuas ar stoc áiseanna spóirt na hÉireann ar 
leibhéal áitiúil, réigiúnach & náisiúnta le cúnamh 
thacaíocht an Rialtais faoi na Cláir Chaipitil 
Spóirt & Linnte Snámha na nÚdarás Áitiúil, 
chomh maith le hinfheistíocht i gCampas 
Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann, Páirc an 
Chrócaigh, Staid Aviva, Páirc Thomond, Páirc 
Uí Chaoimh & airéiní eile spóirt.

 
Tá an 

infheistíocht sin ag cabhrú le heispéiris 
ardchaighdeáin spóirt a chinntiú do gach duine 
fásta agus leanbh a ghlacann páirt i spórt go 
rialta, chomh maith le bheith ag cabhrú le 
barrphearsana spóirt na hÉireann dul in 
iomaíocht go rathúil ar na leibhéil is airde. Tá an 
infheistíocht ag rannchuidiú le sláinte & folláine 
an náisiúin chomh maith leis an bhforbairt 
shóisialta agus eacnamaíochta in Éirinn. Cé go 
ndéantar cur síos i gCaibidil 6 ar ár bhfís le 
haghaidh Campas Náisiúnta Spóirt Spórt 
Éireann, dírítear sa Chaibidil seo ar na 
tosaíochtaí don Rialtas i ndáil le háiseanna eile 
spóirt ar leibhéal áitiúil, réigiúnach & náisiúnta

 

.
 

 

Réasúnaíocht Infheistíochta 

Mar iarracht chun rannpháirtithe nua a 
mhealladh & eispéireas ardchaighdeáin á 
sheachadadh d'imreoirí reatha chomh maith le 
tacaíocht do na lúthchleasaithe spóirt is fearr, 
measaimid go bhfuil infheistíocht sheasmhach 
& bhreisithe in áiseanna spóirt riachtanach faoin 
mbeartas nua. Faoi réir ag infhaighteacht na 
cistíochta, 

 

eagrófar
 

cláir
 

infheistíochta,
 

a
 

bheidh
 

dírithe ar 

 

leibhéal
 

áitiúil
 

&
 

réigiúnach
 

go
 

mar seo a leanas: príomha,
  

  

 

• Rithfear an Clár Caipitil Spóirt (CCS) go
rialta chun áiseanna ar scála níos lú a
chistiú, ag díriú ar rannpháirtíocht
mhéadaithe & ar eispéiris rann- 
pháirtíochta feabhsaithe ar feadh an
daonra  

 

; agus

• Bunófar ciste ar leithligh d'áiseanna spóirt
réigiúnacha & náisiúnta níos mó, rud lena
mbrúfar rannpháirtíocht ar aghaidh & lena
dtacófar le spórt ardfheidhmíochta.

Raon na nÁiseanna a bhfuiltear le 
tacú leo   

 

 

 
Ar aon dul leis an sainmhíniú ar spórt a ghlacamar & 
le raon na ngníomhaíochtaí a chuimsítear leis an 
sainmhíniú sin, samhlaítear raon chomh leathan 
céanna d'áiseanna lenár n-infheistíocht i gcaipiteal 
spóirt chun rannpháirtíocht a cur chun cinn trasna 
speictream an spóirt, ar nós clubanna, scoileanna & 
eagraíochtaí áitiúla pobail. Maidir leis sin, díreofar 
tacaíocht ar áiseanna do spóirt foirne & aonair 
araon. Cabhraíonn spóirt foirne le rannpháirtíocht 
ghníomhach a chothú i measc daoine óga, agus is 
minic a choinníonn daoine orthu le spóirt aonair 
cosúil le haclaíocht phearsanta, snámh, siúl áineasa 
& rothaíocht, ar feadh cuid mhaith den chúrsa saoil 
Leanfar ar aghaidh le hathbhreithniú a dhéanamh ar 
an gcóras scórála & nósanna imeachta 
measúnachta le haghaidh babhtaí amach anseo den 
CCS lena chinntiú go mbeidh an clár ag 
comhlíonadh a chuspóirí foriomlána ar aon dul leis 
an mbeartas seo. 

 Tá géarghá le gníomhaíocht fhisiciúil mhéadaithe a 
chothú i leanaí i gcoitinne. Mar gheall ar an rann- 
chuidiú suntasach a thugann scoileanna maidir leis 
sin, aithnítear gurb é an rud is tábhachtaí ar fad é go 
mbeidh deiseanna gníomhaíochta fisiciúla leor- 
dhóthanacha ar fáil do leanaí sa suíomh scoile,

 

cibé 
acu trí chonairí aonfheidhme nó trí chlóis spraoi le 
dromchlaí sintéiseacha ar thailte scoile.

  
 

Measfar 
indéantacht thionscnaimh thras-Rialtais chun 
feabhsuithe sa réimse sin a dhaingniú i gcomhthéacs 
athruithe a dhéanfar ar an CCS amach anseo.

                 Caibidil 4 Áiseanna Spóirt 

GNÍOMH 16
Gabhaimid orainn féin an Clár Caipitil Spóirt a rith i ngach bliain den bheartas 
seo, chun áiseanna a chistiú lena 
ndíreofar ar rannpháirtíocht mhéadaithe & 
ar eispéiris fheabhsaithe

  
 rannpháirtíochta 

ar feadh an daonra. Déánfar athbhreithniú 
ar an gcóras scórála & measúnachta don 
Chlár Caipitil Spóirt lena chinntiú go 
mbeidh cuspóirí á gcomhlíonadh leis an 
gclár a bheidh ar aon dul leis an mBeartas 
Náisiúnta Spóirt seo. 
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Prionsabail le haghaidh
 

Tabharfaimid tús áite do thionscadail lena 
bhforbrófar roghanna ilspóirt, ilúsáide maidir 
le rannpháirtíocht, agus tábhacht 

 pheirspictíocht chúrsa an tsaoil á aithint 
chomh maith leis an ngá le comhshaothrú 
breisithe idir spóirt. Spreagfaimid spóirt foirne 
& aonair le hoibriú le chéile, & gach 
comhlacht spóirt le comhoibriú le hÚdaráis 
Áitiúla, scoileanna, ollscoileanna & 
dreamanna eile go háitiúil. 

 
 
Spreagfaimid iarratasóirí ar chistiú oibriú le 
heagraíochtaí pobail, Údaráis Áitiúla, 
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt, an earnáil 
phríobháideach & dreamanna eile go háitiúil 
freisin chun cláir 

 

&

 

tionscnaimh leanúnacha 

 

a fhorbairt, lena bhféachfar le nascadh le 
neamh-rannpháirtithe & iad a thabhairt 
isteach agus lena bhfeabhsófar an 
t-eispéireas do rannpháirtithe reatha

Tabharfaimid tús áite d'áiseanna comh- 
roinnte, do na háiseanna sin a bhíonn 
comhlonnaithe le háiseanna seirbhísí eile 
pobail & cinnteofar fócas níos mó fiú ar 
áiseanna spóirt a fhorbairt i gceantair faoi 
mhíbhuntáiste. 

Tabharfaimid tús áite don inrochtaineacht i 
ndearadh, tógáil & bainistíocht áiseanna. Do 
ghrúpaí áirithe, go háirithe daoine le 
míchumais, is í an rochtain fhisiciúil ceann de 
na bacainní 

 
féideartha is mó ar a bhfuil 

aghaidh le tabhairt.
  

Tabharfar tús áite d'obair 
chun timpeallacht spóirt a sheachadadh, ar 
féidir le cách, beag beann ar a n-aois, a 
gcumas nó a míchumas, an oiread de agus is 
féidir a rochtain, a thuiscint & a úsáid.

 Cuirfimid de cheangal ar iarratasóirí ar 
thacaíocht chaipitil shuntasach spóirt aghaidh 
a thabhairt ar an tsaincheist maidir le 
caomhnú fuinnimh & chun taisteal 
gníomhach a spreagadh m.sh. trí áiseanna 
páirceála rothar a sholáthar. 

.

 
tacaíochta 

Chapter 4 Chapter 3 Participationa

Tabharfar tús áite d'obair chun timpeallacht spóirt 
a sheachadadh, ar féidir 

 

le cách, beag beann ar a 
n-aois, a gcumas nó a míchumas, a

  
n oiread de

 
&

is féidir a rochtain, a thuiscint & a úsáid.
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Athbhreithniú ar an Luach ar 
Airgead  
Déanfar Athbhreithnithe tréimhsiúla ar an 
Luach ar Airgead ar an CCS agus léireofar 
torthaí & moltaí na n-athbhreithnithe i gcláir 
infheistíochta ina dhiaidh. Cuirfear tús leis an 
chéad Athbhreithniú dá leithéid in 2019.

 

Iniúchóireacht ar Áiseanna Náisiúnta 
Spóirt 
 

 
 

Aithnímid na tairbhí a bhaineann le bunachar sonraí 
a bheid  h  cuimsitheach  is cothrom le dáta

 
d'áiseanna 

spóirt

 

 a bheith againn mar an bonn le haghaidh cur 
chuige pleanáilte níos fadtéarmaí i leith na 
hinfheistíochta in áiseanna

 

.
 

Agus
 

sin
 

ar
 

aigne,
 

déanfar

 

iniúchóireacht

 

ar
 

áiseanna
 

spóirt
 

ar
 

feadh
 

na

 

tíre

 

(cibé

 

acu

 

i

 

seilbh
 

phoiblí
 

nó
 

phríobháideach)
 

go

 

tréimhsiúil,

 

agus
 

beidh
 

an
 

chéad
 

iniúchóireacht
 

dá

 

leithéid

 

le

 

cur

 

i
 

gcrích
 

faoi
 

cheann
 

2
 

bhliain
 

ó
 

fhoils

 

iú an

 

bheartais.
 

 
 

 

 

Beidh áiseanna a bhíonn ar fáil 
go poiblí ag scoileanna agus ag áiseanna eile 
oideachais san áireamh. Treoróidh an iniúchóireacht 
thréimhsiúil cinntí maidir leis na tionscadail chaipitil 
spóirt dá dtabharfar tús áite le haghaidh cistiú poiblí. 
Mar gheall ar a bhfeidhmeanna leathana, a n-eolas 
áitiúil agus a bhforléargas ar raon na n-áiseanna a 
bhíonn ar fáil, is é an togra go ndéanfaidh Údaráis 
Áitiúla an iniúchóireacht ar leibhéal áitiúil. Is maith 
mar a thiocfaidh sin lena ról chun forbairt & cur i 
ngníomh na bPleananna Áitiúla Spóirt a stiúradh. 

 

 

 

 

 

I ndáil le fócas na hinfheistíochta caipitil 
amach anseo, measfaimid réamh- 
mheastacháin déimeagrafacha & riachtanais 
áitiúla amach anseo freisin & díreofar ar 
úsáid ilghníomhaíochta. Spreagfaimid 
freagairtí ar leibhéal contae, bunaithe ar 
chó-mhodheolaíocht, lena nascfar le 
pleananna forbartha áitiúla chun tús áite a 
thabhairt do riachtanais áitiúla & chun 
pleanáil & cistiú áiseanna amach anseo, go 
háirithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste, a 
fhrámú.  Cuirfimid poitéinseal an 
chomhshaoil nádúrtha & foirgnithe níos 
leithne san áireamh chun éascú le cineál na 
ngníomhaíochtaí ina mbíonn líon níos mó de 
dhaoine fásta ag glacadh páirte faoi láthair, 
cosúil le rith, rothaíocht, caithimh aimsire 
allamuigh & siúl áineasa.

   
 Oibreoimid go 

dlúth le Ranna eile Rialtais, Údaráis Áitiúla 
(a stiúrfaidh an obair ar leibhéal áitiúil), 
CÁSanna, FSS, Oifig na nOibreacha Poiblí 
(OOP), Coillte, an tSeirbhís Páirceanna 
Náisiúnta & Fiadhúlra, Uiscebhealaí Éireann, 
clubanna, grúpaí pobail, an earnáil 
phríobháideach, & príomhpháirtithe 
leasmhara eile. Pléifimid go háirithe leis na 
CRNanna i ndáil le haon easnaimh 

 

a

 
fheictear

 
a

 
bheith in áiseanna dar leo féin. 

Agus an fhaisnéis sin á ceangal le treochtaí 
rannpháirtíochta & patrúin déimeagrafacha, 
beimid in ann tuiscint shoiléir a fhorbairt ar 
na bearnaí inár mbonneagar spóirt. 
 

   

      

Ceann de na haschuir de bharr na 
n-iniúchóireachtaí tréimhsiúla is ea bunachar 
sonraí náisiúnta d'áiseanna spóirt, a bheidh 
cothrom le dáta & iomlán inrochtana, ar féidir 
a úsáid chun bheith mar bhonn is mar thaca 
le tairseach faisnéise ar an idirlíon chun 
freastal ar riachtanais rannpháirtithe reatha 
& féideartha. Oibreoimid le páirtithe 
leasmhara ábhartha lena chinntiú go mbeidh 
an bunachar seo cuimsitheach agus go 
gcoinneofar cothrom le dáta 

 
é.

GNÍOMH 17
Déanfaimid Athbhreithnithe tréimhsiúla 
ar an Luach ar Airgead ar an gClár 
Caipitil Spóirt & cuirfear tús leis an 
chéad cheann in 2019.  

 
Léireofar 

torthaí & moltaí na n-athbhreithnithe i 
gcláir infheistíochta ina dhiadh. 

Caibidil 4
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Ciste Bonneagair Spóirt ar 
Mhórscála 
 

   
 

  
Bunófar Ciste nua Bonneagair Spóirt ar 
Mhórscála chun tacaíocht Státchiste a sholáthar 
do thionscadail áiseanna spóirt níos mó. 
Tionscadail is ea iad sin ina mbeadh an 
infheistíocht ón Státchiste níos mó ná an tsuim 
uasta a bhíonn ar fáil faoin CCS. I roinnt 
cásanna, b'fhéidir gur tionscadail iad siúd inarb é 
an príomhchuspóir rannpháirtíocht ghníomhach 
sa spórt a mhéadú ar feadh an daonra. I 
gcásanna eile, b'fhéidir gurb ionaid/staideanna 
íocónacha ar mhórscála a bheadh iontu ar mó

 
 an 

fócas ar rannpháirtíocht shóisialta & ar spórt 
ardfheidhmíochta. I dtosach báire, beidh fócas ar 
leith sa scéim ar CRNanna & ar Údaráis Áitiúla & 
cuimhneofar ar thionscadail linnte snámha nua a 
chur san áireamh 

 

faoin scéim freisin. Déanfar 
anailísí cuí costais/tairbhe i leith gach togra 
tionscadail

 

 

 

 

 
 

. 

Le tionscadail ar mhórscála a bhain tairbhe as 
infheistíocht phoiblí shuntasach le blianta beaga 
anuas, áirítear Páirc an Chrócaigh, Staid Aviva, 
Páirc Thomond & níos déanaí Páirc Uí Chaoimh. 
Fónann an cineál infheistíochta sin mar bhonn 
agus mar thaca leis an stádas íocónach a 
bhaineann leis an spórt i bpobail trasna na 
hÉireann & aithnítear leis tábhacht na 
rannpháirtíochta sóisialta trasna chúrsa an tsaoil. 

 

Thairis sin, bíonn tionchar eacnamaíochta níos 
leithne ar an eacnamaíocht áitiúil ag na hionaid 
sin. Agus ciste aonfheidhme i bhfeidhm, 
cumasóidh sin cur chuige níos struchtúrtha & 
bunaithe ar fhaianise i leith na tionscadail le 
haghaidh tacaíochta ón Rialtas a roghnú. 

 

 

fund in place will allow for a more structured 

and evidence-based approach to selecting the 

projects for Government support. 

GNÍOMH19

GNÍOMH  18

Bunóimid Ciste Bonneagair Spóirt ar 
Mhórscála chun tacú le tionscadail ina 
rachaidh an infheistíocht ón Státchiste 
os cionn na suime uasta a bhíonn ar 
fáil faoin gClár Caipitil Spóirt. 
 

Déanfaimid iniúchóireacht ar áiseanna spóirt 
ar feadh na tíre (cibé acu i seilbh 
phríobháideach nó phoiblí) go tréimhsiúil & 
beidh an chéad iniúchóireacht dá leithéid le 
cur i gcrích faoi cheann 2 bhliain ó fhoilsiú 
an bheartais seo. Treoróidh na 
hiniúchóireachtaí sin cinntí maidir leis na 
tionscadail chaipitil spóirt dá dtabharfar tús 
áite le haghaidh cistiú poiblí & rachaimid i 
gcomhairle le CRNanna freisin i ndáil le 
haon ghníomhartha thairis sin a bheidh ag 
teastáil. Déanfaidh Údaráis Áitiúla an 
iniúchóireacht ar leibhéal áitiúil, mar chuid 
dá ról lena bPleananna Áitiúla Spóirt a chur i 
ngníomh. Mar chuid den iniúchóireacht

 
, 

oibreoimid le páirtithe leasmhara ábhartha 
chun bunachar sonraí náisiúnta d'áiseanna 
spóirt, a bheidh  iomlán

 
inrochtana,

cuismitheach & cothrom le dáta, a fhorbairt 
& a chothabháil a ndéanfar tairseach idirlín 
de chun freastal ar riachtanais an phobail.

Chapter 4 Caibidil 4 Áiseanna Spóirt  
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Tionscadail Fhéideartha do  
Linnte Snámha & Straitéis 
Náisiúnta Snámha

 

Spórt is ea an snámh a bhreisíonn an 
tsábháilteacht ar agus in aice uisce, a   
ghníomhaíonn mar spórt tosaigh le haghaidh 
spórt uisce eile,

 
 agus cineál gníomhaíochta 

fisiciúla is ea é a oireann go fíormhaith do 
dhuine páirt a ghlacadh ann ar feadh a 
s(h)aoil. Mar aitheantas ar thábhacht an 
tsnámha, déanann an uiscíocht príomh- 
shnáithe amháin sa churaclam CO ar leibhéil 
bhunscoile & iar-bhunscoile araon. 
 
Rinneadh infheistíocht chaiptil nach beag 
freisin faoi Chlár Linnte Snámha na nÚdarás 
Áitiúil chomh maith le tacaíocht reatha m.sh. 
údaráis áitiúla ag soláthar deontas, 
fóirdheontas nó íocaíochtaí bainistíochta a 
bhaineann le feidhmiú linne snámha agus/nó 
rochtain ar linnte ag daoine breacaosta nó 
faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíochta. Mar 
gheall go bhfuil idirghabhálacha 

 

beartais 
éagsúla ann le tacaíocht an Stáit, oibreoimid 
go dlúth le Ranna Rialtais ábhartha, Údaráis 
Áitiúla, Spórt Éireann, Snámh Éireann, Éire 
Ghníomhach, Sábháilteacht Uisce na 
hÉireann, Comhairle Oilimpeach na 
hÉireann, Cumann Parailimpeach na 
hÉireann agus páirtithe leasmhara bun- 
tábhachtacha eile cosúil le Cónaidhm Spóirt 
na hÉireann agus Cónaidhm Óstán na 
hÉireann chun straitéis chomhtháite don 
snámh a chomhaontú. 

Le cois rannpháirtíocht sa snámh a mhéadú, 
ba cheart go mbeadh fócas san áireamh sa 
straitéis náisiúnta nua snámha sin ar an 
tábhacht a bhaineann le bheith ag leanúint ar 
aghaidh le hardleibhéal cáilíochta, 
sábháilteachta & caighdeán sláintíochta a 
chinntiú san earnáil sin trí creat Caighdeán 
Náisiúnta Cáilíochta i gcomhairle le hÉire 
Ghníomhach

 

. 

 
 
 

Mar chuid den chur chuige nua, & mar chuid 
den iniúchóireacht ar áiseanna a luadh níos 
luaithe sa chaibidil seo, déanfaimid 
athbhreithniú ar an soláthar linnte snámha, 
cibé acu i seilbh phoiblí nó 

 

phríobháideach, 
trasna na tíre chun na háiteanna a shonrú 
mar ar féidir freastal ar bhearnaí soláthair do 
scoileanna & do phobail agus, más ábhartha 
é, na háiteanna mar a bhfuil éileamh 
féideartha leordhóthaineach, i measc leanaí 
& daoine 

 

fásta araon, chun tógáil linne nua a 
dhlisteanú. Cuspóir tábhachtach is ea 
rochtain ar linnte snámha a chinntiú do 
scoileanna chun snáithe uiscíochta an 
churaclaim CO a chomhlíonadh, & measfar 
an cuspóir seo san athbhreithniú a 
shamhlaítear. 

 
  

Sa chomhthéacs seo, tá sé soiléir nach leor 
Clár Linnte Snámha reatha na nÚdarás 
Á

 

itiúil (CLSÚA), a bhforálann le haghaidh 
uasdeontas €3.8m, chun tionscadail nua 
fhéideartha le haghaidh linnte snámha nua a 
chlúdach. Cé go bhfuil cistiú Státchiste 
daingnithe chun tiomantais a chlúdach i ndáil 
leis na linnte snámha atá i CLSÚA cheana 
féin, measfar cead a thabhairt d'Údaráis 
Áitiúla chun iarratas a chur isteach ar 
thionscadail nua faoin LSSIF. 

 

GNÍOMH 20
Oibreoimid go dlúth le Ranna ábhartha 
Rialtais, Údaráis Áitiúla, comhlachtaí spóirt 
agus páirtithe leasmhara eile chun straitéis 
náisiúnta chomhtháite a chomhaontú don 
snámh. Mar chuid de seo, déanfaimid 
athbhreithniú ar an soláthar linnte snámha 
chun áiteanna mar a bhfuil bearnaí a 
shonrú chomh maith leis na bealaí ar féidir 
freastal ar na bearnaí sin.

 

 

Caibidil 4  
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Aghaidh a thabhairt ar an 
Rochtain  
Is é aidhm ár mbeartais fhoriomláin go 
mbeidh áiseanna, go háirithe iad siúd a 
fobraíodh trí chistí  poiblí a úsáid, iomlán 
inrochtana & ar fáil don raon úsáideoirí is 
leithne. Déanfaimid athbhreithniú go 
leanúnach ar an mbealach is fearr lena 
chinntiú gurb amhlaidh sin. Spreagfaimid & 
éascóimid le cur chuigeanna comh- 
shaothracha idir Údaráis Áitiúla, CRNanna, 
CÁSanna, Éire Ghníomhach, agus 
dreamanna eile chun toilleadh le linn 
amanna beagéilimh a shonrú is úsáid níos 
mó as na háiseanna le linn na n-amanna sin 
a chur chun cinn m.sh. do scoileanna, 
daoine dífhostaithe, daoine breacaosta, 
daoine le míchumais & do spriocghrúpaí 
ábhartha eile. 

 

Cé go gcaithfidh tromlach na mbun- 
scoileanna teacht ar linn snámha sa phobal 
chun snáithe uiscíochta an churaclaim CO 
a chomhlíonadh, níl aon chistiú sonrach ar 
fáil dóibh chun cabhrú leo íoc as costais 
mar iompar agus áis a fhruiliú. Oibreoimid 
le páirtithe leasmhara trasna an Rialtais 
agus laistigh den saol spóirt chun aon 
bhacainní a shonrú chomh maith leis na 
bealaí chun iad a shárú, ionas go bhfíorófar 
an cuspóir gur chóir go bhfoghlaimeodh 
gach leanbh an snámh. Sa chomhthéacs 
sin, measfaimid fiúntais chláir nua chistithe 
bliantúil reatha spóirt faoi scéim sprioc- 
dhírithe chun tacú le scoileanna le costais 
réasúnacha a thabhaítear & an curaclam 
CO á sheachadadh, lena n-áirítear costais 
a thabhaítear agus an scoil ag rochtain 
áiseanna spóirt lasmuigh den champas.
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Aithnímid go mbíonn Údaráis Áitiúla, is iad ag 
oibriú le CÁSanna & le páirtithe eile go 
háitiúil, i riocht iontach tábhachtach chun 
cabhrú linn a chinntiú go mbeidh áiseanna 
inrochtana & in úsáid ag an raon úsáideoirí is 
leithne. Tá siad i riocht maith freisin chun 
gníomhú mar eadránaithe iontaofa maidir le 
háiseanna, mar gheall ar an iomaí nascáil a 
bhíonn acu le pobail áitiúla & a n-eolas 
foriomlán ar áiseanna, cibé acu áiseanna i 
seilbh phoiblí, chlubanna nó scoileanna, tríú 
leibhéil, phríobháideach nó eile.   
 

 

Agus róil idirghaolmhara & chomhlántacha ag 
Údaráis Áitiúla & Comhpháirtíochtaí Áitiúla 
Spóirt á n-aithint, spreagfaimid dlúth- 
chomhoibrú eatarthu & le comhlachtaí spóirt, 
scoileanna, eagraíochtaí pobail & dreamanna 
eile go háitiúil chun oibriú le rannpháirtíocht 
níos mó a bhaint amach i measc pobal áitúil.
  

Oibríonn go leor Údarás Áitiúil go dlúth le 
CÁSanna, comhlachtaí spóirt & dreamanna 
eile chun cláir a rith chun rochtain a 
spreagadh i measc spriocghrúpaí nach 
mbíonn chomh gníomhach go traidisiúnta. 
Cuirimid fáilte rompu mar shamplaí d'ionaid a 
bhíonn ag tabhairt aghaidh ar an 
inacmhainneacht trí sheirbhísí a sholáthar ar 
chostas laghdaithe m.sh. do ghrúpaí daoine 
breacaosta nó do dhaoine as ceantair faoi 
mhíbhuntáiste. Cé go mbíonn oibriú 
optamach na n-ionad sin & seachadadh clár 
for-rochtana araon criticiúil ó thaobh 
rannpháirtíocht níos mó a chur chun cinn ar 
aon dul le beartais Rialtais, níl aon sruth 
cistiúcháin reatha sonrach ar fáil d'Údaráis 
Áitiúla chun a rannchuidiú tábhachtach sa 
réimse seo a 

 

fhóirdheonú. Soláthrófar clár 
nua de chistiú reatha bliantúil spóirt faoi 
scéim spriocdhírithe chun tacú leo san obair 
thábhachtach sin.   

GNÍOMH 21 GNÍOMH  22
Oibreoimid le páirtithe leasmhara 
ábhartha chun féachaint ar fhiúntais 
chláir nua de chistiú reatha spóirt faoi 
scéim spriocdhírithe chun tacú le 
scoileanna ar bhonn inbhuanaithe chun 
íoc as costais réasúnacha (cosúil le

 
hiompar riachtanach & áis a fhruiliú) a 
thabhaítear agus an tsnáithe uiscíochta 
den churaclam CO á seachadadh. 

 

 

Spreagfaimid Údaráis Áitiúla chun tuilleadh 
comhroinnte ar áiseanna go háitiúil a chur 
chun cinn & a éascú, go háirithe i gcás go 
mbíonn toilleadh ar fáil ag amanna 
beagéilimh i rith an lae, um thráthnóna nó i 
rith tréimhsí saoire i gcás foras 
oideachasúil. Beidh dlúthoibriu le clubanna 
& comhlachtaí spóirt, scoileanna & coláistí, 
soláthraithe áiseanna fóillíochta & 
dreamanna eile i gceist leis sin. Mar chuid 
de na Pleananna Áitiúla Spóirt, stiúrfaidh 
Údaráis Áitiúla tionscnaimh eile chomh- 
shaothair chun rochtain a fheabhsú go 
háitiúil m.sh. tiocfaidh Údaráis Áitiúla & 
CÁSanna le chéile chun féachaint ar na 
bealaí ar féidir le pobail áitiúla úsáid níos 
iomláine a bhaint as limistéir áineasa don 
spórt & don ghníomhaíocht fhisiciúil m.sh. 
le haghaidh rití páirceanna.
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Tionchar a Thomhas agus 
Meastóireacht ar Éifeachtacht 

Mar a bhíonn amhlaidh le gach cistiú lena 
mbeifear ag súil faoin mbeartas nua, 
déanfar meastóireacht 

 
&

 
monatóireacht ar 

infheistíocht in aiseanna nua chun  
measúnú

 
a

 
dhéanamh

 
ar a mhéid is a 

chabhraíonn an infheistíocht le 
rannpháirtíocht a mhéadú & 
barrfheabhas

 

a chothú.

   

Chapter 4

GNÍOMH 23
Féachfaimid le sruth nua cistiúcháin 
bhliantúil a dhaingniú le haghaidh 
scéim spriocdhírithe spóirt chun 
Údaráis Áitiúla a fhóirdheonú maidir le 
hoibriú áiseanna a chailleann airgead, i 
gcás go mbíonn ról buntábhachtach 
acu siúd le rannpháirtíocht a mhéadú, 
agus chun tacú le cláir

 
chun 

rannpháirtíocht ghníomhach a mhéadú 
 chomh maith.
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Fheidhmíocht

Tá na struchtúir don spórt ardfheidhmíochta (AF) in Éirinn 
tagtha chun cinn go mór ó d'fhoilsigh Comhairle Spóirt na 

hÉireann, mar a bhí, a chéad straitéis ardfheidhmíochta i mí na 
Nollag 2001. Rannchuidigh na róil a d'imir Institiúid Spóirt na 

hÉireann, Comhairle Oilimpeach na hÉireann & Cumann 
Parailimpeach na hÉireann, in éineacht le hinfheistíocht Spórt 

Éireann sa chlár ardfheidhmíochta & sa Scéim Cárdála 
Idirnáisiúnta, le feidhmíocht fheabhsaithe ó lúthchleasaithe, 
agus tá áiseanna den chéad scoth chun freastal ar thraenáil 

ardfheidhmíochta le haghaidh spórt éagsúil ar fáil ag Campas 
Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann anois.

Caibidil 5
  Ard-



 

          
Beartas Náisiúnt

 
a Spóirt 2018 - 2027 

       

Réamhrá   Tá na struchtúir don spórt ardfheidhmíochta 
(AF) in Éirinn tagtha chun cinn go mór ó 
d'fhoilsigh Comhairle Spóirt na hÉireann a chéad 
straitéis ardfheidhmíochta i mí na Nollag 2001.

  
Rannchuidigh na róil a d'imir Institiúid Spóirt na 
hÉireann, Comhairle Oilimpeach na hÉireann & 
Cumann Parailimpeach na hÉireann, in éineacht 
le hinfheistíocht Spórt Éireann sa chlár 
ardfheidhmíochta & sa Scéim Cárdála 
Idirnáisiúnta, le feidhmíocht fheabhsaithe ó 
lúthchleasaithe, agus tá áiseanna den chéad 
scoth chun freastal ar thraenáil ard- 
fheidhmíochta le haghaidh spórt éagsúil ar fáil ag 
Campas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann anois

 

 

.

  

 
 

Is suntasach an feabhas atá tagtha ar an méid atá 
bainte amach ag Éirinn sa Spórt AF le blianta 
beaga anuas. Sholáthair Spórt Éireann 
ceannaireacht shoiléir & cuireadh dlús leis an 
obair, le tionscnaimh cosúil leis an gClár 
Tóraíochta Barrfheabhais, lena soláthraítear 
tacaíocht níos mó do chóitseálaithe & do 
stiúrthóirí feidhmíochta chomh maith le cláir lena 
soláthraítear forbairt ghairme agus treoir faoin 
aistriú iar-spóirt do lúthchleasaithe. Tá fianaise 
ann freisin ar ghairmiúlacht mhéadaithe & ar 
mhúnlaí dea-chleachtais maidir le hard- 
fheidhmíocht á gcur i bhfeidhm i gcuid mhaith 
CRNanna. Imríonn feidhmíocht & ionracas na 
lúthchleasaithe is fearr dár gcuid ar an stáitse 
idirnáisiúnta tionchar ionadaíochta an-dearfach 
d'Éirinn, agus spórt na hÉireann ina fhuinneog ar 
Éirinn & ar mhuintir na hÉireann sa bhaile & thar 
sáile araon52.

 

 
 

 

 
 
 

 
Tá dúshláin le feiceáil freisin áfach, go háirithe 
maidir le cistiú, rialachas & ionracas spórtúil. 
Léiríonn fianaise idirnáisiúnta go bhfuil leibhéal 
reatha an chistithe ardfheidhmíochta in Éirinn cuid 
mhaith níos lú ná náisiúin inchomparáide. Tá 
roinnt imní ann freisin maidir leis an líon réasúnta 
ard spórt a fhaigheann tacaíocht. Ciallaíonn 
infheistíocht tráchtála teoranta sa spórt ard- 
fheidhmíochta go mbraitheann spóirt an iomarca 
ar na hacmhainní poiblí ganna a bhíonn ar fáil.

 

 

Ó thaobh rialachais, aithnítear gur cailleadh 
ceannairí tréitheacha laistigh den earnáil 
ardfheidhmíochta chuig tíortha & córais eile, agus 
go bhfuil easpa infheistíochta i dtallainn ann ar 
leibhéal cóitseála & stiúrthóra ardfheidhmíochta. 
Pléifear le cúrsaí a bhaineann leis an ionracas sa 
spórt níos déanaí i gCaibidil 9

 

.

Rio 2016 
 

  

Cé gur bhain roinnt deacrachtaí le timpeallacht 
fhoriomlán Chluichí 2016, bhí ócáidí sáriontacha 
do lúthchleasaithe Oilimpeacha & Parailimpeacha 
na hÉireann ar taispeáint

 

i Rio freisin. Bhí na 
torthaí foriomlána dearfach is lúthchleasaithe 
Éireannacha ag teacht sa deichniúr ab fhearr sé 
huaire déag sna Cluichí Oilimpeacha i 
gcomparáid le trí huaire san  Aithin 2004, naoi 
n-uaire i mBeijing 2008 & ceithre huaire déag i 
Londain 2012. 

 

Bhain lúthchleasaithe 
Éireannacha áit 'sna 20 ab fhearr'

  

tríocha huair 
freisin. Trasna thimthriall na gceithre bliana i dtreo 
Rio 2016, bhí fianaise ar fheabhsú córasach ó 
thaobh líon na mbonn a buadh ar leibhéal 
Eorpach & Domhanda, na hamanna nó léirithe 
pearsanta ab fhearr & feabhsuithe de réir 
céatadáin. D'éirigh go hiontach maith le 
lúthchleasaithe Éireannacha sna Cluichí 
Parailimpeacha freisin is iad ag buachan 11 

 

bhonn i Rio, is an 28ú háit bainte amach ar thábla 
na mbonn ar an 

 

iomlán acu, & ag sárú na 
targaide feidhmíochta a socraíodh - gnóthachtáil 
arbh fhearr fós é mar gheall ar na hathruithe ar na 
cláir iomaíochta tar éis Londain 2012. 

 
 

 

 

 

Ardfheidhmíocht in Éirinn – 

 

Am le 
hAthnuachan?

 
 

 

 

Tá an córas ardfheidhmíochta tagtha chun cinn 
go mór le blianta beaga anuas. 

 

Léiríonn na 
forbairtí ar Champas Náisiúnta Spóirt Spórt 

 

 
Éireann & ar Institiúid Spóirt Éireann ach go 
háirithe fíorthiomantas do chóras do lúth- 
chleasaithe Éireannacha iomlán a bpoitéinsil a 
shroicheadh sa bhaile in Éirinn má roghnaíonn 
siad amhlaidh. 

 

Caibidil   5 

52 https://www.ireland.ie/en/stories/global-ireland-irelands-global-footprint-2025

Ardfheidhmíocht
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Tá bród orainn faoinar bhain na lúth- 
chleasaithe is fearr againn amach & táimid 
sásta gur imir na feabhsuithe suntasacha ar 
chórais, tacaíocht & áiseanna ó 2002 
tionchar dearfach ar a bhfeidhmíocht. Dá 
ainneoin sin, tháinig braistint shoiléir de 
thoradh Athbhreithniú Rio de chuid Spórt 
Éireann

 

 

 
 

53 go bhfuil spás ann le haghaidh 
cur chuige níos straitéisí & breisithe sa 
chóras ardfheidhmíochta. Creidtear, agus 
dul chun inn iontach déanta, gurb anois an 
t-am ceart chun an straitéis a athnuachan &
fís chomhroinnte athnuaite a sheachadadh
trasna an chórais. Agus na bloic thógála
théagartha ann cheana féin, & straitéis nua
le díriú uirthi, is í an bhraistint atá ann go
bhféadfaimis mothú níos bródúla fós as ár
náisiún spórtúil i gcaitheamh na dtimthriallta

  

atá amach romhainn. Tá roinnt de na
saincheisteanna a cuireadh in iúl, in
Athbhreithniú Rio chomh maith, leagtha
amach thíos.

Scála Infheistíochta in Éirinn i gcoibhneas le 
hIomaitheoirí 
Cé go mbeidh fachtóirí éagsúla i gceist i gcónaí, 
léiríodh le taighde idirnáisiúnta faoi  

 ath- 
bhreithniú SPLISS

   
54 go mbíonn naisc láidre 

  
idir

torthaí ardfheidhmíochta & leibhéil
infheistíochta. Léirítear le Fíor 5 conas, i measc
16 thír a measúnaíodh leis an athbhreithniú (gan
Éire san áireamh) gurb iad na tíortha ina raibh
na leibhéil infheistíochta ba shuntasaí sa spórt
ardfheidhmíochta sa tréimhse 2009 go 2012 (an
Astráil, an tSeapáin, an Fhrainc, an Chóiré) 

 

na
tíortha ab fhearr ar éirigh leo ag Cluichí
Oilimpeacha Londain 2012 freisin. Ba ghnách
linne áfach, a mheas gurb iad na tíortha sin a
bhfuil méid an daonra acu cosúil le daonra na
hÉireann (i.e. níos lú ná 10m) na fíor- 
iomaitheoirí againn. As measc an ghrúpa sin, i
gcaitheamh thimthriall Rio 2013-2016,
d'infheistigh an Nua-Shéalainn €152.1m san AF,
d'infheistigh an Danmhairg

 

  
€74.9m is níor

infheistigh Éire ach €37.6m. Tugaimid faoi deara
gur infheistigh an Danmhairg beagnach dhá
oiread na suime a d'infheistigh Éire & fuair iad
seacht n-oiread na mbonn a bhuaigh Éire ag Rio
dá bharr. 

 

Ba chosúil gur léir go gcaithfear teacht
ar thuilleadh cistí 

 
don

 
spórt

 
ardfheidhmíochta

chun tuilleadh bonn a bhaint amach.

 

 
  

 

Chapter 3 Participationa

Bhí ócáidí sáriontacha do 
lúthchleasaithe Oilimpeacha & 
Parailimpeacha na hÉireann ar 

taispeáint i Rio.

53 http://www.sportireland.ie/High_Performance/2016%20Rio%20Review/Sport%20Ireland%202016%20Rio%20Review.pdf
54 Fachtóirí Beartais Spóirt as a dtagann Rath Spóirt Idirnáisiúnta, comhthionscnamh idir Vrije Universiteit na Bruiséile (An Bheilg) 
  Institiúid WJH Mulier (An Ístiltír) Ollscoil Sheffield Hallam  (Ríocht Aontaithe) agus Spórt na Ríochta Aontaithe 
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Níltear ag baint leasa as roghanna malartacha 
cistiúcháin 
 

  

Chomh maith leis an ngá le leibhéal cistithe 
méadaithe ón Rialtas, is ar éigean go mbaintear 
leas as an deis do shaol corparáideach na 
hÉireann infheistiú sa spórt ardfheidhmíochta. 
B'fhéidir gurbh fhiú do Spórt Éireann & na 
CRNanna ábhartha saineolaithe a earcú chun 
plé

 

leis an saol gnó & pobal na ndeontóirí 
féideartha chun meicníochtaí níos nuálaí & 
tarraingtí a bhunú dóibh chun rannchuidiú níos 
substaintiúla a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh 
sin níos éasca nuair a bheidh Straitéis 
Ardfheidhmíochta sainmhínithe, cur chuige & treo 
foriomlán socraithe, & targaidí maidir le boinn 
soiléirithe. B'fhéidir go mbeidh deiseanna ann 
freisin chun múnlaí comhshaothair a mheas faoi 
mar a bhí i gceist sa Danmhairg mar a ndíoltar 
cearta Teilifíse & urraíochta mar chnuas le 
haghaidh roinnt spórt agus an ciste ag dul chun 
tairbhe do na spóirt sin ar 

 
fad ansin, lena n-áirítear 

na cinn sinn a thuillfeadh torthaí láidre ó chearta 
dá leithéid de ghnáth, 

 

ach oiread leis na cinn sin 
nach mbeadh an oiread deiseanna acu amhlaidh a 
dhéanamh de ghnáth. D'fhéadfadh cur chuigeanna 
nuálacha teacht de thoradh idirghníomhaíocht níos 
leithne leis an lucht gnó nó daonchairde freisin. 

 

 

An cistiú atá ar fáil á leathadh  go 
han-tanaí 
Seachas an  scála infheistíochta difriúil i 
dtíortha iomaíocha, tá difríocht eile ann sa 
mhéid gur éirigh le córais srathacha a 
cuireadh i bhfeidhm in áiteanna eile. Is i 
spóirt spriocdhírithe a dhéantar infheistíocht 
ardfheidhmíochta sa Nua-Shéalainn, as 
bhfuil trí chinn sa chéad sraith. Díríonn an 
Danmhairg ar 11 spórt sa bharrshraith dá 
cuid. I gcaitheamh Thimthriall 2013-2016 
Rio, infheistíodh €31.1m san ard- 
fheidhmíocht in Éirinn & leithdháileadh 
€6.5m breise ar lúthchleasaithe faoin Scéim 
Cárdála. Leithdháileadh na suimeanna 
airgid sin trasna 21 spórt gan aon chur 
chuige straitéiseach ann i leith

 

 

 

 

 
an 

chisealaithe & ba lú ná €900,000 an 
deontas bliantúil ba mhó. Áitítear in 
Athbhreithniú Rio go mbíonn leibhéal 
neamh-leordhóthaineach á roinnt i measc 
an iomarca spórt, nach dócha go mbeidh 
cuid díobh ina spóirt den chéad scoth. Má 
tá Éire le toradh níos fearr a fháil ar a 
hinfheistíocht ardfheidhmíochta, caithfear 
cinntí deacra a dhéanamh chun ár gcistiú a 
dhíriú ar líon spórt níos lú, ag díriú 

 

orthu 
siúd a bhfuil an poitéinseal is mó acu le 
bonn ar na hardáin a bhaint amach. 

 

 

Caibidil 5 
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Ardfheidhmíocht

Fíor 5: Spóirt Samhraidh: Gaol idir Cistiú - Boinn 2009-2012 Athbhreithniú SPLISS 
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Déantar cistiú ar bhonn  bliana de réir bliana  
 
Cé go bhfeidhmíonn saol na gcluichí Oilimpeacha & 
Parailimpeacha de réir thimthriallta ceithre bliana, 
deonaíodh cistiú ardfheidhmíochta in Éirinn ar bhonn 
bliana de réir  bliana go dtí seo. Cruthaíonn sin neamh- 
chinnteacht nach beag & baineann dúshlán do 
CRNanna leis i gcás go mbíonn siad ag féachaint le 
pleanáil i gcomhair tréimhsí 4-8 mbliana mar ullmhúchán 
le haghaidh Cluichí i ndiaidh a chéile. Tá an cás curtha i 
láthair ag Spórt Éireann, dá méadófaí scála an chistithe 
ardfheidhmíochta & dá ngluaisfí chuig tiomantas le cistiú 
ilbhliantúil a sheachadadh i gcomhair gach ceithre bliana 
ó 2019 ar aghaidh, go mbeadh CRNanna in ann an méid 
atá thíos 

  

  

a dhéanamh:-

• a gcláir a fhorbairt go straitéiseach i gcaitheamh 
thréimhse na 4-8 mbliana ag sonrú deiseanna i 
gcomhair bonn & lúthchleasaithe a chothú ina 
dtreo siúd ar bhealach pleanáilte; 

 

 

    

;

• 

    

 
timpeallacht sheasmhach a dhearbhú do 
lúthchleasaithe ardfheidhmíochta chun traenáil & 
feidhmíocht fheabhsaithe a  fhás ann, mar ar feidir cur 
chuige iomlánaíoch a ghlacadh i leith fhorbairt chonair 
a ngairme laistigh de & ar aghaidh ón spórt

• stiúrthóirí feidhmíochta den chéad scoth a mhealladh 
& conair ghairme shoiléir a sholáthar do chóitseálaithe 
sciliúla, ag soláthar luach saothair níos mó le 
haghaidh rath

  

 & ag cabhrú le haghaidh a thabhairt ar 
dhraenáil tallainne

 

; 

• a gcumas a bhreisiú chun plé le páirtithe féideartha 
chun cistiú breise a mhealladh chun deontais Stáit a 
chomhlánú, agus

 
 

 
  

 

• 

   

an

 

 píblíne fhoriomlán a fheabhsú le rath 
seasmhach feabhsaithe

                   

d'Fhoireann na hÉireann 
a chinntiú.

 

   

 
 
Deiseanna le haghaidh Comhleanúnachas Níos Mó 

 
Tarraingíodh aird ar an ngá le comhtháthú níos mó le 
haonáin pháirtithe ardfheidhmíochta Thuaisceart 
Éireann, mar gheall ar na sinéirgí a d'fhéadfadh teacht 
chun cinn. Tá dúshláin ann freisin maidir leis an 
mbealach le cúrsaí a bhainistiú ag pointí áirithe, i gcás 
go mothódh lúthchleasaí, mar gheall ar éilimh 
iomadacha, go bhfuil orthu roghnú idir a bhforbairt 
oideachasúil & spórtúil. Maidir le roghanna cosúil le 
scoláireachtaí spóirt & slite eile don earnáil spóirt  
oibriú níos dlúithe leis na hinstitiúidí tríú leibhéil 

  

 

 

d'fhéadfadh a leithéid a fhágáil go gcoinneoimis 
níos mó de na lúthchleasaithe is fearr dá bhfuil 
againn in Éirinn, tar éis dóibh 18 mbliana d'aois 
a shroicheadh.  Caithfear  machnamh a  
dhéanamh freisin chun aghaidh a thabhairt ar 
an ngá le cainníocht na seirbhísí a 
sholáthraíonn Institiúid Spórt na hÉireann a 
mhéadú & chun suíomh & amáil seirbhísí a 
shaindearadh níos fearr chun teacht le sceidil 
lúthchleasaithe gnóthacha.  

  

 

Deiseanna chun rialachas a bhreisiú 
tuilleadh  
Is é an dea-rialachas an bhunsraith ar ar féidir 
le CRNanna teacht faoi bhláth. Dá bharr sin, 
ceanglaítear ar gach CRN a fhaigheann cistiú 
Rialtais trí Spórt Éireann an Cód Rialachais 
d'Eagraíochtaí Pobail, Deonacha & 
Carthana

 

 

is
 

55 a ghlacadh. Is fiú an cheist, maidir 
le hoiliúint chuí do bhaill Bhoird, lena n-áirítear 
maidir le hardfheidhmíocht, agus an dea- 
chleachtas a fheidhmiú (m.sh. baill 
neamhspleácha ar Bhoird, téarmaí teoranta, 
srl.), a mheas tuilleadh.

 

Caibidil 

55 Féach ar Chaibidil 7 le haghaidh tuilleadh mionsonraí faoi seo
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Straitéis nua AF d’Éirinn  
Le hAthbhreithniú Rio de chuid  Spórt Éireann56   leagtar  
amach na chéad chéimeanna eile is gá a dhéanamh 
chun an córas a thabhairt chun cinn. Ceann den iomaí 
moladh is ea gur tráthúil straitéis nua  don  spórt
ardfheidhmíochta in Éirinn a tháirgeadh. Agus na sain- 
cheisteanna thuasluaite á gcur san áireamh & an gá á 
aithint, le peirspictíocht níos fadtéarmaí agus pleanáil á 
déanamh le haghaidh na dtimthriallta Oilimpeacha & 
Parailimpeacha, feidhmeofar na paraiméadair seo a 
leanas i leith spórt ardfheidhmíochta a fhorbairt in 
Éirinn:  

• Gluaisfidh Éire chuig cur chuige il-timthriallach i leith 
chistiú na hardfheidhmíochta. Forbrófar Straitéis nua 
Ardfheidhmíochta lena sainmhíneofar an treo i gcomhair 
12 bhliain ar a laghad

 

 & déanfar athbhreithniú uirthi 
gach ceithre bliana ar bhonn rollach  

 

.
• Bunófar Meitheal ar a mbeidh Spórt Éireann ina 

chathaoirleach & a bheidh comhdhéanta d'ionadaithe 
ó Spórt Éireann, Spórt Thuaisceart Éireann, 
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta, Comhairle 
Oilimpeach na hÉireann, Coimisiún na 
Lúthchleasaithe, Cumann Parailimpeach na hÉireann 
& an Roinn Iompar, Turasóireachta & Spóirt

 

chun an 
straitéis ardfheidhmíochta a fhorbairt, a gcuirfear faoi 
bhráid an Rialtais lena  ceadú ansin.

 
  • Leagfar targaidí soiléire uaillmhianacha amach leis 

an straitéis maidir le boinn
  

i gcaitheamh trí thimthriall  
Oilimpeacha

 
/ Parailimpeacha. Cuirfear na targaidí 

sin in iúl don phobal i gcoitinne go forleathan. 
   

Rud a bheidh ag teacht le targaidí uaillmhianacha 
nua, beidh tiomantas soiléir sa straitéis maidir le 
méadú ar chistiú an Rialtais don ardfheidhmíocht 
chun scála na hinfheistíochta a bhíonn ar fáil i 
náisiúin inchomparáide a leanúint. Beidh 
infheistíocht thart ar €20m in aghaidh na bliana ar 
bhonn seasmhach riachtanach i luathbhlianta an 
bheartais seo, le tiomantas láidir ón Rialtas chun 
cistiú ilbhliantúil a sheachadadh i gcomhair gach 
ceithre bliana ó 2019 ar aghaidh.   

 

 

 

• Féachfar ar dheiseanna ionas go meallfar 
deontóirí gnó nó aonair chun infheistíocht a 
dhéanamh ar bhealach níos fiúntaí. Measfar 
múnlaí comhshaothair lena n-oibríonn spóirt le 
chéile & tairbhí ó chomhchiste á  roinnt acu.

  
• Ar aon dul le múnlaí rathúla idirnáisiúnta, 

beidh an straitéis bunaithe ar chóras srathach 
spóirt. Beidh spóirt cisealaithe bunaithe ar 
fhianaise chrua & trí chritéir a úsáid a bheidh 
ailínithe leis na réimsí mar a mbíonn buntáiste 
nádúrtha ag Éirinn (geografach, ó thaobh 
bonneagair nó ar shlite eile), mais chriticiúil 
lúthchleasaithe, & struchtúir rialachais 
éifeachtacha. Beidh an fhianaise bunaithe ar 
phoitéinseal amach anseo. Gheobhaidh méid 
chomh mór le 12 spórt tacaíocht.

 

 

 

Beidh sé 
spórt ar a mhéad i spóirt Ardáin/Shraith 1 
chomh maith le spóirt Shraith 2 faoi fhorbairt.

• D'fhéadfadh spóirt foirne amháin nó tuilleadh 
teacht chun cinn mar iarrthóir le haghaidh 
Shraith 1 nó Shraith 2. Cé nárbh é an fachtóir 
ba  thábhachtaí é, is léir go dtacódh an leibhéal 
infheistíochta comhaontaithe in aghaidh na 
bliana le líon spóirt níos lú i Sraith 1, dá mba 
rud é gur spórt foirne ceann amháin nó 
tuilleadh díobh sin. 

   

 

• Toisc go bhfuil teorainn le cur le líon na spórt 
a gheobhaidh tacaíocht ardfheidhmíochta, 
féadfar clár Aitheantais Tallainne a fhorbairt 
chun lúthchleasaithe a shonrú i gcás go bhfuil 
an poitéinseal acu chun gluaiseacht idir spóirt 
& chun píblínte a thógáil trasna roinnt spórt. 

• Cé go mbeidh líon socraithe de spóirt Shraith 
1 & Shraith 2 ann, beidh meicníocht 
eisceachtúil ann freisin chun tacú le 
lúthchleasaithe asluiteacha i gcás go sonrófar 
poitéinseal sonrach le bonn a bhuachan ag 
na Cluichí Oilimpeacha nó Parailimpeacha. 
Toisc acmhainní a bheith teoranta, cuirfear 
teorainn ar líon na lúthchleasaithe asluiteacha 
a dtacófar leo laistigh de thimthriall áirithe 
Cluichí. Táthar ag súil leis go dtacófar le triúr 
lúthchleasaí asluiteacha ar a mhéad. 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

• 

 

 

 

 

 

 
 

 

Measfar an dúshlán maidir le spóirt "uile- 
oileánda" in aghaidh spórt a fheidhmíonn ar 
bhonn dlínseach. D'fhéadfadh sé go mbeadh 
ailíniú straitéiseach níos mó idir Spórt Éireann, 
Spórt Thuaisceart Éireann, Institiúid Spórt 
Éireann & Institiúid Spórt Thuaisceart Éireann 
tairbheach.  

 

 

                     Caibidil  5 Ardfheidhmíocht 

56 http://www.sportireland.ie/High_Performance/2016%20Rio%20Review/Sport%20Ireland%202016%20Rio%20Re view.pdf
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• Agus an ceanglas, go gcloífeadh gach 
comhlacht spóirt leis na caighdeáin rialachais 
chorparáidigh is airde, á aithint, ba cheart go 
bhfeidhmeofaí sin i leith na maoirseachta & 
an rialachais ar gach clár ardfheidhmíochta. 
Sonrófar gníomhartha maidir leis sin leis an 
straitéis, lena n-áirítear roghanna maidir le 
hoiliúint ardfheidhmíochta do bhaill Bhoird, 
ceist na mball Boird neamhspleách agus 
téarmaí teoranta. 

 Déanfar athbhreithniú leis an straitéis ar an 
mbealach is fearr le haghaidh a thabhairt ar 
aon dúshláin, lena n-áirítear acmhainniú, i 
gcomhthéacs lúthchleasaithe ard- 
fheidhmíochta atá i mbun oideachais dara nó 
tríú leibhéil freisin. Maidir leis sin, rud ar 
tábhachtach é don Rialtas & do Spórt 
Éireann is ea leas lúthchleasaithe a leanann 
dá spóirt, agus a n-oideachas & gairmeacha 
fadtéarmacha thíos  leis uaireanta. Saincheist 
is ea é a bhfuil níos mó airde á tabhairt uirthi 
go hidirnáisiúnta, agus díospóireacht is ea é 
a gcaithfear a leanúint go dlúth & go 
gníomhach. Is go tuisceanach 

 
a mheasfar 

tionscnaimh, cibé acu tionscnaimh 
airgeadais nó neamhairgeadais lena 
bhféachtar le leas lúthchleasaithe a 
fheabhsú, i rith a ngairme lúthcleasaíochta 
nó san aistriú ó iomaitheoir lánaimseartha 
chuig cuardaitheoir fostaíochta. 

 • Ceanglófar ar na lúthchleasaithe is fearr a 
fhaigheann cistiú Rialtais dul i mbun cláir 
imeachtaí a chomhaontófar leis an Rialtais, 
le fócas ar leith ar imeachtaí a tharlaíonn sa 
tréimhse díreach i ndiaidh na gCluichí 
Oilimpeacha nó Parailimpeacha. 
D'fhéadfadh imeachtaí dá leithéid a bheith 
dírithe ar an rannpháirtíocht sa spórt a 
spreagadh nó cuspóirí eile náisiúnta sláinte 
& folláine a chur chun cinn

 

, mar shampla 
an tsláinte mheabhrach a chur chun cinn nó 
rabhadh a thabhairt faoi chontúirtí an alcóil 
nó na mí-úsáide substainte. 

• Nuair a cheadóidh an Rialtas an straitéis 
nua, sannfar acmhainní cuí do Spórt 
Éireann chun í a sheachadadh. 

 

 

 

Tionchar a Thomhas agus 
Meastóireacht ar Éifeachtacht 
 
Faoi mar a bhíonn amhlaidh le gach cistiú 
lena mbeifear ag súil faoin mbeartas nua, 
déanfar meastóireacht & monatóireacht ar 
an infhistíocht san ardfheidhmíocht i 
gcaitheamh tréimhse ama. Stiúrfaidh Spórt 
Éireann a mhonatóireacht fhócasaithe féin. 
Bunófar meicníocht don mhonatóireacht & 
don mhaoirseacht ardleibhéil ar an straitéis 
ar bhonn gach sé mhí freisin. 

 

Cé go 
mbeidh targaidí maidir le boinn soiléir & go 
ndéanfar monatóireacht orthu, aithnítear go 
mbeidh thíos seal thuas seal i geist leis an 
spórt i gcaitheamh thimthriall na gCluichí 
Oilimpeacha/Parailimpeacha agus idir 
timthriallta. 

 

 

  

GNÍOMH 24
Faoi scáth an Ghrúpa Ceannaireachta Spóirt 
(féach ar Chaibidil 11), bunóimid Meitheal 
Ardfheidhmíochta (AF)  ar a mbeidh Spórt 
Éireann ina chathaoirleach agus a bheidh 
comhdhéanta d'ionadaithe ó Spórt Éireann, 
Spórt Thuaisceart Éireann, Comhlachtaí 
Rialaithe Náisiúnta, Comhairle Oilimpeach 
na hÉireann, Coimisiún na Lúthchleasaithe, 
Cumann Parailimpeach na hÉireann & an 
Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt chun 
Straitéis nua AF a fhorbairt d'Éirinn ar aon 
dul leis na paraiméadair a leagtar amach sa 
bheartais seo. Cuirfear an Straitéis nua faoi 
bhráid an Ghrúpa Ceannaireachta Spóirt ar 
an gcéad dul síos & ansin faoi bhráid an 
Rialtais lena ceadú.

Caibidil 5 Ardfheidhmíocht 
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Tugadh faoi obair nach beag chun Campas Náisiúnta Spóirt Spórt 
Éireann  ("an Campas") a fhorbairt chun freastal ar riachtanais 

éabhlóideacha an phobail spóirt in Éirinn. Ciallaíonn dul chun cinn 
suntasach a rinneadh le blianta beaga anuas go bhfuil áiseanna den 

chéad scoth i bhfeidhm anois ag an gCampas le haghaidh spórt 
éagsúil. Bhí áiseanna a forbraíodh go dtí seo mórán ar aon dul le 

Plean 2004 um Rialú Forbartha (ar a dtugtar an Máistirphlean 
freisin) don Champas. 

 

Tá a mbunáit ag 27 n-eagraíocht spóirt sa 
champas & leanfaidh forbairt chóiríochta oifige do Spórt Éireann 

chomh maith le CRNanna eile ar aghaidh i gcaitheamh na mblianta 
atá le teacht. Fochuideachta de chuid Spórt Éireann a fheidhmíonn 

an Campas. 

Caibidil 6
Campas 

Náisiúnta 
Spóirt Spórt 

Éireann
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            Caibidil  6 Campas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann

Réamhrá   

 

Tugadh faoi obair nach beag chun Campas 
Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann ("an Campas") a 
fhorbairt chun freastal ar riachtanais 
éabhlóideacha an phobail spóirt in Éirinn. 
Ciallaíonn dul chun cinn suntasach a rinneadh le 
blianta beaga anuas go bhfuil áiseanna den 
chéad scoth i bhfeidhm anois ag an gCampas le 
haghaidh spórt éagsúil. Bhí áiseanna a forbraíodh 
go dtí seo mórán ar aon dul le Plean 2004 um 
Rialú Forbartha (ar a dtugtar an Máistirphlean 
freisin) don Champas. Tá a mbunáit ag 27 
n-eagraíocht spóirt sa champas & leanfaidh 
forbairt chóiríochta oifige do Spórt Éireann chomh 
maith le CRNanna eile ar aghaidh i gcaitheamh 
na mblianta atá le teacht. Fochuideachta de chuid 
Spórt Éireann a fheidhmíonn an Campas.

   
   

 An Staid Faoi Láthair
 

 
Soláthraíonn an Campas áiseanna traenála den 
chéad scoth chun tacú leis na lúthchleasaithe is 
fearr againn san ullmhúchán le haghaidh na 
hiomaíochta. Mar chuspóir tánaisteach, 
soláthraíonn sé áiseanna & cláir lena ndírítear ar 
rannpháirtíocht níos leithne i measc an phobail i 
gcoitinne, mar a bhfuil leibhéil úsáide ag dul i 
méid, rud lena léirítear idir rannpháirtíocht 
mhéadaithe san cláir reatha shnámha, 
thumadóireachta & 

 

ghleacaíochta & thairiscintí 
nua lúthchleasaíochta & ilspóirt a tugadh isteach. 
In 2017, tugadh beagnach 1.1 milliún cuairt ar 
Ionad Náisiúnta Uisce Spórt Éireann, ag fágáil 
gurb é ceann de na háiteanna is mó a 
tharraingíonn cuairteoirí sa Stát.  

 
Áirítear iad seo a leanas leis na háiseanna atá i 
bhfeidhm sa Champas faoi láthair

 
:

• An tIonad Náisiúnta Uisce
 

• Céim 1 Airéine Náisiúnta Faoi Dhíon
 

 lena 
gcuimsítear

 

 Ionad Náisiúnta Traenála Faoi 
Dhíon, Ionad Náisiunta Traenála 
Lúthchleasaíochta Faoi Dhíon, Ionad 
Náisiúnta Traenála Gleacaíochta  
Airéine Náisiúnta Eachaíochta         • 

• Ionad Náisiúnta Peantatlain Nua-Aimseartha
• Ionad Náisiúnta Traenála Tumadóireachta  
• Ionad Traenála Ardfheidhmíochta 

  

• Ionad Náisiúnta Traenála Chumann Peile na hÉireann 

• Ionad Náisiúnta Forbartha Chluichí CLG 

• 

Rian Trastíre Náisiúnta
 

• 

Áis na Páirce Sintéisí Ilspóirt 
 

• 

 Dhá pháirc fóide mhóra ilspóirt lena bhfreastalaítear ar 
 Chluichí Gaelacha, peile & rugbaí

• Conair
 

í Rianta & Gearrtha Bogshodair 

Seachadófar Áis Traenála Cruicéid Ardfheidhmíochta 
agus Céim II den Airéine Náisiúnta Faoi Dhíon i 
luathbhlianta an bheartais seo

 

.  

 

 

Fís do Champas Náisiúnta Spóirt Spórt 
Éireann

 

 
 

 Soláthraíonn an Campas áis ardfheidhmíochta do na 
lúthchleasaithe is fearr in Éirinn le timpeallacht traenála 
den chéad scoth chun tacú leo san ullmhúchán i 
gcomhair na hiomaíochta. Agus an tábhacht a 
bhaineann leis an rannpháirtíocht a chur chun cinn á 

 haithint againn, feicimid ról níos leithne don Champas 
freisin maidir le bheith ag éascú rochtana do CRNanna, 
clubanna, pobail & scoileanna ar bhealach

 

 

a thagann 
leis an bprionsabal croílárnach lena gcinntítear go 
dtugtar tús áite ó thaobh na rochtana i rith na bliana do 
na lúthchleasaithe is fearr againn. Caithfear 
cothromaíocht a bhaint amach idir na nithe thíos mar 
sin sna prionsabail threoracha chun rochtain ar 
áiseanna a rialú, lena n-áirítear straitéis praghasála:

• Tús áite ó thaobh na rochtana i rith na bliana do 
lúthchleasaithe ardfheidhmíochta; 

• Rannpháirtíocht ag pobail a chur chun cinn chun 
úsáid áiseanna a uasmhéadú;

  • 

 
Úsáideoirí áiseanna ag rannchuidiú leis na costais 
reath

 

a; agus

 
• 

 
Leibhéal an fhóirdheontais a íoslaghdú. 

  

  

Forbairt Bhreise ag Campas Náisiúnta 
Spóirt Spórt Éireann 
  
Cuireadh tiomantas an Rialtais d'fhorbairt leanúnach 
Champas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann in iúl an 
athuair i dTionscadal Éireann 2040  , an Plean 
Forbartha Náisiúnta 

 

 (PFN) 2018-202757.
 

Rinneadh 
tiomantas €42 milliún maidir le cistiú caipitil don 
tréimhse 2018-2021, agus tarraingítear aird ar Chéim 2 
den Airéine Náisiúnta Faoi Dhíon

   
58 & don 

 

57 http://www.gov.ie/en/project-ireland-2040
58 Cuimsíonn páirceanna clúdaithe sintéiseacha & áiseanna tánaisteacha a dearadh le haghaidh rugbaí, scair & CLG go príomha ach atá 
     cumasach ar freastal ar gach spórt allamuigh. 
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         Caibidil
 

 6 Campas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann

Veileadróm & Ionad Náisiúnta Badmantain  mar 
thosaíochtaí le seachadadh i rith luathbhlianta an 
bheartais seo.  

Tarraingíodh aird sa PFN ar phleananna Spórt 
Éireann chun áiseanna cóiríochta do 
lúthchleasaithe agus áiseanna breise oifige do 
chomhlachtaí spóirt a fhorbairt ag an gCampas. 
Tagraíodh sa PFN freisin d'áis traenála ilspóirt 
faoi dhíon atá beartaithe don leadóg agus don 
chruicéad, a bhféadfadh infheistíocht réasúnta 
lena aghaidh dul i bhfeidhm go mór ar fhoirne 
ardfheidhmíochta chomh maith le rannpháirtíocht 
níos leithne sna spóirt sin. Seachadófar na 
tionscadail sin, chomh maith le hathchóiriú Bhaile 
an Aba, de réir mar a bheidh cistiú ar fáil. 
Táimid ag tuar freisin go leanfaidh na

   

 Comhlachtaí 
Rialaithe Náisiúnta

  

 ar aghaidh le háiseanna a 
fhorbairt ag an 

 
 

 

gCampas i gcomhpháirtíocht le 
Spórt Éireann 

 

& táthar ag súil leis go seachadóidh 
Cruicéad Éireann, Cumann Rugbaí na hÉireann 
is Haca Éireann, i measc dreamanna eile 
tionscadail sna blianta atá le teacht. Tabharfaidh 
Spórt Éireann tús áite don inrochtaineacht iomlán     

  

 

maidir le dearadh, tógáil & bainistiú áiseanna & 
spreagfaidh an taisteal gníomhach & inbhuanaithe 
m.sh. trí racaí rothar a sholáthar. Féachfaidh 
Spórt Éireann freisin ar roghanna malartacha 
freisin le haghaidh cistiú, lena n-áirítear múnlaí 
difriúla airgeadais, díol talún, daonchairdeas nó 
trí urraíocht trí chearta ainmniúcháin nó nithe eile. 

Tionchar a Thomhas agus 
Meastóireacht ar Éifeachtacht 
 
Faoi mar  a  bhíonn  amhlaidh  le  gach  cistiú

 lena   mbeifear ag  súil  faoin  mbeartas nua,
 

déanfar meastóireacht & montóireacht ar 
infheistíocht in áiseanna chun a mhéid is a 
chomhlíontar an cuspóir sonraithe a 
mheasúnú, & an príomhfhócas ag Campas 
Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann ar 
thimpeallacht den chéad scoth a sholáthar 
chun tacú le barrfheabhas a chothú sna 
lúthchleasaithe is fearr againn, agus an 
fócas tánaisteach ar rannpháirtíocht a 
mhéadú.   

    

GNÍOMH 25
Tabharfaimid   tógáil chéim 2 d'Airéine 
Náisiunta Spórt Éireann Faoi Dhíon 
chun cinn chomh maith leis an Ionad 
Náisiúnta Veileadróim & Badmantain 
ar aon dul le Tionscadal Éireann 
2040. Leanfaidh an Roinn & Spórt 
Éireann ar aghaidh le hoibreacha 
ullmhúcháin i leith tionscadal eile 
d'fhonn tosú orthu de réir & nuair a 
bheidh cistiú ar fáil. 
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Ar aon dul leis an bhfís a leagtar amach 
sa bheartas seo, forbróidh Spórt 
Éireann straitéis nua 10 mbliana chun 
Campas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann 
a fhorbairt & a fheidhmiú. Rachaidh 
Spórt Éireann i gcomhairle leis an 
meitheal ar ar cuireadh de dhualgas an 
straitéis ardfheidhmíochta a fhorbairt, i 
gcomhar le CRNanna & le príomh- 
pháirtithe leasmhara eile chun an 
straitéis sin a fhorbairt, a gcuirfear faoi 
bhráid

    
an Rialtais lena ceadú. 

GNÍOMH





Le cois líonra na CÁSanna, tá breis is 60 CRN & 12,000 club 
cleamhnaithe a bhainistíonn & a riarann spórt eagraithe i gcomhair 

thart faoi 1.7 milliún duine in Éirinn. Traenálann & cuireann siad 
cóitseálaithe & oifigigh amach, eagraíonn siad spórt ar leibhéal 

ionadaíoch, soláthraíonn siad deiseanna & conairí ón spórt áitiúil 
chuig comórtais náisiúnta & idirnáisiúnta, seachadann siad cláir 

chriticiúla náisiúnta spóirt i réimsí cosúil le frithdhópáil & leanaí a 
chosaint sa spórt,

 

 & eagraíonn & óstálann siad imeachtaí spóirt 
idirnáisiúnta lena spreagtar iomaíocht ar an leibhéal is airde. 

 
 

Caibidil 7
 Inniúlacht a Mhéadú
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Réamhrá 
  

 

 

Le cois líonra na CÁSanna, tá breis is 60 CRN & 
12,000 club cleamhnaithe a bhainistíonn & a riarann 
spórt eagraithe i gcomhair thart faoi 1.7 milliún 
duine

 59 in Éirinn. Traenálann & cuireann siad 
cóitseálaithe & oifigigh amach, eagraíonn siad spórt 
ar leibhéal ionadaíoch, soláthraíonn siad deiseanna 
& conairí ón spórt áitiúil chuig comórtais náisiúnta & 
idirnáisiúnta, seachadann siad cláir chriticiúla 
náisiúnta spóirt i réimsí cosúil le frithdhópáil & leanaí 
a chosaint sa spórt, & eagraíonn & óstálann siad 
imeachtaí spóirt idirnáisiúnta lena spreagtar an 
iomaíocht ar an leibhéal is airde. 

 

Is mó mar atáthar ag iarraidh ar eagraíochtaí spóirt 
dul os cionn a ngnó lárnaigh spóirt chun cabhrú le 
haghaidh a thabhairt ar dhúshláin níos leithne sa 
tsochaí maidir le sláinte, folláine, ionchuimsiú, agus 
forbairt shochaíoch & phobail. Tá sé sin ar fad ag 
tarlú i gcomhthéacs na n-acmhainní réasúnta 
teoranta a bhíonn ar fáil do go leor díobh, go 
háirithe na clubanna spóirt pobalbhunaithe áitiúla a 
bhíonn á mbainistiú & á rith ag oibrithe deonacha.  
 

 
 

Tá earnáil spóirt níos inbhuanaithe, ilghnéithí, 
cumasaí & tiomanta, lenar féidir nithe a 
sheachadadh don phobal ar fad, riachtanach le 
haghaidh 

 
rannpháirtíocht CRNanna & clubanna 

spóirt san obair le cláir oibre níos leithne i mbeartais 
a leanúint. Caithfimid inniúlacht

 
60 a chothú laistigh 

den earnáil & is é sin fócas na caibidle seo.
 

 

 

 

 

 
 

 
An Dúshlán  
Tá an earnáil spóirt ilghnéitheach. Caithfear an 
ilghnéitheacht sin a aithint in aon chlár chun 
inniúlacht a chothú, chomh maith leis an éagsúlacht 
in inniúlacht & spéiseanna na n-eagraíochtaí féin. 
Cé go bhfuil go leor CRNanna tagtha cuid mhaith 
chun cinn cheana féin ó thaobh iarrachtaí chun 
inniúlacht a chothú, d'fhormhór na gclubanna spóirt 
& dá n-oibrithe deonacha, beidh an próiseas chun 
inniúlacht a chothú ina athrú suntasach nua. 

   

Cuireann an neamhchinnteacht a bhaineann 
leis an mBreatimeacht leis an dúshlán atá 
roimh an earnáil spóirt maidir le hinniúlacht a 
chothú. Níl aon amhras ann go mbeidh roinnt 
tionchar oibriúcháin ar eagraíochtaí spóirt ar 
oileán na hÉireann, is tá scála & fairsinge na 
ndúshlán sin le déanamh amach fós. 
Caithfear aird ar leith a thabhairt ar an 
tionchar a d'fhéadfadh a bheith ar na 
heagraíochtaí sin a fheidhmíonn ar bhonn 
trasteorann de réir mar a théann an próiseas 
chun tarraingt amach as an Aontas Eorpach 
(AE) ar aghaidh. Aithnítear gur cuspóir 
tábhachtach le comhlíonadh is ea a chinntiú 
go mbeidh 

 

 
na heagraíochtaí sin ullmhaithe le 

feidhmiú go héifeachtach laistigh den 
timpeallacht iar-Bhreatimeachta. 

 
 Téann oibrithe deonacha i mbun a spóirt go 

príomha toisc go bhfuil paisean acu ina leith, 
go mbíonn siad ag iarraidh rud éigin a 
thabhairt ar ais, cabhrú leis an bpobal nó 
toisc go mbaineann siad taitneamh as a 
bheith ag oibriú le daoine óga. Maidir le haon 
fheachtas a bhfuil sé d'aidhm leis clubanna 
spóirt a láidriú chun spriocanna beartais a 
chomhlíonadh, b'fhéidir nach mbeadh sin ag 
teacht le

 

 

bunchúiseanna, luachanna nó 
creidimh oibrithe deonacha. 

 

 Tá próiseas cumarsáide & abhcóidíochta 
riachtanach mar sin chun iontaoibh & 
idirghníomhaíocht a chothú, soiléire a 
sholáthar, & cláir oibre an "bheartais" a 
ailíniú le bunchúiseanna idirghníomhaíochta 
ag oibrithe deonacha go háirithe. Caithfimid 
struchtúir & próisis chuí a bhunú chun 
idirghníomhú leis an earnáil spoirt & leis na 
hearnálacha eile a d'fhéadfadh rannchuidiú. 
Caithfimid pobail a chumhachtú - ceannairí 
áitiúla, tuismitheoirí & óganaigh - trí chur 
chuige cumasúcháin, chun na scileanna & an 
tionscnaíocht a fhorbairt chun a gclubanna 
féin a rith. Caithfear obair le hinniúlacht a 
chothú a bheith pleanáilte, diongbháilte, 
comhordaithe & marthanach.

59 http://sportireland.ie/Research/Economic_Impact_of_Sport_2010_/

60
  Tá inniúlacht sainmhínithe ag na Náisiúin Aontaithe mar "cumas daoine aonair, institiúidí & sochaithe feidhmeanna a fheidhmiú, 

fadhbanna a réiteach & cuspóirí a shocrú & a chomhlíonadh ar bhealach inbhuanaithe.  
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Ár gCuspóirí 
 

 

Tá sé d'aidhm againn earnáil spóirt a fhorbairt a fhéadfaidh cabhrú leis na cuspóirí móra 
atá leagtha síos sa bheartas, maidir le rannpháirtíocht & ardfheidhmíocht, a 
chomhlíonadh, agus earnáil spóirt a bheidh inbhuanaithe, freagrach & freagrúil bunaithe 
ar phrionsabail stuama lena n-áirítear:   

• Inbhuanaitheacht airgeadais & eagraíochtúil a thaispeáint;
• Ardchaighdeáin aonfhoirmeacha rialachais a léiriú;  

• Pleananna soiléire acu maidir le forbairt a lucht saothair chun tacú le baill foirne & oibrithe 
deonacha; 

 

•   Éiteos comhshaothrach a léiriú & iad ag obair laistigh den earnáil & le hearnálacha eile;
• Cuireann an ionchuimsitheacht chun cinn ina gcleachtais ar fad & ag plé le codanna den 

phobal, ina bhfuil méadú ag teacht ar an ilghnéitheacht, mar lúthchleasaithe, rannpháirtithe, 
cóitseálaithe, oibrithe deonach     

 
a agus lucht féachana; 

Sábháilteacht, cothrom na féinne & iompar eiticiúil a chur chun cinn ar gach leibhé  al;     
    

  

 

 

 
 each;   A bheith fócasaithe agus soiléir ina bpleanáil straitéis

 
        

 
 • 

 
Nuáil & nuachóiriú á dhéanamh trí

 
 taighde, meastóireacht & córais faisnéise a úsáid; agus 

        
  
• Cuntasacht á léiriú ag gach leibhéal 

 

Príomhréimsí Gníomhíochta    
 

Tá seacht bpríomhréimse gníomhaíochta aitheanta againn a bhféachfaimid inniúlacht ina 
leith a chothú. Feidhmíonn na réimsí sin ar leibhéil éagsúla mar leibhéal duine aonair, 
eagraíochta & córais, rud a chuireann ar ár gcumas inniúlacht na hearnála a fhorbairt ar 
bhonn níos iomlánaíche. Is iad seo a leanas na réimsí gníomhaíochta;

OBAIR DHEONACH

 TAIGHDE
MEASTÓIREACHT   &

   SAINCHEISTEANNA

RIALACHAS

CÓRAIS FAISNÉISE

COMHSHAOTH

  FORBAIRT AN

RÚ

CÓITSEÁIL

LUCHT SAOTHAIR        INSCNE
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Obair Dheonach
  
   

Tá thart faoi 400,000 oibrí deonach ann ar daoine 
fásta iad & a thugann 3.5 uair in aghaidh na 
seachtaine ar an meán don spórt

  

61, leibhéal oibre 
deonaí nach bhfuil a leithéid le feiceáil in aon réimse 
eile de shaol na hÉireann. Measadh go bhfuil a 
luach eacnamaíoch idir €322 - 582 milliún

 
 

  
 

in 
aghaidh na bliana

 

62. Cabhraíonn sé le thart faoi 
12,000 clu  b spóirt a chothú, ag freastal ar 1.7 milliún 
ball

 
63. Cuid lárnach den spórt eagraithe in Éirinn is 

ea é, go háirithe spórt a bhaineann le leanaí mar a 
mbíonn rannchuidiú seach-churaclaim múinteoirí 
chomh maith le tuismitheoirí/caomhnóirí & daoine 
eile sa phobal iontach luachmhar dár gcóras spóirt. 
Cothaíonn sé ionchuimsiú sóisialta & comhtháthú 
pobail chomh maith le forbairt scileanna saoil & a 
bhaineann le hobair don oibrí deonach.

 

 
  

Beidh obair le bonn oibre deonaí níos láidre & 
ilghnéithí a fhorbairt ina cuid lárnach dár n-iarrachtaí 
chun  inniúlacht a chothú. Chun an bonn láidir sin a 
bhaint amach, caithfimid infheistiú in oiliúint, forbairt 
& aitheantas oibrithe deonacha. Caithfimid 
ilghnéitheacht níos mó 

 
laistigh

 
dár

 
gcohórt

 
oibrithe

 
deonacha a spreagadh ar aon dul leis na hathruithe 
atá ag teacht ar phróifíl ár ndaonra.  

Ba cheart go gcabhródh sin freisin lenár 
n-iarrachtaí chun na grádáin sa rann- 
pháirtíocht ghníomhach a chúngú.

Is fiú iomrá ar leith a dhéanamh ar an 
ngrádán eitneach i ndáil leis an 
rannpháirtíocht shóisialta, trí obair dheonach 
nó freastal. In aineoinn srianta áirithe san 
fhaisnéis atá ar fáil ó Mhonatóir Spóirt na 
hÉireann64 

 
is cosúil go bhfuil roinnt 

difríochtaí láidre sna patrúin rannpháirtíochta 
idir na grúpaí náisiúntachta difriúla, mar a 
fheictear i bhFíor 6.

Líon Éireannach 
   % Neamh-

Éireannach 
Obair Dheonach

 %
11.4 5.2

Freastal ar chlub 35.0 25.4

Ballraíocht 19.7 7.7

 

Tá sé tábhachtach laghdú ar an ngrádán sin a bhaint 
amach & is dócha go mbeidh sé riachtanach faisnéis 
bhreise a ghabháil ar leibhéal na rannpháirtíochta sa 
spórt & i ngníomhacht fhisiciúil i measc na mionlach 
eitneach. 

 

61 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 
 Monitor%202017.pdf

62  http://sportireland.ie/Research/Economic_Impact_of_Sport_2010_/
63

 http://sportireland.ie/Research/Economic_Impact_of_Sport_2010_/
64

 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 

 Monitor%202017.pdf
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Beidh obair le bonn oibre deonaí 
níos láidre & ilghnéithí a fhorbairt 

ina cuid lárnach dár n-iarrachtaí 
chun inniúlacht a chothú.

Fíor 6: Céatadán Rannpháirtíochta Sóisialta ag 
Éireannaigh & Neamh-Éireannaigh sa Spórt  
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Tá dúshláin eile ann a bhfuil aghaidh le tabhairt orthu. 
Bíonn grádáin inscne, aoise & sóisialta chomh láidir don 
obair dheonach is a bhíonn siad i gcás na 
rannpháirtíochta gníomhaí. Fir is mó a bhíonn sna 
príomhróil bhainistíochta & cheannaireachta cosúil le 
cóitseálaí & oifigeach club. Téann leibhéal na oibre 
deonaí i laghad go suntasach i measc daoine breacaosta. 
Is iad na daoine le hioncaim níos airde & iad siúd a bhfuil 
leibhéil oideachais níos airde acu is dóchí a dhéanfaidh 
obair dheonach. Is é nósanna maireachtála gnóthacha ag 
daoine  na nithe is dóichí a bhíonn ina ndúshlán roimh 
chineálacha oibre deonaí a n-éilíonn go leor ama & is iad 
siúd atá ag brú cineálacha níos nua ar aghaidh cosúil le 
obair dheonach eipeasóideach (aonuaire nó sainmhínithe 
de réir ama) nó micrea-obair dheonach (rith páirce). Ní 
bhíonn fáil ar fhaisnéis faoi dheiseanna oibre deonaí 
chomh forleathan is a bheadh inmhianaithe. Rud a 
tarraingíodh anuas go minic i rith an phróisis 
chomhairliúcháin ab ea an gá le tacaí oiliúna níos cineálaí 
a fhorbairt chun déileáil le saincheisteanna & dúshláin a 
d'fhéadfadh a bheith coitianta i gcás oibrithe deonacha 
trasna gach spóirt. Molaimid roinnt gníomhartha chun 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin & chun cabhrú le 
bonn ár n-oibrithe deonacha a láidriú.   

  

 

 

Cóitseáil  
Bíonn an chóitseáil ina cuid lárnach d'fhorbairt 
imreoirí & d'fheidhmíocht spóirt ar gach leibhéal 
iomaíochta, agus príomhghníomhairí is ea 
cóitseálaithe chun eispéireas ardchaighdeáin a 
chinntiú do rannpháirtithe reatha & nua sa spórt. 
Is é an chóitseáil an phríomhghníomhaíocht a 
dtugann oibrithe deonacha fásta fúithi sa spórt 
agus glacann breis is duine as gach triúr oibrithe 
deonacha páirt san obair

 
 sin go rialta65.  

GNÍOMH 27

GNÍOMH 
 

 28

GNÍOMH 29

Tabhafaidh Éire straitéis oibre deonaí chun 
cinn chun  saincheisteanna  a mheas maidir le 
hearcaíocht, oibrithe deonacha a choinneáil, 
na grádáin a bhíonn san obair dheonach, & 
conas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
chun bonn ár n-oibrithe deonacha a chothú 
& a fhás. Spreagfar cineálacha níos nua 
d'idirghníomhaíocht le hoibrithe deonacha a 
ghríosfaidh rannpháirtíocht ghníomhach & 
shóisialta a oirfidh go mór do shaol an lae 
inniu. 

Tabharfaimid buiséad bliantúil isteach chun 
oibrithe deonacha a oiliúint, is beidh an 
buiséad le riaradh ag líonra na CRNanna & 
na CÁSanna i gcomhar le chéile lena 
chinntiú gur feidir le hoiliúint oibrithe 
deonacha tarlú trasna spórt éagsúil. Beifear 
ag díriú leis an oiliúint seo ar shain- 
cheisteanna cosúil le leas leanaí, feasacht 
ar mhíchumas, céad chabhair, riaracháin 

 
&

 rialachas spóirt & tiomsú airgid. Beifear ag 
súil leis go n-oibreoidh na CRNanna & 
CÁSanna le clubanna & Cóitseáil Spórt 
Éireann go dlúth chun an oilúint sin a 
phleanáil agus a sheachadadh. 

Oibreoidh Spórt Éireann leis an earnáil 
chorparáideach chun tacú leis an obair 
dheonach i measc fostaithe, rud ar chóir 
dó dul chun tairbhe d'fhostóirí chomh 
maith leis an tsochaí i gcoitinne toisc gur 
féidir leis an obair dheonach cabhrú le 
daoine scileanna a fhorbairt ar féidir leo 
a úsáid ar mhaithe lena ngairm.

65 https://www.sportireland.ie/Research/Irish%20Sports%20Monitor%202017%20-%20Half%20Year%20Report/Irish%20Sports%20 
 Monitor%202017.pdf
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D'fhéadfadh ról, inniúlacht, cumas & cúinsí 
cóitseálaithe a bheith iontach difriúil, idir oibrithe 
deonacha páirtaimseartha, neamhíoctha ar leibhéal 
áitiúil, agus chóitseálaithe ardfheidhmíochta a 
bhíonn sa ról ar bhonn lánaimseartha, íoctha. 

 

 

 

Is ag Cóitseáil Spórt Éireann a bhíonn an príomhról 
maidir le cóitseáil a fhorbairt in Éirinn. Oibríonn sé 
le CRNanna & leis an earnáil spóirt ar bhonn níos 
leithne & uile-oileánda go príomha trí Chlár 
Forbartha na gCóitseálaithe chun caighdeáin, 
stádas & próifíl na cóitseála a ardú. 

 

Cé go bhfuil 
feabhsuithe suntasacha tagtha de bharr na hoibre 
sin sa réimse, tá roinnt dúshlán buntábhachtach fós 
ann. 

 
    

 

Caithfimid bonn na gcóisteálaithe a leathnú. De réir 
Mhonatóir Spóirt na 

 
hÉireann 2017, fir is ea 

beagnach 70% de chóitseálaithe deonacha & 
daoine bána Éireannacha is ea 95% díobh. Is iad 
daoine a thuilleann ioncam ard & daoine a bhfuil 
oideachas tríú leibhéal acu is mó a bhíonn i mbun 
na cóitseála. Caithfimid a chinntiú gur féidir le gach 
duine a bhfuil an tionscnaíocht, scileanna & 
inniúlachtaí acu chun dea-chóitseáil a dhéanamh a 
bheith i mbun spórt in Éirinn. Dá leathnófaí bonn na 
gcóitseálaithe go n-áireofaí tuilleadh ban, daoine le 
míchumas & iad siúd as cúlraí socheacnamaíochta 
níos ísle, ba cheart go gcabhrófaí le leibhéal 
rannpháirtíochta gníomhaí níos airde a ghríosadh i 
measc na ngrúpaí sin.

  

Ba cheart go mbeadh 
earnáil na cóitseála ionchuimsitheach & go léireodh 
an earnáil ilghnéitheacht an daonra ó thaobh 
inscne, eitneachta, gnéasachta, creideamh 
reiligiúin & cúinsí eacnamaíochta.

 

 

Cé go mbíonn an chóitseáil ina cuid lárnach 
d'fheabhsú imreoirí, tá a fhios againn go 
mbaineann tábhacht i bhfad níos mó leis an 
tsláinte & corpacmhainn a fheabhsú, 
meáchan a rialú, spraoi, nó am a chaitheamh 
le cairde & baill teaghlaigh ná scileanna 
lúthchleasaíochta nó feidhmíocht theicniúil a 
fheabhsú d'fhormhór mór na ndaoine fásta a 
ghlacann páirt sa spórt. 

 

Dírítear ar fhorbairt 
scileanna teicniúla i gcáilíochtaí cóitseála ar 
leibhéal iontrála áfach seachas ar thuiscint 
níos fearr a fháil ar chúiseanna daoine le páirt 
a ghlacadh ar chor ar bith. Caithfimid forbairt 
chóitseálaithe ilspóirt & oifigeach forbartha 
spóirt cáilithe a spreagadh, a oibreoidh i 
dtimpeallacht ilspóirt chun éascú le rann- 
pháirtíocht ilchumais sa spórt i rith chúrsa an 
tsaoil. 

 
Tá bealaí nua le deiseanna oiliúna & 
forbartha a sholáthar do chóitseálaithe 
riachtanach lena n-áirítear réitigh 
theicneolaíochta a fhorbairt a chabhróidh le 
foghlaim "chumaiscthe", rud a chabhróidh linn 
lucht féachana nua a shroicheadh & 
cóitseálaithe nó teagascóirí féideartha a 
thabhairt isteach ar bhealaí difriúla. Is féidir 
linn pobail chleachtais a chur chun cinn do 
chóitseálaithe clubanna chun foghlaim & 
eispéiris a roinnt. Soláthraíonn tionscnaimh 
cosúil leis na CSHanna deiseanna dúinn chun 
cúrsaí cóitseála a mhúnlú go mbeidh siad 
níos inrochtana do raon níos  leithne daoine. 
Má sholáthraítear deiseanna cuí oideachais & 
oiliúna, ba cheart go gcumasódh sin cóitseáil 
níos fearr do dhaoine le míchumais. 
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Rialachas 
 

 
Baineann tábhacht chriticiúil le dea-rialachas 
chun spórt a rith go héifeachtach éifeachtúil. 
Cabhraíonn sé freisin le dearbhú a sholáthar 
do pháirtithe leasmhara difriúla go mbíonn an 
sport i 'lámha sábháilte'. Cé gurb é ár 
bpríomhchúram anseo ná rialachas 
eagraíochtaí aonair spóirt, cibé acu CRN, 
CÁS, club spóirt nó dream eile, aithnímid, 
nuair a tharlaíonn teipeanna rialachais lastigh 
d'eagraíochtaí aonair, gur gnách dóibh dochar 
a dhéanamh do cháil an chórais spóirt ar fad 
chomh maith leis an eagraíocht atá i gceist. 
Bíonn forbairt rialachais níos láidre sa spórt 
tábhachtach mar sin ar leibhéal eagraíochta 
agus córais araon. 

 
 

 Mar gheall ar ilghnéitheacht eagraíochtaí 
laistigh den chóras spóirt, tá a fhios againn 
nach bhfuil aon mhúnla dea-rialachais amháin 
ann don earnáil.

  

 Táthar 
 

cineál ar aon intinn go 
hidirnáisiúnta áfach maidir lena mbíonn i 
gceist le dea-phrionsabail rialachais don 
spórt; prionsabail a ghabhtar go 
leordhóthanach i gCód Rialachais na 
hÉireann don earnáil Phobail, Dheonach & 

  

  Charthanais (CVC)66     len    ar ghlac Spórt Éireann. 
     
Soláthraíonn an Cód creat lenar féidir measúnú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn CRNanna, CÁSanna & 
clubanna dá réir agus rialachas níos láidre á 
fhorbairt acu. Cód is ea é atá bunaithe ar 
phrionsabail & comhdhéanta de dhea-chleachtais 
don Bhord maidir le cuspóirí straitéiseacha a shocrú 
& maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na 
gcuspóirí sin agus cleachtais dá leithéid á 
bhfeidhmiú ar bhonn 'comhlíonadh nó mínigh'. 
Moltar cleachtais ar leibhéil difriúla d'eagraíochtaí 
beaga, ar mheánmhéid & d'eagraíochtaí móra.    
 Is féidir le CRNanna, CÁSanna & clubanna spóirt an 
Cód a ghlacadh de réir a n-acmhainní agus a 
gcumas chun amhlaidh a dhéanamh & ar aon dul 
lena gcuspóirí straitéiseacha. Cé go bhfuil tús curtha 
leis an bpróiseas lena gceanglaítear ar CRNanna 
cistithe dul i mbun an Chóid, creidimid gurbh fhiú 
dlús a chur le tiomantas chun dearbhú dúinn go 
mbíonn an spórt i lámha sábháilte. Táimid ag súil 
leis freisin go ngabhfaidh CÁSanna orthu féin 
glacadh leis an gCód. Tá a fhios againn go mbeidh 
tuilleadh acmhainní riachtanach chun an oiliúint & 
tacaíocht atá ag teastáil a sholáthar chun na 
hathruithe riachtanacha a chur i bhfeidhm laistigh de 
CRNanna & CÁSanna. 
 
Is fiú béim ar leith a chur ar róil, dualgais & 
oibleagáidí CRNanna, CÁSanna & gach eagraíocht 
eile spóirt i ndáil le ceanglais maidir le cosaint & leas 
lúthchleasaithe. 

 

GNÍOMH 30

GNÍOMH 31

 Forbróidh Cóitseáil Éireann plean cóitseála 
nua faoi dheireadh 2019. Féachfar leis 
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 
a shonraítear anseo trí ilghnéitheacht níos 
mó i measc lucht saothair na cóitseála a 
spreagadh, cáilíochtaí cóitseála ar leibhéal 
iontrála a mhúnlú go mbeidh siad níos 
inoiriúnaithe ionas gur féidir le cóitseálaithe 
oibriú trasna raoin spórt & gníomhaíochtaí 
fisiciúla. Leagfar béim níos mó leis an 
bplean ar iompar & ar dhearcaí freisin 
seachas ar scileanna teicniúla amháin ag 
leibhéal iontrála, agus úsáid níos mó as 
teicneolaíocht á cur chun cinn san 
oideachas do chóitseálaithe, chomh maith 
le cóitseáil do dhaoine le míchumais. 

Déanfaidh Spórt Éireann maoirseacht 
ar phróiseas lena nglacfaidh gach CRN 
& CÁS leis an gCód Rialachais don 
Earnáil Phobail, Dheonach & 
Charthanais faoi dheireadh 2021. Mar 
chuid den phróiseas sin, sonróidh & 
cuirfidh Spórt Éireann an oiliúint & na 
tacaí a theastóidh ó na heagraíochtaí 
difriúla i bhfeidhm chun cabhrú leis an 
bpróiseas sin chun glacadh leis an 
gCód.

  

66 www.governancecode.ie
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Saincheisteanna Inscne i 
mBainistíocht an Spóirt 

 
 

  

Eilimint thábhachtach den bheartas seo is ea 
aghaidh a thabhairt ar rannpháirtíocht na 
mban ar gach leibhéal sa spórt. Phléamar in 
áiteanna eile le rannpháirtíocht na mban mar 
rannpháirtithe gníomhacha, mar chóitseálaithe 
& i gcomhthéacs an spóirt ardfheidhmíochta. 
Tá sé tábhachtach saincheist na mban i bpoist 
cheannaireachta a mheas freisin, lena 
n-áirítear poist mar bhaill Bhoird CRNanna & 
Príomhoifigigh Feidhmíochta. Nochtar le 
comparáid idirnáisiúnta

 
 

67 faoin scéal a 
thaispeántar i bhFíor 7 go 

 

bhfuil Éire i lár an 
tábla agus níos lú ná ceann 

 

amháin as gach 
ceathrar CRN ann ar mhná 30% ar a laghad 
dá mbaill Bhoird. Taispeántar an scéal i gcás 
na bPríomhfheidhmeannach go bhfuil Príomh- 
fheidhmeannach mná ag thart faoi ceann 
amháin as gach seacht CÁS.

    

I bhfianaise na bhfigiúr seo, níorbh aon 
ábhar iontais nuair a chuir CRNanna in iúl, i 
rith an phróisis chomhairliúcháin, an 
dearcadh soiléir nach raibh cúrsaí mar atá ó 
thaobh bhallraíocht na mban ar Bhoird 
CRNanna & i bpoist cheannaireachta 
inghlactha & go gcaithfí aghaidh a thabhairt 
ar an gceist. Bhí siad sásta a admháil go 
bhfuil iarrachtaí níos mó ag teastáil go 
mbainfidís, nó go deimhin go rachaidís os 
cionn 30% d'ionadaíocht ag mná ar a 
mBoird. Rud ar ar tarraingíodh aird leis an 
gcomhairliúchán áfach ab ea go mbeadh sé 
deacair sin a bhaint amach trasna 
speictream na CRNanna mar gheall ar raon 
na ndúshlán atá rompu. Rinneadh 
machnamh ar chuótaí éigeantacha a 
thabhairt isteach is iad nasctha le cistiú. 
Dúirt go leor de na CRNanna áfach go 
bhféadfadh a leithéid an bonn a bhaint dá 
bhfeidhmiú éifeachtach.

 

 

67 http://www.sydneyscoreboard.com/scoreboard/country/ireland/
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Fíor 7: Scórchlár Sydney  2013-2014: % de CRNanna ar mhná 30% ar a laghad dá mbaill ar a mBoird (de réir tíortha 
roghnaithe)
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Tá iomrá déanta againn in áiteanna eile sa 
cháipéis ar ghníomhartha áirithe chun tacú le 
rannpháirtíocht na mban sa spórt ar bhonn 
níos coitinne mar rannpháirtithe, cóitseálaithe, 
réiteoirí nó riarthóirí. Creidimid gur cheart go 
gcabhródh na gníomhartha sin le líon na 
ndaoine, as ar féidir riarthóirí sinsearacha 
spóirt & baill Bhoird a tharraingt amach anseo, 
a bhreisiú. Tá tuilleadh riachtanach áfach, 
agus is é sin an chúis go molaimid an gníomh 
seo a leanas.    

Lucht Saothair
    

 an Spóirt a 
Fhorbairt  
Earnáil is ea an spórt a bhíonn ag brath 
réasúnta mór ar shaothar, rud a chiallaíonn, 
de réir mar a fhásann an earnáil, gur dócha 
go dtiocfaidh

  
 

       

 
 

fostaíocht bhreise dá bharr. 
Tuairiscíodh i staidéar 2010 a rinne 
Indecon68 

 thar ceann Chomhairle Spóirt na 
hÉireann, mar a bhí agus gurb í Spórt 
Éireann anois í, go raibh beagnach 39,000 
duine fostaithe san earnáil, rud ab ionann 
le 2% den fhostaíocht ar an iomlán in 
Éirinn. Fostaíodh beagnach 9,000 díobh 
siúd san earnáil spóirt dheonach, agus 
nuair a cheanglaítear sin le thart faoi 
400,000 oibrí deonach   ar daoine fásta iad69

a oibríonn i CRNanna, clubanna spóirt 

 
 

agus pobail, is ionann sin agus leibhéal 
suntasach acmhainní daonna don spórt 
eagraithe in Éireann. Leis an ngairmiúlacht ag 
dul i méad & leathnú ag teacht ar raon na 
ngairmeacha a oibríonn sa spórt, tarraingítear 
aird ar a thábhachtaí is atá sé go dtabharfar 
aghaidh lenár mbeartas ar shaincheisteanna 
maidir le hoiliúint & forbairt an lucht saothair.

  

  

 

 

 

Tá cuid mhaith dea-oibre ag tarlú cheana fein i 
ndáil le 

 
deiseanna oideachais, oiliúna, 

foghlama, & forbartha á soláthar ag Spórt 
Éireann go díreach, & ag CRNanna, CÁSanna 
& Ionad CARA i measc dreamanna eile. 
Dírítear an ghníomhaíocht sin ar raon leathan 
daoine lena n-áirítear cóitseálaithe, oibrithe 
deonacha, lúthchleasaithe, baill foirne 
ghairmiúla & baill ar bhoird rialaithe. Áirítear na 
mílte foghlaimeoirí ann & i raon leathan na 
gníomhaíochta, áirítear oideachas do 
chóitseálaithe, feasacht frithdhópála 

 

& oiliúint 
cosanta leanaí chomh maith le scileanna 
éagsúla boga & teicniúla a dhírítear ar fhorbairt 
ghairmiúil na bhfostaithe san earnáil. Níl aon 
straitéis shoiléir chomhordaithe ann don earnáil 
maidir leis sin áfach.  

Tá Spórt Éireann cumhachtaithe chun 
oideachas spóirt a fhorbairt sa tír ionas go 
gcuimseofar ní hamháin cóitseáil ach cúrsaí 
don tionscal corpacmhainne, saincheisteanna 
frithdhópála, rialachas, cosaint leanaí, srl. Agus 
an lucht saothair ag dul i leithne & ag éirí níos 
ilghnéithí & le méadú ag teacht ar an 
tsoghluaiseacht laistigh den AE, tá sé 
tábhachtach go n-áireofar cáilíochtaí a 
bhaineann leis an spórt sa Chreat Náisiúnta 
Cáilíochta (NQF) & go mbeidh tagairtí sa 

 

Chreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) dóibh. 
Chomh maith le bheith ag cabhrú le forbairt an 
lucht saothair, d'fhéadfadh sin cabhrú le 
soghluaiseacht an lucht saothair trasna 
bhallstáit an AE. 

 

D'fhéadfaí bonn eolais earnáil 
spóirt na hÉireann a shaibhriú trí lucht saothair 
a chothú a bheidh soghluaiste ó thaobh cúrsaí 
tíreolaíochta. Beidh sé tábhachtach a chinntiú 
nach gcuirfidh tionchar an Bhreatimeachta an 
aidhm sin i mbaol. 

 

GNÍOMH 32
Iarrfar ar CRNanna targaidí maidir le 
héagsúlacht inscne a shocrú & pleananna 
gníomhaíochta comhionannais a fhorbairt. 
Soláthrófar tacaíocht do chláir oiliúna 
ceannaireachta aonfheidhme do mhná 
lena n-áirítear oiliúint a bhaineann le 
rialachas & oiliúint theicniúil (cóitseáil, 
réiteoireacht, & bainistíocht foirne). 
Déanfaidh Spórt Éireann monatóireacht 
ar a  n dul chun cinn maidir leo siúd a 
chomhlíonadh & tuairisceofar go bliantúil. 
Mura bhfuil dul chun cinn leordhóthanach 
á dhéanamh, pléifimid an cheist tuilleadh 
le gach páirtí leasmhar. 

 

68 http://sportireland.ie/Research/Economic_Impact_of_Sport_2010_/
69 http://sportireland.ie/Research/Irish-Sports-Monitor-Annual-Report-2015/
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Cé go mbíonn deiseanna foghlamtha foirmiúla 
tábhachtach san fhorbairt inniúlachta laistigh 
den earnáil, cuspóir a breisíodh nuair a 
tugadh an Corpoideachas isteach san 
Ardteistiméireacht mar ábhar inscrúdaithe in 
2018, seachadann eispéiris foghlamtha 
neamhfhoirmiúla tairbhí suntasacha maidir 
leis sin freisin. Soláthraíonn líonraí deiseanna 
chun comhroinnt cleachtais a éascú, caidrimh 
a chothú laistigh den spórt & le hearnálacha 
ábhartha eile cosúil le sláinte, forbairt phobail 
& oideachas, agus cur chuige níos 
comhchoitinne á ghlacadh i leith fadhbanna a 
réiteach, agus tuiscint bhreisithe maidir le 
forbairt lucht saothair. 

 

   
 

Ba mhaith linn go gcuirfí leasa iomlána spóirt 
na hÉireann

 

 
san áireamh agus cinntí á 

ndéanamh ar leibhéal idirnáisiúnta. In 
aineoinn roinnt cásanna suntasacha, ní raibh 
riarthóirí spóirt Éireannacha le feiceáil ar na 
leibhéil ábhartha i gcomhlachtaí 
cinnteoireachta idirnáisiúnta spóirt go dtí seo. 
Chuirfimis fáilte roimh níos mó oifigeach & 
riarthoirí spóirt Éireannacha i bpoist 
ardleibhéil i gcomhnaidhmeanna idirnáisiúnta 
spóirt & in eagraíochtaí idirnáisiúnta ilspóirt

 

, & 
chuirfeadh a leithéid na luachanna dearfacha 
& prionsabail láidre eitice, a bhíonn 
bunriachtanach do cháil an spóirt, chun cinn 
dá bharr. 

  

Comhshaothar    
Sprioc a bhíonn i gceist le cothú inniúlachta 
is ea 

 
gur

 
fearr

 
mar

 
a oibreoidh gach eilimint 

den chóras spóirt le chéile chomh maith 
leis na heagraíochtaí sin lasmuigh den 

 
saol

spóirt ar féidir  leo difríocht a dhéanamh do 
shaol spóirt daoine aonair. Má chothaítear 
tuilleadh comhshaothair & má fhorbraítear 
nascálacha laistigh & 

 
lasmuigh den 

 

saol
spóirt, tá an poitéinseal ann go ndéanfaí 
athrú ó bhonn ó thaobh a bheith ag 
rannchuidiú le rath an bheartais. Toisc gur 
comhlachtaí uile-oileánda formhór na 
CRNanna, bíonn sé tábhachtach 
saincheisteanna Thuaidh/Theas a mheas 
anseo. 

 

Creidimid go mbeidh iarrachtaí riachtanach 
in dhá réimse chun comhshaothrú a 
chothú. I dtosach báire, caithfimid na 
cumais & sraitheanna scileanna a fhorbairt 
laistigh de na heagraíochtaí go n-aithneofar 
na tairbhí a d'fhéadfadh teacht as na naisc 
a dhéanamh le comhlachtaí eile spóirt & le 
heagraíochtaí seachtracha. 

 

Cuid den chlár 
forbartha lucht saothair is ea sin ar 
tagraíodh di thuas. Caithfimid iompar 
comhshaothrach a ghríosú freisin trí chritéir 
chistithe a fhorbairt i gcásanna gur féidir 
amhlaidh a dhéanamh. 

 

 
Feicimid poitéinseal mór le haghaidh 
leibhéal comhshaothair an-bhreisithe idir 
spórt & oideachas chun rannpháirtíocht 
níos mó a 

 

éascú chomh maith le 
lúthchleasaithe a fhorbairt, oideachas do 
chóitseálaithe, rochtain ar áiseanna & 
cuspóirí ardfheidhmíochta. Mar shampla, 
gineann institiúidí tríú leibhéil, a mbíonn 
lámh acu i gcúrsaí a bhaineann le spórt, 
soláthar réamhdhéanta de phearsanra oilte 
a d'fhéadfadh cabhrú leis an gcóras spóirt 
dul i ngleic le dúshláin an fhíorshaoil a 
bhaineann le taighde, meastóireacht, cláir 
a fhorbairt, srl. Bíonn áiseanna ag 
scoileanna & ollscoileanna a bhíonn 
díomhaoin i rith tréimhsí saoire & a 
d'fhéadfaí a úsáid chun idirghníomhú le 
pobail áitiúla. D'fhéadfadh mic léinn, 
comhlachtaí spóirt & pobail áitiúla 

  

teacht le 
chéile chun smaointe a fhorbairt faoi 
bhealaí chun sin a thabhairt chun cinn.   

GNÍOMH 33
Is é Spórt Éireann a stiúrfaidh forbairt 
na straitéise do lucht saothair na 
hearnála spóirt lena dtabharfar aghaidh 
ar earcaíocht, gairmiúlú méadaithe, 
forbairt, bailíochtú & aitheantas, 
soláthar don Fhorbairt Ghairmiúil 
Leanúnach (CPD), ilghnéitheacht na 
ceannaireachta ar feadh na hearnála & 
ionadaíocht Éireannach ar chomh- 
naidhmeanna idirnáisiúnta spóirt. 
Tacóimid le hiarrachtaí Spórt Éireann 
chun straitéis fhadtéarmach a fhorbairt 
don oideachas, foghlaim & forbairt. 
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Taighde, Meastóireacht agus 
Córais Faisnéise 
  

   

Tá rún daingean againn cinnteoireacht, ar 
fearr mar a bheidh sí bunaithe ar fhianaise, a 
chothú ar feadh an spóirt.

 
 Chuir clár taighde 

Spórt Éireann le 10 mbliana anuas go mór 
lenár dtuiscint ar thírdhreach an spóirt. Tá 
bearnaí fós ann áfach sa mhéid atá ar eolas 
againn áfach, maidir leis an taighde reatha a 
chur in iúl & a scaipeadh, agus sna naisc atá 
á ndéanamh idir taighde, beartas & 
cleachtas.

 

GNÍOMH 35
Forbróidh Spórt Éireann straitéis taighde 
don spórt lena bpléifear le gach 
príomheagraíocht a fheidhmíonn laistigh 
den earnáil. Ba cheart go gcabhródh an 
straitéis le caidrimh níos foirmiúla & 
struchtúrtha a chruthú idir an cleachtas, 
an córas beartais & pobail taighde lena 
chinntiú go dtabharfar tús áite, maidir leis 
na hacmhainní teoranta a bhíonn ar fail i 
ngach fearann, i dtreo tuiscint níos fearr 
a fhorbairt ar na príomhcheisteanna ó 
thaobh beartais a bhaineann leis an 
spórt, rud lena bhforbrófar réitigh níos 
fearr i leith na ndúshlán a bhfuilimid ag 
féachaint le haghaidh a thabhairt orthu. 
Cinnteoimid go scaipfear faisnéis taighde 
& mheastóireachta níos leithne ar feadh 
an chórais spóirt. Chuige sin, forbróidh 
Spórt Éireann  taisclann taighde & sonraí  
spóirt ar-líne. 
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GNÍOMH 34
Cothóimid & spreagfaimid comh- 
shaothrú laistigh den earnáil spóirt & 
idir an earnáil spóirt & earnálacha eile 
trí thionscnaimh oiliúna & forbartha & trí 
dhreasachtaí airgid & de chineálacha 
eile chun iompar comhshaothrach a 
ghríosadh ar gach leibhéal spóirt.  
Oibreoimid ar bhonn uile-oileánda 
maidir leis seo. Féachfaimid le 
caidreamh níos láidre a chothú go 
háirithe leis an gcóras oideachais inár 
n-iarrachtaí.  
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Tá an cumas le héifeachtacht clár & gníomhartha 
a thuiscint & meastóireacht a dhéanamh air sin 
tábhachtach. Tá easpa fianaise ann faoi láthair le 
cleachtais a threorú, go háirithe maidir le 
rannpháirtíocht i spórt a mhéadú, agus caithfear 
breathnú le taighde amach anseo ar bhealaí ar 
féidir le cláir spóirt & ghníomhaíochta fisiciúla 
fónamh mar idirghabhálacha chun forbairt 
iompar sláintiúil & nósanna maireachtála a 
bheidh gníomhach go fisiciúil a chur chun cinn do 
dhaoine & do phobal. Thairis sin, is dócha go 
mbeidh raon scileanna & saineolais, nach bhfuil 
ar fáil faoi láthair laistigh d'eagraíochtaí spóirt, 
riachtanach

 

chun cláir spóirt, a fhreastalóidh ar 
raon níos leithne de ghrúpaí daonra (grúpaí 
sláinte sa daonra, grúpaí ilghnéitheacha ó 
thaobh cúrsaí cultúir & teanga, daoine le 
míchumais, srl.), a dhearadh & meastóireacht a 
dhéanamh orthu.  

GNÍOMH 36

GNÍOMH 37

Tacóimid le CRNanna & le comhlachtaí eile 
spóirt chun uirlisí meastóireachta a fhorbairt 
do chláir & do thionscnaimh. Forbróidh Spórt 
Éireann creataí meastóireachta 
caighdeánaithe lena mbeifear in ann 
measúnacht téagartha a dhéanamh ar 
thionchar áiseanna, clár & idirghabhálacha a 
chistítear go poiblí.

  Féachfaimid le leas a 
bhaint as an saineolas nach beag, & atá ag 
dul i leithne, sa tríú leibhéal & in earnálacha 
eile maidir le tionscnaimh spóirt & phobal- 
bhunaithe chun cabhrú le hinniúlacht an 
chórais spóirt sa réimse seo a fhorbairt. 
Déanfaimid ár ngníomhartha sa réimse seo 
a ailíniú le Réimse Gníomhaíochta 7

 

 
den 

Phlean Gníomhaíochta 
 

Fisiciúla Náisiunta.
 

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar 
thionchar infheistíocht an Rialtais sa 
spórt, forbróimid, i gcomhairle leis na 
heagraíochtaí ionadaíocha spóirt, córais 
faisnéise níos comhordaithe ar feadh na 
hearnála, rud lena dtabharfar deis don 
Roinn, Spórt Éireann, CRNanna, 
Údaráis Áitiúla & CÁSanna tuiscint 
iomlán a fháil ar thionchar a 
n-infheistíochtaí.  
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Is fada dlúthnaisc ag beartais spóirt le go leor beartas 
éagsúil de chuid an Rialtais. Sampla amháin is ea ról 

na Roinne Iompair, Turasóireachta & Spóirt mar 
chomhchathaoirleach leis an Roinn Sláinte chun 
forbairt & maoirseacht a dhéanamh ar an bPlean 

Náisiúnta Gníomhaíochta Fisiciúla den iomaí bealach 
a bhaineann obair le beartais spóirt a chur i ngníomh 

le hobair Ranna eile de chuid an Rialtais.  

 

Caibidil 8
An Spórt i   

 gComhthéacs    
   Trasearnálach 

agus Idirnáisiúnta 
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Cúlra
  
     

 

Is fada dlúthnaisc ag beartais spóirt le go leor 
beartas éagsúil de chuid an Rialtais. Sampla 
amháin is ea ról na Roinne Iompair, 
Turasóireachta & Spóirt mar chomh- 
chathaoirleach leis an Roinn Sláinte chun 
forbairt & maoirseacht a dhéanamh ar an 
bPlean Náisiúnta Gníomhaíochta Fisiciúla 
den iomaí bealach a bhaineann obair le 
beartais spóirt a chur i ngníomh le hobair 
Ranna eile de chuid an Rialtais  . I bhfianaise 
an chúlra tras-rialtais sin, aithníodh san iomaí 
aighneacht a fuarthas faoinár bpróiseas 
comhairliúcháin go raibh comhoibriú 
trasearnálach bunriachtanach. Rinneadh an 
cás go gcaithfí fís & sraith cuspóirí náisiúnta 
don bheartas spoirt a shainmhíniú & a chur in 
iúl níos soiléire trasna gach Roinn & 
gníomhaireacht Rialtais, gach comhlacht 
spóirt, páirtí leasmhar & don phobal i 
gcoitinne. Bíonn an riosca ann i gcónaí maidir 
le dúblú iarrachtaí nó deiseanna a chailleadh, 
go háirithe má bhíonn soiléireacht in 
easnamh maidir leis na torthaí a bhfuil sé 
d'aidhm againn a bhaint amach nó maidir leis 
na róil atá ag aonáin dhifriúla ó thaobh a 
bheith ag oibriú le chéile chun na torthaí sin a 
bhaint amach. 
  

Ar an leibhéal idirnáisiúnta, oibríonn an Roinn 
Iompair, Turasóireachta & Spóirt leis an 
Aontas Eorpach, Comhairle na hEorpa (CE) 
& Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus 
Chultúir na Náisiún Aontaithe (UNESCO).

 

Soláthraíonn na heagraíochtaí seo 
abhcóidíocht & treoir maidir le spórt a 
fhorbairt, a chur chun cinn & a riaradh ina 
mballtíortha. 
 

 

Agus muid ag tuiscint nach féidir leis an 
Roinnt nó Spórt Éireann beartas spóirt a chur 
i ngníomh ina n-aonar, breathnaímid 

 

an 
athuair ar

 

dtús

  

 sa chaibidil seo ar théamaí a 
tháinig chun cinn níos luaithe sa bheartas, ag 
tabhairt aird ar leith ar mar a mbíonn 
comhshaothrú riachtanach laistigh den saol 
spóirt & lasmuigh. Admhálaimid ansin 
bailiúchán suntasach na mbeartas & straitéisí 
Rialtais a bhaineann go díreach le beartais 
spóirt. Ar deireadh, leagaimid amach na 
struchtúir a chreidimid atá riachtanach chun 
soiléireacht an chuspóra a chinntiú chomh 
maith le cláir shaothair a chomhordú

 
 

agus 
muid ag dul i dtreo fhís chomhroinnte 2027 le 
chéile.

 
 
 

Comhshaothrú Breisithe faoin 
 mBeartas Náisiúnta Spóirt nua 

Tá raon réimsí ann mar a mbíonn comh- 
shaoth  rú le páirtithe laistigh & lasmuigh den 

 saol spóirt riachtanach go gcomhlíonfaimid 
ár gcuspóirí. Áirítear leo: 

  

• An gá leis an litearthacht fhisiciúil a fhorbairt mar 
bhonnscil i measc ár leanaí. Is dóichí go bhfaighfí 
torthaí optamacha dá bhféadfaí beartas soiléir le 
cuspóirí comhroinnte a aontú le páirtithe sna Ranna 
Oideachais & Scileanna, Leanaí & Gnóthaí Óige, & 
Sláinte. D'fhágfadh sin go bhféadfaí na róil 
shuaithinseacha ag tuismitheoirí/teaghlaigh, ag an 
soláthar luathóige, ag an gcóras oideachais 
fhoirmiúil & ag comhlachtaí spóirt a chur in iúl, agus 
thiocfadh idirghabhálacha níos fearr ón Rialtas dá 
bharr.

• 
 Caithfear na bealaí is fearr le rannpháirtíocht a 

mhéadú a mheas i bhfianaise treochtaí i dtreo an 
indibhidiúlaithe & cur chuige níos ócáidí i leith na 
rannpháirtíochta sa spórt. Feicimid arduithe ag 
teacht ar líon na ndaoine a ghlacann páirt i rití 
páirce, rothaíocht spórtúil, rití spraoi & imeachtaí 
móra rannpháirtíochta eile. Léirigh CRNanna & 
clubanna oscailteacht & cruthaíocht cheana féin i 
leith a bheith ag idirghníomhú le lucht féachana níos 
leithne & go leor tionscnamh a phleanáil le páirtithe 
laistigh & lasmuigh den saol spóirt. Tá ról le himirt 
ag aonáin na hearnála príobháidí, agus tá a fhios 
againn go bhfuil go leor díobh díograiseach chun 
oibriú go dlúth le húdaráis áitiúla 

 

&

 

dreamanna

 

eile
chun leanúint le spriocanna comhroinnte. 

 

 

I  gCaibidil
3, d'aithníomar an gá le comhoibriú leanúnach & 
breisithe ar an talamh chomh maith leis an 
riachtanas le ceannaireacht shoiléir go háitiúil. Is sa 
chomhthéacs seo atá  imid tar éis a mholadh go 
nglacfadh Údaráis Áitiúla príomhról comhordúcháin, 
i ndlúthchomhar leis na Comhpháirtíochtaí Áitiúla 
Spóirt & clubanna 

 

&

 

eagraíochtaí áitiúla spóirt, 
d'fhonn rannpháirtíocht mhéadaithe a bhaint amach 
ar feadh a ndaonra áitiúil. 
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 Agus   muid ar an eolas gur féidir leis an spórt 
gníomhú mar chatalaíoch tábhachtach chun 
ionchuimsiú sóisialta a bhreisiú, leagamar amach 
níos luaithe an bealach a thabharfaimid aghaidh 
ar spriocghrúpaí sonracha a sonraíodh i 
dtuairiscí an ISM, le fócas ar leith ar ghrádáin 
shóisialta, míchumas, eitneacht, daoine 
breacaosta, chomh maith le bheith ag 
cuimhneamh ar an mbearna inscne. 

 

Cuspóirí is 
ea ár spriocanna maidir le rannpháirtíocht 
mhéadaithe do na spriocghrúpaí sin a roinnimid 
lenár gcomhpháirtithe sa Roinn Dlí & Cirt & 
Comhionannais. Tá sé tábhachtach saineolas a 
chomhchruinniú & tuiscint a roinnt, ó thaobh na 
dtionsc

 

namh ab fhearr a d'fhéadfadh oibriú

 

 

as  
, ar 

leibhéal na Ranna Rialtais, agus ar an talamh 
freisin mar a ndeartar & a gcuirtear cláir 
fo-rochtana i bhfeidhm. 

 Beidh ár gcumas le comhspriocanna a chur in iúl 
& comhshaothrú go héifeachtach criticiúil & muid 
ag dul ar aghaidh i dtreo 2027. 

 

  

  

Comhéadan le Beartais reatha an 
Rialtais     
Aithnítear leis an mbeartas seo go bhfuil raon 
beartas & straitéisí eile Rialtais ann a bhfuil baint 
mhaith & tionchar díreach acu ar ár gcuid oibre. 
Déantar tagairt do chuid de na cinn lena bhfuil na 
naisc is dírí thíos.   

• 

 

Faoin gCreat um Éire Shláintiúil, oibrímid 
go han-dlúth le comhghleacaithe sa Roinn 
Sláinte. Bhíomar inár gcomhchathaoirligh 
ar an meitheal a d'fhorbair an chéad 
Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta Fisicúla 
de chuid na hÉireann

  

 
71, & táimid ag 

stiúradh, in éineacht lenár

 
 

 gcomh- 
ghleacaithe sa Roinn Sláinte, na hoibre le 
maoirseacht a dhéanamh ar chur i 
ngníomh an Phlean anois. Féachtar leis an 
bPlean "leibhéil ghníomhaíochta fisiciúla a 
mhéadú trasna an daonra ar fad, rud lena 
bhfeabhsófar sláinte & folláine daoine a 
chónaíonn in Éirinn...". 

 

 

Aithnítear sa 
Phlean rannchuidiú suntasach na 
gcomhlachtaí spóirt chun cabhrú le daoine 
a bheith gníomhach & sonraítear an spórt 
mar phríomhréimse má tá an Plean le 
bheith rathúil. 

 

 
  

• Seoladh Tionscadal Éireann 2040, Plean 
Forbartha   

   
Náisiúnta an Rialtais (PFN)71 

maidir le forbairt spásúil fhadtéarmach na 
hÉireann, in 2018 is féachtar leis cáilíocht 
bheatha níos fearr do chách a chur chun 
cinn. Oibreoimid leis an Roinn Tithíochta, 
Pleanála & Rialtais Áitúil & le 
comhghleacaithe eile Rialtais chun 
gníomhartha sa PFN a bhaineann leis an 
spórt, CO & gníomhaíocht fhisiciúil a 
thabhairt chun cinn

 

 
 

. 
 
Is é "Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos 
Gile" 2014 - 2020

 

72 (BOBF) an creat 
náisiúnta beartais uileghabhalach

 

do leanaí 
& do dhaoine óga. Baineann a uaillmhianta 
le leanaí & daoine óga gníomhacha is 
sláintiúla a gheobhaidh taithí ar fholláine 
fhisiciúil & mheabhrach go mór leis an 
mbeartas spóirt seo. Déantar tagairt sa 
bheartas d'Airteagal 31 de Choinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe maidir le Cearta an 
Linbh lena ndeirtear "go bhfuil an ceart ag 
gach leanbh ar scíth & ar fhóillíocht, le dul i 
mbun spraoi & gníomhaíochtaí áineasa a 
oireann d'aois an linbh...." Oibreoimid leis
an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige mar aon 
leis na CYPSCanna lena chinntiú go 
bhfíorófar iomlán na n-uaillmhianta maidir 
le leanaí gníomhacha, sláintiúla & go 
leanfaidh an spórt ar aghaidh le 
rannchuidiú tábhachtach a dhéanamh 
maidir leis sin. Tá an Straitéis Náisiúnta 
Luathóige, ar straitéis atá ina cuid de 
BOBF, le foilsiú in 2018 & clúdófar leis 
tiomantais & gníomhartha éagsúla a 
bhaineann le leanaí idir aois 0-5 & a 
dtuismitheoirí, i ndáil le sláinte, folláine, 
foghlaim & forbairt freisin. 

 

 

Soláthraítear creat soiléir san Acht um Thús 
Áite do Leanaí 2015 lena chinntiú go 
mbíonn leanaí & daoine óga sábháilte, go 
gcosnaítear iad agus go mbreathnaítear i 
ndiaidh a bhfolláine. Beifear ag súil le 
comhlachtaí spóirt a fhaigheann cistiú poiblí 
a léiriú go bhfeidhmíonn siad de réir iomlán 
na gceanglas reachtúil maidir leis sin. 
Leanfaimid ar aghaidh le bheith ag obair    

 
 
 
70

  https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2016/01/Get-Ireland-Active-the-National-Physical-Activity-Plan.pdf
71  http://www.gov.ie/en/project-ireland-2040  

72

 

https://www.dcya.gov.ie/documents/cypp_framework/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
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leis an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige & le 
húdaráis reachtúla ábhartha eile lena 
chinntiú go mbeidh eispéireas sábháilte, 
taitneamhach & dearfach ag ár leanaí.   

Pléimid go rialta leis an Roinn Sláinte, an 
Roinn Oideachais & Scileanna agus an 
Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige agus 
d'oibríomar go dlúth leo le blianta beaga 
anuas chun an Creat Bí Gníomhach a 
fhorbairt mar chomh-thionscnamh. Tá sé 
d'aidhm leis an "Treoir Bí Gníomhach - 
Corpoideachas, Gníomhaíocht Fhisiciúil & 
Spórt do Leanaí & do Dhaoine Óga" 73

 

 
 

 

 

 

creat a chruthú le

 
 

haghaidh cur chuige 
comhordaithe i leith an oideachais, 
na gníomhaíochta fisiciúla & an spóirt i 
suíomhanna scoile & pobail do leanaí & 
do dhaoine óga. Oibrímid le chéile freisin 
chun cultúr na Scoileanna Gníomhacha74 

a

 

 

  chur chun cinn.

 chorp

 

  
 
Bíonn ról suntasach ag Údaráis Áitiula 
maidir le rannpháirtíocht sa spórt & sa 
ghníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn  
sa phobal. Infheistíonn siad acmhainní 
suntasacha sa bhonneagar fisiciúil don 
spórt & don ghníomhaíocht fhisiciúil & 
fostaíonn siad oifigigh forbartha spóirt & 
áineasa. Bíonn siad i mbun cuid mhór 
forbartha pobail trí na LCDCanna & na 
Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta & 
Pobail, lena bhféachtar le caighdeán na 
beatha & na folláine ag pobail a bhreisiú 
is tá naisc láidre acu le clár oibre an 
bheartais maidir le spórt & gníomhaíocht 
fhisiciúil. Bíonn dlúthchaidreamh oibre 
acu le CÁSanna & CRNanna, clubanna 
spóirt, soláthraithe áiseanna, scoileanna, 
grúpaí pobail & páirtithe leasmhara áitiúla 
eile. Faoi mar a nótaladh cheana, feicimid 
poitéinseal le haghaidh ról leathnaithe 
d'Údaráis Áitiúla chun comhshaothrú a 
stiúradh laistigh & lasmuigh den saol 
spóirt ina gceantar áitiúil. 

 

  

  

• Tá sé d'aidhm leis an Straitéis um Imeascadh 
Imirceach 2017 – 2020, arb í an Roinn Dlí & Cirt & 
Comhionannais atá á stiúradh, bacainní a bhíonn 
roimh imircigh páirt a ghlacadh ar bhonn comhionann 
le daoine d'oidhreacht Éireannach, a shonrú & 
aghaidh a thabhairt ar na bacainní sin. Sonraíodh i 
nDaonáireamh 2011

 
 

 

 75 gurb as cúlra imircigh 1

 

2% 
den daonra

 
 
& táthar a

 

g súil leis go n-éireoidh Éire 
níos ilghnéithí fós ó thaobh cúrsaí cultúir amach 
anseo. Sonraíodh rannpháirtíocht sa spórt sa 
straitéis mar rud lena mbaineann an poitéinseal 
cabhrú le próiseas an imeasctha & tá Ciste um 
Imeascadh Pobal bunaithe chun tacú le 
heagraíochtaí i bpobail áitiúla, lena n-áirítear 
clubanna spóirt, chun tabhairt faoi thionscnaimh 
chun an t-imeascadh a chur chun cinn. Oibreoimid 
leis an Roinn Dlí & Cirt & Comhionannais chun 
tacaíocht leanúnach a chinntiú do thionscnaimh dá 
leithéid & an beartas spóirt á chur i bhfeidhm. 

 
 

• Is é "Tosaíonn an tAosú Dearfach Anois - An 
Straitéis N

 

áisiúnta um Aosú Dearfach" (NPAS)

 

 

 76 a 
sheol an Roinn Sláinte in 2013 plean na hÉireann 
chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a 
bhaineann leis an aosú i gcaitheamh an chéad deich 
mbliana eile. Tá méadú nach beag le teacht ar líon 
na ndaoine breacaosta in Éirinn i gcaitheamh na 
mblianta atá le teacht. Is mó an dúshlán a bhainfidh 
leis sin don spórt, mar gheall ar an laghdú a fheictear 
go traidisiúnta ar an rannpháirtíocht ghníomhach & 
shóisialta i measc aoisghrúpaí breacaosta. 

 

Tá sé 
d'aidhm le tionscnaimh cosúil le Téigh don Saol 
aghaidh a thabhairt ar an dúshlán sin. Is tábhachtach 
go bhfuil leideanna sa NPAS faoi na deiseanna 
dearfacha a sholáthraíonn líon mór daoine 
breacaosta sláintiúla & gníomhacha agus faoin 
rannchuidiú suntasach a bhíonn á thabhairt acu go 
leanúnach mar 

 

oibrithe, mheantóirí, oibrithe 
deonacha srl. Bíonn róil shoiléire le himirt ansin ag 
an rannpháirtíocht ghníomhach & shóisialta maidir le 
sláinte fhisiciúil & mheabhrach a bhreisiú & 
saoránacht ghníomhach & idirghníomhaíocht le 
gníomhaíochtaí pobail a chur chun cinn. 

   
73 https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Get-Active-Physical-Education-Physical-Activity-and-Sport-for-Children-and-
 Young-People-A-Guiding-Framework.pdf
74 http://activeschoolflag.ie/
75 http://www.cso.ie/en/census/census2011reports/census2011profile6migrationanddiversity-aprofileofdiversityinireland/
76 http://health.gov.ie/healthy-ireland/national-positive-ageing-strategy/
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Sheol an

 

 Roinn Dlí & Cirt & Comhionannais 
an Straitéis Náisiúnta do Mhná & do Chailíní 
2017 - 2020

 
77 agus

 

 tá sé i gceist leis aghaidh 
a thabhairt ar bhacainní roimh an 
gcomhionannas do mhná in Éirinn. Tá snáth 
láidir sa straitéis maidir leis "an  tso-
fheictheacht" toisc go bhféachtar leis 
rannpháirtíocht tuilleadh ban sa 
chinnteoireacht a chur chun cinn trasna gach 
gné de shochaí na hÉireann, an spórt san 
áireamh.

 

 

  
Tá roinnt cuspóirí & gníomhartha 

san áireamh sa straitéis chun 
idirghníomhaíocht & stádas na mban & na 
gcailíní a chur chun cinn sa spórt & sa 
ghníomhaíocht fhisiciúil. Cabhróidh an 
beartas spóirt seo le haghaidh a thabhairt air 
sin freisin.

 

Tá an Straitéis Náisiúnta um Ionchuimsiú 
Míchumais 2017 - 2021  78 á forbairt ag an 
Roinn Dlí & Cirt & Comhionannais faoi láthair. 
Beidh cur chuige i gceist leis sin lena 
gcuimseofar an Rialtas ar fad i leith saol 
daoine le míchumais a fheabhsú. I measc na 
dtéamaí straitéiseacha atá á meas, áirítear 
téamaí a phléann leis an gcomhionannas & 
rogha, sláinte & folláine, ag cónaí sa 
chomhphobal, is iompar & rochtain  

 

agus 
nascann go leor de na téamaí sin le 
saincheisteanna a bhfuil aghaidh á tabhairt 
aghaidh orthu faoin mbeartas spóirt. 

 
An aidhm fhoriomlán atá ag an bPlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Ionchuimsiú 
Sóisi

 
alta79, atá á uasdátu ag an Roinn 

Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialaigh, 
is ea an bhochtaineacht a chomhrac. Gné 
thábhachtach den bheartas spóirt seo is ea 
rannpháirtíocht mhéadaithe sa spórt & sa 
ghníomhaíocht fhisiciúil ag grúpaí imeallaithe, 
lena n-áirítear iad siúd as cúlraí sóisialta & 
eacnamaíochta faoi mhíbhuntáiste.

• 

 
• 

 
Aithnítear le Ag Nascadh don Saol: Straitéis 
Náisiúnta na hÉireann chun Féinmharú a 
Laghdú 2015 go 2020

  

 

 

80 an tábhacht a 
bhaineann le gníomhaíocht fhisiciúil mar 
fhachtóir cosanta don tsláinte mheabhrach 
& a mhéid a rannchuidíonn sin leis an 
aidhm leibhéil an fhéinmharaithe in Éirinn a 
laghdú. 

  

• Tá sé d'aidhm leis an bPlean 
Gníomhaíochta don Fhorbairt Tuaithe  

81 faoi 
scáth na Roinne Forbartha Tuaithe & 
Pobail, fíorathrú a sheachadadh do 
dhaoine a chónaíonn & a oibríonn faoin 
tuath in Éirinn. Ceann dá nithe inseachadta 
is ea go n-infheisteofar €50+ milliún i 
dtaitneamhachtaí spóirt, áineasa & cultúir i 
gcaitheamh shaolré an phlean. Tá raon 
gníomhartha san áireamh leis chun an 
turasóireacht eachtraíochta allamuigh a 
fhorbairt & a chur chinn i ngníomhaíochtaí 
cosúil le canúáil, rothaíocht, 
slatiascaireacht & cnocadóireacht. Oibrímid 
go dlúth leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta 
& Gaeltachta freisin maidir le gnóthaí a 
bhaineann le caitheamh aimsire allamuigh 
& leanfaimid ar aghaidh leis an gclár oibre 
tábhachtach sin a thabhairt chun cinn i 
gcomhar leo siúd & le comhghleacaithe eile 
Rialtais.     

Is léir go bhfuil an comhoibriú riachtanach i 
bhfeidhm go coitianta cheana féin maidir le raon 
leathan beartas de chuid an Rialtais atá 
idirnasctha go dlúth. Soláthraíonn sé sin bun- 
sraith thábhachtach don chur chuige comh- 
shaothrach níos doimhne is níos leithne atá á 
mholadh faoin mbeartas nua seo anois.

 

  

An Spórt agus Turasóireacht

  
   

Foilsíodh Ráiteas Beartais Turasóireachta an 
Rialtais 'Daoine, Áit & Beartas - Ag Forbairt na 
Turasóireachta go dtí 2025' in 2015. Aithnítear 
leis gur chóir go n-imreodh imeachtaí spóirt 
(lena n-áirítear imeachtaí idirnáisiúnta ar 
mhórscála ach freisin imeachtaí 
rannpháirteacha níos lú) páirt san obair lenár 
dtargaidí fáis don turasóireacht amach 

 
anseo a 

bhaint amach.
 

 

 

 

 
 

Tá 

 

cumas

 

na

 

hÉireann

 

le

 

himeachtaí

 

spóirt

 

idirnáisiúnta

 

a

 

óstáil

 

&

 

a

 

sheachadadh léirithe 
arís is arís eile. Léiriú breise ar an mian le 
himeachtaí spóirt idirnáisiúnta a mhealladh & a 
óstáil amach anseo is ea imeachtaí móra cosúil 
leis an tairiscint rathúil chun cluichí UEFA Euro 
2020 a óstáil ag Staid Aviva.

 

 

 

77 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/National_Strategy_for_Women_and_Girls_2017-2020
78 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP17000244
79 https://www.welfare.ie/en/Pages/PublicConsultation-for-newNationalActionPlan-forSocialInclusion2018-2021.aspx
80 https://www.healthpromotion.ie/hp-files/docs/HME00945.pdf
81 https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2017/01/162404-rural-ireland-action-plan-web-2-1.pdf
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Is ionann na Cluichí Gaelacha agus 
gníomhaíocht spóirt ar leith i gcúrsaí intíre 
lena mealltar ardleibhéil lucht féachana gach 
bliain, is a thairgeann poitéinseal breise chun 
tuilleadh cuairteoirí coigríche a mhealladh mar 
bhealach le fíorthaithí a fháil ar ár 
n-oidhreacht spóirt.   

Rialachas an Spóirt i 
gComhthéacs Trasearnálach 

 
 

 Cé go n-infheistítear cuid mhór fuinnimh san 
idirghníomhaíocht thrasearnálach i leith an 
spóirt, cuireadh in iúl in aighneachtaí a fuarthas 
i rith ár gcomhairliúcháin phoiblí go bhfuil 
easnamh na físe coitianta & struchtúr soiléir 
pleanála ag fágáil go mbíonn iarrachtaí á 
ndúblú, drochúsáid á baint as acmhainnní & 
deiseanna á gcailleadh. Caithfear aghaidh a 
thabhairt ar na húdair imní sin. 

 

 
  

Soláthraítear i gCaibidil 2 an tsoiléire iomlán 
maidir lenár bhfís, luachanna & spriocanna 
ardleibhéil. Mar gheall ar fhairsinge na 
ndlúthnascálacha leis an spórt trasna 
earnálacha  éagsúla áfach, chomh maith leis na 
húdair imní a tarraingíodh anuas, creidimid go 
bhfuil struchtúr rialachais níos leithne, níos 
ionchuimsithí ag teastáil don spórt in Éirinn 
anois. Chuige sin, molaimid go mbunófar 
Grúpa Ceannaireachta Spóirt & go stiúrfar ar 
leibhéal Aire é sa Roinn Iompair, 
Turasóireachta & Spóirt. 

 

 

 

 
Is iad seo a leanas na príomhchuspóirí a 
bheidh ag an nGrúpa seo: 

 

 

• Gach páirtí leasmhar a choineáil fócasaithe 
ar shraith 

 
na spriocanna comhaontaithe a 

bhaint amach;

 

 

• Cinntiú go dtagann gach tionscnamh dá 
dtugtar faoi leis an bhfís; 

• An tsoiléire riachtanach a sholáthar ó thaobh 
ról & cuntasachta;

• Bheith mar bhonn & mar thaca le caidrimh 
níos dlúithe & cumarsáid agus 
comhshaothrú feabhsaithe a éascú; 

 

• Laghdú suntasach a dhéanamh ar riosca an 
dúblaithe nó na hiomarcaíochta; agus 

• Cabhrú le luach ar airgead a chinntiú.   

Éascóidh sin le comhshaothrú breisithe 
trasna na gcomhlachtaí ábhartha chun an 
Fhís chomhroinnte againn i gcomhair 2027 a 
fhíorú. Moltar go mbeidh an Grúpa 
comhdhéanta d'ionadaithe ó Ranna ábhartha 
Rialtais, Spórt Éireann, ón earnáil spóirt níos 
leithne, ón rialtas áitiúil & ón earnáil fóillíochta 
tráchtála i measc dreamanna eile. Meastar go 
mbaineann 

 
tábhacht

 
ar

 
leith

 
le hidir-

ghníomhaíocht & comhshaothrú leis an 
earnáil spóirt níos leithne, agus samhlaítear 
go mbeidh ionadaíocht ann ó Chónaidhm 
Spóirt na hÉireann, Éire Ghníomhach, 
CÁSanna, spóirt mhíchumais & oibrithe 
deonacha, i measc dreamanna eile. 

  

 

Plean Gníomhaíochta nua Spóirt 
a Chomhaontú   

Ós rud é go bhfuil an Fhís, na Luachanna & 
na Spriocanna Ardleibhéil socraithe, is é an 
chéad tasc don Ghrúpa ná Plean nua 
Gníomhaíochta Spóirt a thabhairt chun 
críche. 

  

Chun cabhrú leis sin a thabhairt chun cinn, 
cumaiscfear na Gníomhartha ar fad a leagtar 
amach sa Bheartas Náisiúnta Spóirt seo chun 
Dréachtphlean Gníomhaíochta Spóirt a 
chruthú. Measfaidh an Grúpa an 
Dréachtphlean Gníomhaíochta Spóirt & 
molfaidh aon ghníomhartha breise. 
Comhaontóidh an Grúpa amlíne le haghaidh 
gach gnímh, & cuirfidh Plean críochnaithe i 
láthair faoi cheann sé mhí ó bhunú an 
Ghrúpa. 

 

Cuirfear an Plean Gníomhaíochta 
Spóirt deiridh faoi bhráid an Rialtais ar 
deireadh lena athbhreithniú & lena cheadú. 
Agus an Plean Gníomhaíochta Spóirt 
ceadaithe,

 

 

beidh 

 

an chéad fhócas don 
Ghrúpa ar chomhleanúnachas a choinneáil ar 
bun agus an obair a stiúradh go n-éireoidh 
lena chur i ngníomh.

 

 

GNÍOMH 38
Leanfaidh Fáilte Ireland ar aghaidh le tacú 
le CRNanna chun na himeachtaí spóirt 
sin a mhealladh a chomhlíonann a gcritéir 
maidir le himeachtaí & a sheachadann 
toradh eacnamaíochta suntasach.
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Caibidil 8  An Spórt i gComhthéacs Trasearnálach agus Idirnáisiúnta 

An Comhthéacs Idirnáisiúnta 
 

 
Caithfear an comhthéacs idirnáisiúnta a chur 
san áireamh & beartais spóirt á riaradh & á 
gcur i ngníomh. Bíonn comhshaothrú & 
comhoibriú leanúnach leis an Aontas Eorpach 
(AE), Comhairle na hEorpa (CE) & UNESCO 
riachtanach lena aghaidh sin, & feidhmíonn 
gach ceann díobh róil thábhachtacha sna 
hiarrachtaí idirnáisiúnta níos leithne chun 
rannpháirtíocht mhéadaithe sa spórt a chur 
chun cinn. 

 

An tAontas Eorpach 
Baineann comhluachanna an AE, maidir le 
meas ar  dhínit  an duine, saoirse, daonlathas, 
comhionannas, riail an dlí & meas ar chearta 
an duine, lena n-áirítear na cearta ag daoine 
de mhionlaigh a aithnítear le hAirteagal 2 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach, go mór leis 
an mbeartas seo, lena bhféachtar go háirithe 
leis an neamh-idirdhealú, caoinfhulaingt, 
dlúthpháirtíocht & comhionannas deise idir 
mná & fir a chur chun cinn san earnáil spóirt. 

 
Cé gur faoi Bhallstáit aonair an AE a 
shocraítear & a chuirtear beartais spóirt i 
gníomh

  

 fós, tá inniúlacht don AE ann de 
thoradh Conradh Liospóin a bheith tagtha i 
bhfeidhm i mí na Nollag 2009. Bíonn an deis 
ag Ballstáit oibriú go dlúth le chéile chun 
aghaidh a thabhairt ar shaincheistanna 
comhleasmhara. Ó 2010, tugtar cuireadh 
d'Airí Spóirt an AE bualadh le chéile 
faoi dhó sa bhliain i gcomhthéacs foirmiúil 
mar chuid den Chomhairle Oideachais, Óige, 
Cultúir & Spóirt. Fóraim is ea na cruinnithe sin

 

 

 
 

chun glacadh le ráitis pholaitíochta maidir le 
tosaíochtaí i gcomhair gníomhartha an AE & 
chun freagairt do shaincheisteanna topaiciúla i 
réimse an spóirt. Bíonn idirghníomhaíocht níos 
minice ann ar leibhéal oifigiúil idir Ballstáit, go 
háirithe ag Meitheal na Comhairle um Spórt, a 
thagann le chéile ar bhonn míosúil de ghnáth. 

  

Comhairle na hEorpa
  

Eascraíonn idirghníomhaíocht na CE sa spórt as 
a rannchuidiú chun a croíluach a bhaint amach 
maidir leis seo a chruthú "... sochaithe 
ionchuimsitheacha, daonlathacha lena léirítear 
meas ar chearta an duine & ar riail an dlí". Bíonn 
an Chomhairle i mbun abhcóideachta ar son 
cothrom na féinne & measa sa spórt, ag dul i 
ngleic leis an gcaimiléireacht & ag cabhrú go 
mbeidh an spórt sábháilte, eiticiúil & inrochtana 
do chách. Lean an CO leis na haidhmeanna sin 
trí Choinbhinsiúin éagsúla a ghlacadh, ar 
téacsanna tagartha sa dlí idirnáisiúnta iad, go 
háirithe i réimse

 

 

na Frithdhópála, Comórtais 
Spóirt a Mhí-Ionramháil, Sábháilteacht, Slándáil 
& Seirbhís ag imeachtaí spóirt & Fóiréigean ag 
Lucht Féachana. 

     

 

 UNESCO

Ina cháil mar phríomhghíomhaireacht na Náisiún 
Aontaithe um Chorpoideachas & Spóirt, 
soláthraíonn UNESCO cúnamh saineolach & 
seirbhísí treoracha do rialtais & do shaineolaithe 
neamhrialtais chun cabhrú leo na dúshláin, a 
bhaineann leis an gcorpoideachas & spórt, a 
mheas. Cabhraíonn 

 

an

 

eagraíocht

 

le

 

Ballstáit

 

&

 

tugann

 

comhairle dóíbh maidir le hoiliúint 
chorpoideachais & cláir forbartha spóirt.

  

GNÍOMH 40

 
 

 

 

Leanfaimid ar aghaidh le bheith ag idir- 
ghníomhú go gníomhach le heagraíochtaí 
idirnáisiúnta chun bheith eolach ar, & chun 
dul i bhfeidhm ar fhorbairtí ar leibhéal 
idirnáisiúnta, go háirithe ag an AE, CE, 
UNESCO & cónaidhmeanna is comhlachtaí 
idirnáisiúnta spóirt.  
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GNÍOMH 93
Bunóimid Grúpa Ceannaireachta Spóirt 
faoi cheann trí mhí ó fhoilsiú an bheartais 
seo chun Plean Gníomhaíochta a 
chomhaontú & chun maoirseacht a 
dhéanamh ar chur i ngníomh an Phlean 
tar éis a cheadaithe ag an Rialtas.





Ionracas 
an Spóirt

Tá  ionracas & iontaobhas ag croílár na nithe lena 
mbíonn daoine ag súil ón spórt. Is lú an stádas & an 

luach a bhaineann leis an spórt dá n-uireasa. Ar gach 
leibhéal, idir bhaill an chlub, imreoirí & an lucht 

féachana, bíonn daoine ag iarraidh creidiúint go 
mbíonn cothrom na féinne & inchreidteacht i réim. Ba 
chóir nach mbeadh aon amhras orthu siúd a bhíonn i 
mbun iomaíochta nó ag breathnú ar spórt go mbíonn 

cúrsaí á rith ar bhonn cothrom. Soláthraíonn an 
iomaíocht sa spórt eispéiris fíortharraingteacha agus 

is  ceart gur mór againn iad.  

Caibidil 9



    

Caibidil 9
 
  Ionracas an Spóirt

Réamhrá   Tá ionracas & iontaobhas ag croílár na nithe 
lena mbíonn daoine ag súil ón spórt. Is lú an 
stádas & an luach a bhaineann leis an spórt 
dá n-uireasa. Ar gach leibhéal, idir bhaill an 
chlub, imreoirí & an lucht féachana, bíonn 
daoine ag iarraidh creidiúint go mbíonn 
cothrom na féinne & inchreidteacht i réim. Ba 
chóir nach mbeadh aon amhras orthu siúd a 
bhíonn i mbun iomaíochta nó ag breathnú ar 
spórt go mbíonn cúrsaí á rith ar bhonn 
cothrom. Soláthraíonn an iomaíocht sa spórt 
eispéiris fíortharraingteacha agus

  
is ceart gur 

mór againn iad.  

 

 

  

   

Tá dearcadh & cur chuige i 
leith an spóirt,

 

  
arb é "bua a fháil cuma 

cén costas a 
     

 

bheidh leis" is bunús leis, 
iomlán doghlactha. Is é an urraim fhrith- 
pháirteach i measc na rannpháirtithe ar fad 
sa spórt, idir chóitseálaithe & iomaitheoirí & 
lucht féachana, dúshraith na hiomaíochta 
cóire sa spórt & táimid iomlán i dteideal a 
leithéid a éileamh. Níl réimse ar bith is measa 
an urraim sin in easnamh ná maidir leis an 
dópáil sa spórt, rud nach féidir cur suas léi 
riamh & a gcaithfear troid ina haghaidh i 
gcónaí

  
 

   

.                                    
Gnóthaí Frithdhópála  

 
   

Rith  eann  an  dópáil  in  aghaidh ár gcreideamh ar 
fad maidir lena mbíonn i gceist le spórt cóir 
cothrom e

 

iticiúil. Faoi mhaoirseacht Spórt 
Éireann

 

 

82, tá clár frithdhópála na hÉireann tar éis 
inchreidteacht láidir idirnáisiunta a bhunú & tá 
meas mór air ar feadh an domhain. Leanfaimid ar 
aghaidh le bheith ag tacú le Spórt Éireann lena 
chinntiú go gcoinneoidh an clár a stádas den 
chéad scoth & gur féidir leis coinneáil céim ar 
chéim le nuálaíochtaí san eolaíocht, teicneolaíocht 
& faisnéis ina iarrachtaí an dópáil a chomhrac. Tá 
an dópáil fós ar cheann de na bagairtí is mó 
d'ionracas an spóirt. Sa chomhthéacs sin, tá Éire 
fós daingean ina seasamh go gcomhlíonfaidh 
gach Páirtí Stáit a shínigh Coinbhinsiún 
Idirnáisiúnta UNESCO in aghaidh na Dópála  
ceanglais  iomlána an Choinbhinsiúin sin agus 
fianaise gur comhlíonadh amhlaidh é a sholáthar.  
 

  

      

   

Tá Éire daingean ina seasamh freisin go 
n-úsáidfidh gach Eagraíocht ábharth  a Spóirt a 
rialacha & rialacháin reatha chun (a) a n-oibleagáidí 
a chomhlíonadh go hiomlán ar aon dul leis an gCód 
Domhanda um Frithdhópáil & (b) tionscnaimh & 
bearta a chur chun cinn go réamhghníomhach 
chun ionracas an 

 
spóirt a chosaint chomh maith 

le hinchreidteacht na Gníomhaireachta Domhanda 
um Frithdhópáil & formhór mór na lúthchleasaithe 
glana a fheidhmíonn de réir uasmhéid a 
bpointéinsil gan modhanna no substaintí breisithe 
feidhmíochta coiscth e a úsáid. 

Réamhriachtanas bunúsach chun a chinntiú go 
meastar an fhrithdhópáil sa spórt mar an 
ghníomhaíocht iomlán doghlactha arb ea í ná cultúr 
arb é an oscailteacht & an trédhearcacht a bhunús. 
Is féidir le lúthchleasaithe glana rannchuidiú 
tábhachtach a dhéanamh trí bheith ag cur i gcoinne 
na ndaoine sin a bhíonn i mbun na dópála go 
leanúnach & go tréan. Meastar go mbíonn sé 
tábhachtach idirghníomhú le comhlachtaí 
ionadaíochta lúthchleasaithe & imreoirí cosúil le 
Coimisiún na Lúthchleasaithe maidir leis sin. 
 

 

  

Dar leis an tír seo, riachtanas atá ag teacht chun 
cinn don chóras frithdhópála is ea go bhfeicfear go 
mbeidh sé neamhspleách ar an gcóras a thacaíonn 
le agus a chistíonn gnóthachtáil an tsármhaitheasa 
sa spórt.

 

 Is é an treocht idirnáisiúnta ná 
gníomhaireacht a bhunú, ar leithligh ón 
ngníomhaireacht forbartha spóirt, chun gnóthaí 
frithdhópála a rialáil. Gabhaimid orainn féin an 
tsaincheist sin a mheas go mion sa chéad dhá 
bhliain den bheartas. 

   

 

GNÍOMH 41
Scrúdóimid an poitéinseal maidir le 
gníomhaireacht frithdhópála 
neamhspleách a bhunú i rith an 
chéad dhá bhliain den bheartas.  
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Chapter 9 Caibidil  9 Ionracas sa Spórt

Cúbláil Cluichí   

Mar fhreagairt ar an bhfás atá ag teacht ar 
bhagairt dhomhanda na cúblála cluichí sa 
spórt, glacadh le Coinbhinsiún  na CE maidir 
le Cúbláil Comórtas Spóirt a Chomhrac i mí 
Iúil 2014. Níl an Coinbhinsiún sin daingnithe 
ag Éirinn fós, mar aon le formhór na dtíortha 
eile san Eoraip. Clúdaítear roinnt sain- 
cheisteanna casta trasearnálacha leis an 
gCoinbhinsiún

 

 
cosúil le cearrbhachas, 

sciúradh airgid, cosaint sonraí & dlínse 
coiriúil. Tá an Roinn Iompair, Turasóireachta 
& Spóirt, i gcomhairle le Ranna ábhartha 
Rialtais & páirtithe leasmhara eile, i mbun an 
phróisis chun síniú & daingniú an 
Choinbhinsiúin ag Éirinn a mheas. 

Caimiléireacht sa Spórt 
 Is minic a bhreathnaítear ar an bhFrithdhópáil 
& Clúbáil Cluichí mar dhá cheann de na slite 
is follasaí lenar féidir an spórt a thruailliú. 
D'fhéadfadh peirspictíocht níos leithne a 
bheith i gceist leis an gcaimiléireacht sa spórt 
áfach. Tá poitéinseal ann go dtarlódh an 
chaimiléireacht sa spórt ar an mbealach 
céanna is a d'fhéadfadh tarlú in earnáil ar bith 
eile. D'fhéadfadh sé 

 
a

 
bheith

 
le

 
feiceáil go 

háititúil, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta & 
d'fhéadfadh sé teacht chun cinn ar leibhéal 
lúthchleasaí aonair a fhéachfaidh le toradh 
comórtais spóirt ar leith a chur as a riocht ar 
mhaithe leis nó léi féin nó i gcinntí ag oifigigh 
spóirt arb é leas pearsanta arís a spreagann 
a leithéid, rud a bhíonn i gcoinne luachanna 
bunúsacha an spóirt. Ionstraimí bun- 
tábhachtacha chun aghaidh a thabhairt ar an 
tsaincheist is ea faireachas, comhoibriú 
idirnáisiúnta & tiomantas iomlán don 
dea-rialachas. 

GNÍOMH 42
Cuirfimid na céimeanna ullmhúcháin 
riachtanacha i gcrích, ar bhonn 
comhshaothrach, chun éascú le cinneadh 
maidir le Coinbhinsiún Chomhairle na 
hEorpa  a  dhaingniú maidir le Cúbláil 
Comórtas Spóirt a Chomhrac.
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Spórt na 
 hÉireann 
a Chistiú

Éascóidh na gníomhartha dá dtagraítear sa bheartas seo le 
forbairt ár n-earnála spóirt i gcaitheamh na tréimhse 

2018-2027. Is chun méadú marthanach   ar leibhéil 
rannpháirtíochta a bhaint amach trasna gach earnáil den 

tsochaí cuspóirí an Rialtais  i  gcomhair 2027,   chun  tacu
lúthchleasaithe le hiomlán a bpoitéinsil a shroicheadh i 

gcomórtais idirnáisiúnta & chun tacú le forbairt na hearnála 
spóirt 

lenár

ó thaobh áiseanna & cumais eagrúcháin. Ní bhainfear 
na cuspóirí sin amach gan infheistíocht leanúnach chistí 

poiblí trasna na hearnála spóirt, agus tagraíodh do roinnt 
beart cistitithe suntasach i ngach caibidil.

Caibidil 10



Beartas Náisiúnta Spóirt 2018 - 2027

    Caibidil 1 0 Spórt na hÉireann a Chistiú

Réamhrá 
 Éascóidh na gníomhartha dá dtagraítear sa 
bheartas seo le forbairt ár n-earnála spóirt i 
gcaitheamh na tréimhse 2018-2027. Is chun 
méadú marthanach ar leibhéil rann- 
pháirtíochta a bhaint amach trasna gach 
earnáil den tsochaí is ea cuspóirí an Rialtais i 
gcomhair 2027, chun tacu lenár lúth- 
chleasaithe le hiomlán barr a bpoitéinsil a 
shroicheadh i gcomórtais idirnáisiúnta & chun 
tacú le forbairt na hearnála spóirt ó thaobh 
áiseanna & cumais eagrúcháin. Ní bhainfear 
na cuspóirí sin amach gan infheistíocht 
leanúnach chistí poiblí trasna na hearnála 
spóirt, agus tagraíodh do roinnt beart 
cistitithe suntasach i ngach caibidil. 

Is léir nach féidir na cuspóirí uaillmhianacha 
sa bheartas seo a bhaint amach gan mhéadú 
suntasach ar infheistíocht sa spórt. In 2018, 
bhí infheistíocht iomlán an Rialtais sa spórt 
díreach os cionn €111 milliún, trí Spórt 
Éireann, an Clár Caipitil Spóirt, Clár Linnte 
Snámha na nÚdarás Áitiúil & Cistiú na 
gCuntas Díomhaoin. Tacaíonn Ciste an 
Chrannchuir Náisiúnta le raon leathan clár 
pobail, lena n-áirítear áiseanna & cláir spóirt. 
Beidh sé tábhachtach an acmhainn chistithe 
sin a chosaint i gcaitheamh na mblianta 
amach romhainn, agus na rioscaí a 
bhaineann leis an bhfás ar chluichíocht & 
gealltóireacht ar-líne á n-aithint againn.       

Chomh maith lenár n-infheistíocht sa spórt a 
mhéadú, is léir go mbeidh tiomantais 
chistithe ilbhliantúla riachtanach i gcomhair 
an athrú dearfach is mian linn a bhaint 
amach. 

  

Tá cás láidir déanta go háirithe le cláir ard- 
fheidhmíochta a chistiú ar bhonn ilbhliantúil, 
& is léir gur éirigh le tíortha eile i gcás ina 
nasctar an clár leis an timthriall Oilimpeach 
& Parailimpeach. Rachadh an chinnteacht a 
sholáthrófaí le tiomantais ilbhliantúla chun 
tairbhe do chláir rannpháirtíochta freisin. 

 

provide.

Rannpháirtíocht a Chistiú agus 
Infheistíocht san Earnáil Spóirt  
 Leagtar raon gníomhaíochtaí amach leis an 
mbeartas seo i gcomhair na mblianta atá 
romhainn a bhfuil sé d'aidhm leo rann- 
pháirtíocht sa spórt a mhéadú ar feadh an 
daonra. 

 
Gheobhadh

 
daoine

 
pobail 

& an tsochaí tairbhí suntasascha dá 
n-éireodh leo. Le cois an 

aonair,   

dúshláin maidir 
lenár n-iarrachtaí a chomhordú ar bhealach 
níos fearr, caithfimid inniúlacht ár 
n-earnála spóirt a mhéadú chun idir- 
ghabhálacha éifeachtacha a sheachadadh. 
Beidh infheistíocht mhéadaithe i ndaoine, 
cláir, eagraíochtaí & córais riachtanach 
freisin, ní hamháin díreach infheistíocht 
in  áiseanna spóirt. 

   

GNÍOMH 43

GNÍOMH 44

Féachfaimid le hinfheistíocht sa spórt a 
mhéadú i gcaitheamh shaolré an 
bheartais seo. Is é ár n-uaillmhian go 
mbeadh infheistíocht an Stáit sa spórt 
os cionn €220 milliún in 2027.

Féachfaimid le cistiú a sheachadadh ar 
bhonn ilbhliantúil do chláir ard- 
fheidhmíochta & rannpháirtíochta. 
Seachadófar cistiú do chláir ard- 
fheidhmmíochta ar bhonn ilbhliantúil ó 
2019 ar aghaidh. 
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Chapter 10 Chapter 10 Financing irish Sport

GNÍOMH 45

GNÍOMH 47

GNÍOMH 46

Féachfaimid leis an méadú do chláir 
rannpháirtíochta a mhéadú i gcomhair 
gach bliain den bheartas, agus é de rún 
againn go ndúblófar ár n-infheistíocht 
bhliantúil sa rannpháirtiocht faoi 2027. 
Tacóimid le hÚdaráis Áitiúla chun 
Pleananna Áitiúla Spóirt a fhorbairt & a 
chur i ngníomh, a mbeidh sé d'aidhm leo 
oibriú le páirtithe leasmhara áitiúla chun 
leibhéil rannpháirtíochta a mhéadú. 

Méadóimid ár n-infheistíocht chun 
inniúlacht na hearnála spóirt a 
mhéadú, trí rialachas a láidriú, oiliúint 
& forbairt bhreisithe do chóitseálaithe 
& do dhaoine eile i lucht saothair an 
spóirt, tacaíocht don obair dheonach 
sa spórt, agus  taighde & 
meastóireacht fheabhsaithe & córais 
fheabhsaithe faisnéise. 

Soláthróimid cinnteacht níos mó maidir 
le cistiú do chláir rannpháirtíochta 
bliain ar bhliain. Tabharfar tús áite do 
shocruithe chun cistiú ilbhliantúil a 
thabhairt isteach i gcomhair 
príomheagraíochtaí deontaithe. 
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Thairis sin, faoi mar a cuireadh in iúl arís is 
arís eile sa phróiseas comhairliúcháin, tá gá 
níos mó le seasmhacht maidir le cistiú i 
measc CRNanna & CÁSanna go háirithe 
chun cur ar a gcumas infheistiú in 
earcaíocht, oiliúint & forbairt foirne  agus i 
bpróisis níos inbhuanaithe maidir le cláir a 
chur i ngníomh, rud a bheidh riachtanach 
chun an rannpháirtíocht mhéadaithe atá á 
lorg againn a bhrú ar aghaidh. 
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                     Caibidil 1  0 Spórt na hÉireann a Chistiú

Cláir Rannpháirtíochta lena 
dTacaíonn Cistiú na gCuntas 
Díomhaoin 
 Úsáidtear cistiú na gCuntas Díomhaoin faoi 
láthair chun idirghabhalacha beartais a 
thástáil  go  háirithe chun dul i ngleic le 
saincheisteanna i leith míbhuntáiste & 
míchumais sa spórt. Is i measc na bpobal sin 
is buanseasmhaí na grádáin rannpháirtíochta. 
Is dóichí go n-éireodh leis an obair trí idir- 
ghabhálacha nuálacha beartais a thástáil, 
chomh maith le meastóireacht ar a dtionchair 
& trí bheith ag cur le cláir lena seachadtar 
athruithe dearfacha.

Cláir Ardfheidhmíochta a 
Chistiú   

  
Foráiltear athruithe suntasacha a

 
 dhéanamh leis an mbeartas seo ar ár gcláir 

ardfheidhmíochta. Léiríodh go soiléir le 
taighde idirnáisiúnta go mbíonn nasc láidir 
idir torthaí ardfheidhmíochta

 

& leibhéil 
infheistíochta. Tá targaidí dúshlánacha 
socraithe againn d'fheidhmíocht ár 
lúthchleasaithe nach mbainfear amach gan 
mhéadú suntasach ar thacaíocht do 
lúthchleasaithe & do chóitseálaithe. Lena 
chois sin, tá infheistíocht mharthanach chun 
tacú lenár CRNanna riachtanach chun

 
 
 
 
 

a n-inniúlacht le cláir ardfheidhmíochta 
éifeachtacha a fhorbairt & a sheachadadh. Is 
léir ó chomhairliúchán trasna na hearnála 
spóirt go mbeadh iomaí tairbhe i gceist le 
hathrú chuig cistiú ilbhliantúil do lúth- 
chleasaithe, dá gcóitseálaithe, agus do 
Spórt Éireann & na CRNanna 

 
araon freisin. 

  

Chomh maith leis an ngá le leibhéal ardaithe 
cistithe ón Rialtas, creidimid nach bhfuiltear 
tar éis an deis, do chorparáidí intíre & 
idirnáisiúnta a bhfuil a mbunáit in Éirinn 

 

acu

 

,
tapaithe mórán chun  infheistiú san Ard-
fheidhmíocht. Tacóidh an Rialtas le Spórt 
Éireann & leis na CRNanna ábhartha chun 
bealaí a mheas chun na foinsí sin & foinsí 
cistithe malartacha eile a fhorbairt do chláir 
ardfheidhmíochta. 

  

GNÍOMH 48

GNÍOMH 49

GNÍOMH 50

Leanfaidh Spórt Éireann & a pháirtithe ar 
aghaidh le bheith ag forbairt clár píolótach a 
dhíreofar ar aghaidh a thabhairt ar ghrádáin 
rannpháirtíochta sa spórt i leith 
míbhuntáiste  & míchumais, le tacaíocht ó 
chistiú na gCuntas Díomhaoin. De réir mar 
a chuirfear cistiú méadaithe ar fáil do chláir 
rannpháirtíochta, cuirfear le hidir- 
ghabhálacha rathúla beartais & cuirfear 
chun feidhme ar bhonn náisiúnta iad & 
foinsí cistithe níos gnáthúla ón Stáchiste á 
n-úsáid chomh maith le

 

 hinfheistíocht 
phríobháideach fhéideartha. 

 

Gluaisfimid chuig cur chuige ilbhliantúil i 
leith an chistithe ardfheidhmíochta ó 
2019 ar aghaidh. Forbrófar straitéis nua 
ardfheidhmíochta lena sainmhíneofar an 
treo ar feadh 12  

 

  bhliain ar a laghad & ar 
a ndéanfar athbhreithniú gach 4 bliana 
ar bhonn rollach. 

Méadófar cistiú an Rialtais don ard- 
fheidhmíocht chun teacht leis an 
infheistíocht a dhéantar i náisiúin 
inchomparáide. Tabharfar tiomantas 
maidir le cistiú marthanach do gach 
timthriall Oilimpeach.
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 Spórt na hÉireann a Chistiú

Infheistíocht in Áiseanna Spóirt 
 
Tá infheistíocht sheasmhach & bhreisithe in 
áiseanna spóirt riachtanach chun rann- 
pháirtithe nua a mhealladh & eispéireas 
ardchaighdeáin a sheachadadh d'imreoirí 
reatha & chun tacú leis na lúthchleasaithe is 
fearr. Díreofar Clár Caipitil Spóirt an Rialtais 
ar leibhéal áitiúil & réigiúnach go príomha. 
Tacóidh ár n-infheistíocht le raon leathan 
áiseanna chun rannpháirtíocht a chur chun 
cinn le béim ar thionscadail lena 
bhforbraítear roghanna ilspóirt, ilúsáide 
maidir le rannpháirtíocht. Tabharfaimid tús 
áite don inrochtaineacht

 

 maidir le háiseanna 
a dhearadh, a thógáil & a bhainistiú. 

Agus an Rialtas ag aithint na dtairbhí a 
eascraíonn as tionscadail mhóra a 
ndeachaigh infheistíocht phoiblí shuntasach 
chun tairbhe dóibh, cosúil le Páirc an 
Chrócaigh, Staid Aviva, Páirc Thomond & 
Páirc Uí Chaoimh, tá rún daingean ag an 
Rialtas Ciste nua Bonneagair Spóirt ar 
Mhórscála a bhunú chun tacaíocht Státchiste 
a sholáthar do thionscadail 

 
mhóra áiseanna 

spóirt. Tacóidh an ciste seo le tionscadail i 
gcás gurb é an príomhchuspóir rann- 
pháirtíocht ghníomhach sa spórt a mhéadú 
ar feadh an daonra. Soláthróidh an ciste 
tacaíocht d'ionaid nó staideanna íocónacha 
móra mar is mó le rannpháirtíocht shóisialta & 
spórt ardfheidhmíochta a bhaineann an 
fócas.

 
 
 

 51GNÍOMH

Lorgóimid cistiú caipitil bhreise le 
haghaidh babhtaí bliantúla den Chlár 
Caipitil Spóirt.  
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GNÍOMH 52
Faoi mar a leagadh amach i 
dTionscadal 2049, an Plean Forbartha 
Náisiúnta, tiomnófar €100 milliún chun 
Ciste nua Bonneagair Spóirt ar 
Mhórscála a bhunú do thionscadail 
mhóra spóirt mar is mó ná €500,000 
an rannchuidiú ón Rialtas a mholtar. 
Chomh maith le tionscadail mhóra eile, 
cuimseofar tionscadail linnte snámha 
nua leis an gCiste, rud a fhágfaidh go 
rachaidh sé in ionad Chlár Linnte 
Snámha reatha na nÚdarás Áitiúil.   
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Caibidil 10
 

  

 Spórt na hÉireann a Chistiú  

Infheistíocht Leanúnach i 
gCampas Náisiúnta Spóirt Spórt 
Éireann 
Tá áiseanna den chéad scoth seachadta de 
bharr infheistíocht shuntasach le blianta beaga 
anuas ag Campas Náisiúnta Spóirt Spórt 
Éireann le haghaidh cineálacha éagsúla 
spóirt. Tá 

 
bunáit 27 n-eagraíocht ar an 

gCampas freisin. Tá rún daingean ag an 
Rialtas an Campas a fhorbairt go leanúnach 
mar áis ardfheidhmíochta

 
do na lúth- 

chleasaithe is fearr in Éirinn le timpeallacht 
traenála den chéad scoth chun tacú leo is iad 
ag ullmhú le haghaidh comórtas. Agus an 
tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht a 
chur chun 

 
cinn

 
á haithint, feicimid ról níos 

leithne freisin don Champas le rochtain a 
éascú do CRNanna, clubanna, pobail & 
scoileanna, & tús áite á thabhairt i rith na 
bliana do lúthchleasaithe ardfheidhmíochta. 

Foinsí Cistithe Eile   
Le cois sár-rannchuidiú mhuintir na hÉireann 
is iad ag obair go deonach san earnáil spóirt, 
déanann daoine aonair & gnónna infheistíocht 
shuntasach airgeadais chun tacú lena 
gclubanna áitiúla. Fáiltítear roimh an bhfoinse 
chistithe chomhlántach   sin & féachann an 
Rialtas, cibé cás gur féidir, lena chinntiú go 
mbeidh timpeallacht chumasúcháin ann do 
chomhlachtaí spóirt chun na deiseanna 
cistithe sin a fhorbairt tuilleadh. Sampla maith 
is ea an scéim faoisimh cánach fadbhunaithe 
maidir le síntiúis do chomhlachtaí ceadaithe 
spóirt chun tionscadail cheadaithe chaipitil a 
chistiú, lenar féidir le clubanna spóirt 
faoiseamh cánach a éileamh ar gach síntiús 
de €250 nó níos mó

   83
. Toisc nach bhfuil 

mórán tar éis leas a bhaint as an scéim seo, 
féachaidh an Roinn & na Coimsinéirí Ioncaim 
lena cur chun cinn níos forleithne i measc 
clubanna spóirt & CRNanna. Measfar an 
scéim seo a leathnú freisin, trí leasú a 
dhéanamh ar na téarmaí le haghaidh síntiús 
cáiliúcháin nó trí raon na dtionscadal lenar 
féidir tacú a leathnú. 

 

GNÍOMH53
Lorgóimid cistiú caipitil breise chun 
forbairt bhreise ar áiseanna den chéad 
scoth ag Campas Náisiúnta Spóirt Spórt 
Éireann a thabhairt chun cinn, ar aon dul 
leis na tosaíochtaí a sonraíodh sa 
Mháistirphlean nua & mar thacaíocht don 
Straitéis Ardfheidhmíochta nua.    

Measfaidh an Grúpa Ceannaireachta 
Spóirt feidhmiú na scéime dreasachta 
cánach maidir le síntiúis do 
chomhlachtaí cheadaithe spóirt agus, i 
gcomhairle le comhlachtaí spóirt

 
,

forbrófar tograí, chun síneadh a chur 
leis an scéim sin, go measfaidh an 
Rialtas iad.

     

 

 

 
 

   

 
 

   83
Cuireadh  le hAlt  41  den  Acht  Airgeadais  2002  alt  847A  san  Acht Comhdhlúite  Cánacha  1997  lena  bhforáiltear  le  haghaidh  scéim  faoisimh chánach  maidir  le

   síntiúis  ábhartha  do  chomhlacht  ceadaithe  spóirt  chun  tionscadail  cheadaithe a  chistiú. Ní infheidhme an scéim ach le síntiúis ábhartha a fuarthas ar nó tar   
   éis 1 Bealtaine 2002 i leith caiteachais a tabhaíodh ar thionscadail cheadaithe ar nó tar éis an dáta sin. Is é €250 an síntiús íosta cáiliúcháin iomlán a            
   fhéadfaidh aon deontóir amháin a thabhairt do chomhlacht spóirt aonair in aon bhliain ar bith. 

 

 

 

 
  Tionscadal ceadaithe ab ea ceann díobh seo a leanas:-   

• foirgneamh nó struchtúr, nó cuid d'fhoirgneamh nó de struchtúr a cheannach, a thógáil nó a athchóiriú le húsáid ag an 
gcomhlacht ceadaithe spóirt le haghaidh gníomhaíochtaí spóirt nó áineasa, 

• talamh a cheannach go n-úsáidfidh an comhlacht ceadaithe spóirt é chun áiseanna spóirt nó áineasa sa sholáthar,

• trealamh, a bheidh suite san áit go buan (seachas trealamh pearsanta) a cheannach go n-úsáidfidh an comhlacht ceadaithe 
spóirt é chun áiseanna spóirt nó áineasa a sholáthar   

  • fea    bhsú na bpáirceanna imeartha, na ndromchlaí imeartha nó na n-áiseanna de chuid an chomhlachta ceadaithe spóirt  

• aisíocaíocht, nó íocaíocht úis
 
maidir le hairgead a fuair an comhlacht ceadaithe spóirt ar iasacht ar nó tar éis 1 Bealtaine 2002 le 

haghaidh ceann ar bith de na cuspóirí thuas
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Bhí an earnáil spóirt ag iarraidh le fada go 
spreagfadh an Rialtas tuilleadh síntiús ó 
dhaoine aonair & ó chorparáidí, an earnáil 
ilnáisiúnta san áireamh, trí bhearta sa 
chóras  cánach mar shampla. Cuirfimid le 
hobair a rinneadh cheana chun idir- 
ghabhálacha beartais a shonrú a 
mheallfaidh tuilleadh síntiús den saghas 
sin & measfaimid beartais ar éirigh leo i 
ndlínsí eile maidir leis sin. 

  

 

Faoi mar a leagadh amach i gCaibidil 3, 
tugann treochtaí le fios go mbíonn rataí 
rannpháirtíochta i bhfad níos áirde i measc na 
spórt aonair ná na spórt foirne. Léiríonn 
fianaise gur minice mar a bhíonn go leor 
gníomhaíochta spóirt in Éirinn á déanamh ag 
daoine ina n-aonar nó le líon beag daoine eile 
ar bhealach ócáideach, i dtimpeallachtaí 
neamhfhoirmiúla & i spásanna poiblí. Tá fás 
ag teacht ar líon na ndaoine fásta in Éirinn a 
úsáideann go háirithe trealamh ionad 
aclaíochta cosúil le meaisíní reatha & rothair 
aclaíochta, cibé acu sa bhaile, san ionad 
oibre nó i suíomh ionaid aclaíochta 
traidisiúnta. Is cuí go measfar idirghabhálacha 
a dhíreofar ar leibhéil rannpháirtíochta a 
leathnú i suíomhanna níos ócáidí.  

GNÍOMH 55

GNÍOMH56
Féachfar ar dheiseanna ionas go 
meallfar deontóirí gnó nó daoine aonair

 chun infheistiú sa spórt ar bhealach 
níos fiúntaí freisin. Measfar múnlaí 
comhshaothair mar a n-oibríonn spóirt 
le chéile & a roinneann siad tairbhí ó 
chomhchiste. 

Agus an méadú atá ag teacht ar an 
treocht i dtreo aclaíochta pearsanta in 
ionaid aclaíochta & in áiseanna  eile á 
aithint againn, measfaimid, i gcomhairle le 
páirtithe leasmhara, athruithe féideartha 
ar an gcód cánach chun rannpháirtíocht a 
spreagadh

 

trí threalamh ionaid aclaíochta 
& trealamh spóirt pearsanta a úsáid.  
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                       Caibidil 11  

                       
 Cur i nGnníomh, Monatóireacht agus Athbhreithniú

Grúpa Ceannaireachta Spóirt 
 Bunófar Grúpa Ceannaireachta Spóirt faoi cheann 3 

mhí ó fhoilsiú an bheartais chun Plean Gníomhaíochta 
tosaíochta a chomhaontú. Cuirfear an plean faoi 
bhráid an Rialtais lena cheadú faoi cheann 9 mí ó 
bhunú an Ghrúpa. Déanfaidh an Grúpa seo 
maoirseacht ar chur i ngníomh an phlean & 
tuairisceoidh don Chomh-Aireacht um Bheartas 
Sóisialta ar bhonn débhliantúil. 

 Beidh líon nach mó ná 15 duine sa Ghrúpa & beidh sé 
comhdhéanta d'ionadaithe ó Ranna ábhartha Rialtais, 

 

ó Spórt Éireann, ón earnáil spóirt níos leithne, ón 
Rialtas Áitiúil, agus ón earnáil fóillíochta i measc 
dreamanna eile. Beidh duine ar leibhéal Aire sa Roinn 
Iompair, Turasóireachta & Spóirt ina c(h)athaoirleach 
ar an nGrúpa. 

Tabharfaidh an Grúpa tús áite do na gníomhartha a 
dhéanfar chun an beartas a chur i bhfeidhm & 
forbróidh meicníocht shoiléir go mbeidh an Grúpa in 
ann monatóireacht, athbhreithniú & tuairisciú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn maidir leis na 
gníomhartha sin & trasna gach ceann de chuspóirí an 
bheartais. Déanfaidh sé measúnú freisin cibé acu a 
bhfuil gníomh breise riachtanach maidir le 
saincheisteanna sonracha nó an bhfuil gníomhartha 
athbhreithnithe riachtanach is athruithe a thagann ar 
chúinsí i rith shaolré an bheartais á gcur san áireamh.

 

 

 

Tacóidh 

 

Rannán an

 

Bheartais

 

Spóirt

 

& an Champais 
Náisiúnta Spóirt laistigh den Roinn Iompair, 
Turasóireachta & Spóirt leis an nGrúpa. Tabharfar faoi 
athbhreithniú lár-théarma iomlán ar an mbeartas in 
2023. 

Tionchar a Thomhas – Targaidí agus 
Táscairí

 

 
 

Forbróidh an Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt 
sraith Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna) a 
bheidh comhdhéanta d'aschuir

 

gearrthéamacha 
nasctha le hinfheistíocht & torthaí meántéarmacha go 
fadtéarmacha a bheidh ceangailte le cuspóirí for- 
iomlána an bheartais. Measfaidh & comhaontóidh an 
Grúpa iad sin mar chuid den phróiseas le Plean 
Gníomhaíochta a fhorbairt. 

 

Cabhróidh cur chuige dá leithéid linn aghaidh a 
thabhairt ar an dúshlán chun tuiscint níos iomláine a 
fháil ar thionchar ár n-infheistíochta sa spórt trí 
scéimeanna & cláir dheontas.  

Forbrófar táscairí torthaí maidir le rialachas, forbairt 
eagraíochtúil, frithdhópáil, líon na gcóitseálaithe a 
bheidh oilte srl., nó maidir le cláir áirithe lena 
gcumasóidh 

 
cur

 
chuige

 
, bunaithe

 
ar mheastóireacht 

dhíreach, tionchar láithreach cláir a mheasúnú. Le 
táscairí torthaí meántéarmacha go fadtéarmacha, 
áireofar leibhéil rannpháirtíochta foriomlána, idir 
ghníomhacha & shóisialta, athruithe ar ghrádáin 
rannpháirtíochta de réir aoise, inscne, stádais 
socheacnamaíochta, míchumais, eitneachta srl. agus 
caighdeáin na bhfeidhmíochtaí ag imeachtaí spóirt 
idirnáisiúnta. Agus tionchar na rannpháirtíochta sa 
spórt á thomhas againn, leagfaimid síos targaidí 
soiléire rannpháirtíochta don spórt 

 

féin amháin, i 
gcomhthéacs rannchuidiú an spóirt don NPAP. 

 
Aithnítear iomlán na tábhachta bunriachtanaí go 
mbeidh tuiscint chuimsitheach ghéarchúiseach ar an 
scéal reatha maidir le rannpháirtíocht agus treochtaí, 
agus bainfear an tuiscint sin amach 

 

go

 

háirithe trí 
Spórt Éireann a bheith ag foilsiú idir an ISM & an 
CSPPA go rialta. 

 

  
 

Déanfaimid tionchar & rannchuidiú an spóirt don 
ghníomhaíocht eacnamaíochta & turasóireachta, & 
feidhmíocht oideachasúil, a thomhas freisin. I ndáil le 
rannpháirtíocht leanaí sa spórt, tionscnóimid 
diminsean cáilíochtúil lena mbreathnófar ar leibhéil na 
litearthachta fisiciúla, ar an gcumas reatha, snámha & 
rothaíochta & ar chumasóirí féideartha eile a 
bhaineann le rannpháirtíocht mhéadaithe sa spórt & 
sa ghníomhaíocht fhisiciúil i rith chúrsa an tsaoil. 

 

 I ndáil le háiseanna spóirt, measúnóimid an 
poitéinseal chun múnlú a ghlacadh a bheidh bunaithe 
ar Iniúchóireacht Bhliantúil Choimisiún Iniúchóireachta 
na Ríochta Aontaithe ar áiseanna poiblí, lena 
n-áirítear leibhéil rannpháirtíochta in aghaidh 1,000 
duine den daonra laistigh den limistéar abhantraí & 
leibhéil rannpháirtíochta i measc grúpaí faoi 
mhíbhuntáiste, srl. sna PTFanna chun tionchar ár 
n-infheistíochta caipitil a thomhas. 
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Ó thaobh an spóirt ardfheidhmíochta, 
aithnímid go bhfuilimid teoranta ó thaobh ár 
gcumais le dul san iomaíocht le náisiúin níos 
saibhre a bhfuil líon níos mó de dhaoine 
sárchumasacha  acu freisin. Mar sin, le cois 
boinn a bhuachan, déanfar rath a thomhas 
de réir na scór pearsanta is fearr ag 
lúthchleasaithe, de réir curiarrachtaí 
náisiúnta a bhaintear amach i gcomórtais 
mhóra & líon na lúthchleasaithe a 
chríochnaíonn i measc an 8/10/20 ab fhearr. 
Déanfaimid muid féin a thagarmharcáil bliain 
ar bhliain agus i gcoinne náisiún a bhfuil 
daonra & infheistíocht acu cosúil linn féin.

GNÍOMH 57
Forbróimid & foilseoimid, faoi lár 2019, 
sraith chuimsitheach príomhtháscairí 
feidhmíochta lena gclúdófar gach eilimint 
den bheartas. Measúnófar dul chun cinn ó 
thaobh an beartas a chur i ngníomh de 
réir na dtáscairí sin. 
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Aguisín 1  Liosta Gníomhartha

Uimh.   Gníomh

1 Oibreoimid le seirbhísí & eagraíochtaí cúraim & oideachais luathóige lena chinntiú go dtacófar le cleachtóirí & le 
soláthróirí réamhscoile & le tuismitheoirí/caomhnóírí chun nósanna gníomhaíochta fisiciúla leanaí an-óg faoina 
gcúram a fheabhsú, lena n-áirítear torthaí litearthachta fisiciúla feabhsaithe a fhorbairt.

2   Oibreoimid leis an Roinn Oideachais & Scileanna, múinteoirí, CRNanna & páirtithe leasmhara ábhartha eile chun a chinntiú  go  
       seachadf  ar CO  i scoil  eanna  chun tacaíocht iomlán a thabhairt d'fhorbairt na litearthachta fisiciúla i measc ár leanaí ar fad.  

3  Déanfaidh Spórt Éireann athbhreithniú ar an tacaíocht airgeadais do CRNanna sa chaoi go leagfar fócas níos mó ar 
chláir litearthachta fisiciúla a fhorbairt do leanaí níos óige nach mbaineann le spórt go amháin sonrach. Mar chuid den socrú 
sin, bheifí ag súil le CRNanna oibriú le chéile & le Cóitseáil Spórt  Éireann chun cláir chuí a fhorbairt.  

4 Oibreoimid leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, CÁSanna, CRNanna, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, (FSS) & le 
dreamanna eile chun feachtas oideachais nó faisnéise a fhorbairt chun cabhrú le tuismitheoirí/caomhnóirí idirghníomhú lena 
leanaí chun litearthacht fhisiciúil & nósanna dearfacha a fhorbairt  maidir le spórt & gníomhaíocht fhisiciúil mar chuid de stíl 
mhaireachtála níos sláintiúla ar an iomlán.

5   Tabharfaimid tús áite do spóirt cosúil le snámh, rothaíocht & rith, a gcreidimid go mbaineann an poitéinseal is mó leo chun 
leibhéil ghníomhaíochta gníomhaí níos airde a ghiniúint i rith chúrsa an tsaoil is muid ag féachaint lena chinntiú go mbeidh 
na scileanna riachtanacha ag ár leanaí chun dul i mbun na ngníomhaíochtaí  sin ar bhealach fiúntach & infheistiú á 
dhéanamh i bhforbairt bhonneagair, chlár agus daoine freisin chun cabhrú le rannpháirtíocht a chothú i rith na hógántachta & 
aois an duine fásta.

6
       Forbróidh Spórt Éireann tionscnaimh leis na CRNanna, CÁSanna, scoileanna, institiúidí tríú leibhéil, Ionad CARA agus páirtithe 

ábhartha eile chun aghaidh a thabhairt ar rannpháirtiocht sa spórt i measc déagóirí & daoine fásta óga, go háirithe mná, ina 
measc siúd as cúlraí socheacnamaíocha níos ísle, daoine le míchumas, an pobal LGBTI+,  pobal an Lucht Siúil agus mionlaigh 
eitneacha eile. Spreagfar CRNanna foirne agus atá bunaithe ar dhuine aonair le tionscnaimh a fhorbairt lena gcuirfear 
rannpháirtíocht níos leithne chun cinn trasna a gcód faoi seach. Spreagfar scoileanna & clubanna spóirt chun naisc níos fearr a 
chothú go mbainfear úsáid níos éifeachtúlaí as a gcuid áiseanna & iarrfar ar CÁSanna idirghabhálacha rannpháirtíochta a 
fhorbairt lena mbainfear úsáid as na háiseanna sin. Tabharfaidh Ionad CARA comhairle maidir leis na riachtanais áirithe i leith 
daoine le míchumais. 

 

7 Cuirfimid teachtaireachtaí chun cinn níos láidre i measc múinteoirí & tuismitheoirí/caomhnóirí maidir leis an ngaol dearfach 
a bhíonn idir rannpháirtíocht spóirt & feidhmíocht i scrúduithe inár n-iarrachtaí an titim a thagann ar leibhéil 
rannpháirtíochta timpeall bhlianta na scrúduithe a mhaolú.

8 Bunóímid tionscnamh, trí Spórt Éireann, chun tacú le hÚdaráis Áitiúla le Pleananna Áitiúla Spóirt a fhorbairt a thiocfaidh le fís & 
le cuspóirí foriomlána an Bheartais Náisiúnta Spóirt seo. Leis an bPlean Áitiúil, déanfar athbhreithniú ar riachtanais & leagfar 
gníomhartha amach chun rannpháirtíocht a mhéadú go háitiúil. Forbrófar agus cuirfear é i ngníomh i gcomhar le CÁSanna, 
clubanna, pobail & páirtithe laistigh & lasmuigh den saol spóirt.

9  
 

Déanfaimid iarrachtaí i bhfad níos mó chun aghaidh a thabhairt ar neamhionannais sa rannpháirtíocht spóirt mar chuid de 
phróiseas forbartha na bPleananna Áitiúla Spóirt. Treorófar acmhainní go gcuirfear an rannpháirtíocht is leithne is féidir chun 
cinn, lena gcinnteofar cáilíocht & inrochtaineacht do gach grúpa. Tabharfar tús áite maidir le cistiú a thabhairt do chláir lena 
ndírítear ar na grúpaí sin a bhfuil leibhéil rannpháirtíochta níos ísle acu, go háirithe orthu siúd sna grúpaí socheacnamaíochta 
níos ísle, daoine le míchumas & daoine breacaosta. Leagfaimid béim freisin ar fhiúntas an chomhshaothraithe idir comhlachtaí 
spóirt (CRNanna, CÁSanna & clubanna) & idir spórt & earnálacha eile beartais chun tionscnaimh rannpháirtiochta a fhorbairt & 
a chur chun cinn .

10  Agus tús áite á tabhairt do thionscnaimh & do chláir chun plé le grúpaí le leibhéil rannpháirtíochta níos ísle,                                   
      úsáidfimid léargais iompraíochta & taighde eile chun saincheisteanna maidir le neamh-rannpháirtíocht a thuiscint níos fearr. 

 Úsáidfimid Ciste na gCuntas Díomhaoin agus cistiú eile ón Státchiste chun tionscnaimh a chur chun feidhme cosúil le Moil 
Spóirt an Phobail ar bhonn náisiúnta i gcás go bhfuarthas gur éirigh leo tar éis meastóireacht láidir. Lorgóimid tacaíocht na 
hearnála príobháide le haghaidh tionscnamh dá leitheid freisin.

12

  
 Agus aghaid  h  á tab  hairt ar na grádáin mhíchumais sa rannpháirtíocht, féachfaimid ar an bhféidearthacht ó thaobh líonra 

náisiúnta a thabhairt isteach d'Oifigigh Rannpháirtiochta sa Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas (SIDOanna) a bheidh ailínithe le 
líonra na CÁSanna  . Bheifí ag súil leis go n-oibreodh na hOifigigh sin go dlúth le  CRNanna ábhartha, an earnáil mhíchumais, 
soláthraithe na n-ionad fóillíochta, Ionad CARA & páirtithe eile chun deiseanna a sholáthar do dhaoine le míchumais páirt a 
ghlacadh sa spórt.

13
   

 Seachas infheistí  ocht sa bhonneagar traidisiúnta spóirt, scrúdóimid conas is féidir leis an gcomhshaol nádúrtha & 
timpeallacht foirgnithe níos leithne éascú le rannpháirtíocht sa spórt & i ngníomhaíocht fhisiciúil. Cuirfear cineál na 
ngníomhaíochtaí, a bhfuil níos mó daoine fásta ag gluaiseacht ina dtreo, lena n-áirítear rith, rothaíocht, caithimh aimsire 
eachtraíochta amuigh, siúl áineasa srl. san áireamh & na cúrsaí sin á meas.

14

 
Úsáidfimid ár sruthanna cistithe chun rannpháirtíocht shóisialta sa spórt a chothú trí fhorbairt eagraíochtaí phobalbhunaithe 
láidre spóirt (m.sh. Moil Spóirt an Phobail) a spreagadh, trí thacaíocht dóibh siúd a oibríonn go deonach don spórt & iad sin a 
fhorbairt & ballraíocht shóisialta chlubanna spóirt a chur chun cinn (chomh maith le ballraíocht imeartha). 

 15

 

    Tabharfaidh Spórt Éireann, faoi lár 2019, comhairle don Ghrúpa Ceannaireachta Spóirt (féach ar Chaibidil 11), maidir le targaidí 
        eatramhacha cuí (2023) le haghaidh rannpháirtíocht ghníomhach & shóisialta daoine fásta & leanaí sa spórt & maidir leis an     
        laghdú ar na grádáin ábhartha. Socrófar targaidí chun na grádáin rannpháirtíochta a chúngú freisin (aois, inscne, sóisialta,       
        eitneacht & míchumas 
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16
 

     Gabhaimid orainn féin an Clár Caipitil Spóirt a rith i ngach bliain den bheartas seo, chun áiseanna a chistiú 
lena ndíreofar ar rannpháirtíocht mhéadaithe & ar eispéiris fheabhsaithe rannpháirtíochta ar feadh an daonra. 
Déánfar athbhreithniú ar an gcóras scórála & measúnachta don Chlár Caipitil Spóirt lena chinntiú go mbeidh 
cuspóirí á gcomhlíonadh leis an gclár a bheidh ar aon dul leis an mBeartas Náisiúnta Spóirt seo.

17
 

     Déanfaimid Athbhreithnithe Tréimhsiúla ar an Luach ar Airgead ar an gClár Caipitil Spóirt & cuirfear tús leis an  
          chéad cheann in 2019. Léireofar torthaí & moltaí na n-athbhreithnithe i gclár infheistíochta ina dhiadh. 

18

 

Déanfaimid iniúchóireacht ar áiseanna spóirt ar feadh na tíre (cibé acu i seilbh phríobhaideach nó phoiblí) go 
tréimhsiúil & beidh an chéad iniúchóireacht dá leithéid le cur i gcrích faoi cheann 2 bhliain ó fhoilsiú an bheartais seo. 
Treoróidh na hiniúchóireachtaí sin cinntí maidir leis na tionscadail chaipitil spóirt dá dtabharfar tús áite le haghaidh cistiú 
poiblí & rachaimid i gcomhairle le CRNanna freisin i ndáil le haon ghníomhartha thairis sin a bheidh ag teastáil 
Déanfaidh Údaráis Áitiúula an iniúchóireacht ar leibhéal áitiúil, mar chuid dá ról lena bPleananna Áitiúla Spóirt a chur i 
ngníomh. Mar chuid den iniúchóireacht, oibreoimid le páirtithe leasmhara ábhartha chun bunachar sonraí náisiúnta 
d'áiseanna spóirt, a bheidh iomlán inrochtana, cuimsitheach & cothrom le dáta, a fhorbairt & a chothabháil a ndéanfar 
tairseach idirlín de chun freastal ar riachtanais an phobail.

19
 

Bunó  imid Ciste Bonneagair Spóirt ar Mhórscála chun tacú le tionscadail ina rachaidh an infheistíocht ón            
         Státchiste os cionn na suime uasta a bhíonn ar fáil faoin gClár Caipitil Spóirt. 

 

20
 

Oibreoimid go dlúth le Ranna ábhartha Rialtais, Údaráis Áitiúla, comhlachtaí spóirt agus páirtithe leasmhara eile chun 
straitéis náisiúnta chomhtháite a chomhaontú don snámh. Mar chuid de seo, déanfaimid athbhreithniú ar an soláthar linnte 
snámha chun áiteanna mar a bhfuil bearnaí a shonrú chomh maith leis na bealaí ar féidir freastal ar na bearnaí sin.

21
 

     Oibreoimid le páirtithe leasmhara ábhartha chun féachaint ar fhiúntais chláir nua de chistiú spóirt reatha faoi scéim 
spriocdhírithe chun tacú le scoileanna ar bhonn inbhuanaithe chun íoc as costais réasúnacha (cosúil le hiompar & áis a 
fhruiliú) a thabhaítear & an snáithe uiscíochta den churaclam CO á seachadadh.

22
 

      Spreagfaimid Údaráis Áitiúla chun tuilleadh comhroinnte ar áiseanna go háitiúil a chur chun cinn & a éascú, go háirithe i gcás 
go mbíonn toilleadh ar fáil ag amanna beagéilimh i rith an lae, um thráthnóna nó i rith tréimhsí saoire i gcás foras 
oideachasúil. Beidh dlúthoibriú le clubanna & comhlachtaí spóirt, scoileanna & coláistí, soláthraithe áiseanna fóillíochta & 
dreamanna eile i gceist leis sin. Mar chuid de na Pleananna Áitiúla Spóirt, stiúrfaidh Údarais Áitiúla tionscnaimh eile 
chomhshaothraithe chun rochtain a fheabhsú go háitiúil m.sh. tiocfaidh Údaráis Áitiúla & CÁSanna le chéile chun féachaint ar 
na bealaí ar féidir le pobail áitiúla úsáid níos iomláine a bhaint as limistéir áineasa don spórt & don ghníomhaíocht fhisiciúil 
m.sh. le haghaidh rití páirceanna.

23
 

Féachfaimid le sruth nua cistiúcháin bhliantúil a dhaingniú le haghaidh scéim spriocdhírithe spóirt chun Údaráis Áitiúla a 
fhóirdheonú maidir le hoibriú áiseanna a chailleann airgead, i gcás go mbíonn ról buntábhachtach acu siúd le 
rannpháirtíocht a mhéadú, & chun tacú le cláir chun rannpháirtíocht ghníomhach a mhéadú chomh maith.

24
 

Faoi scáth an Ghrúpa Ceannaireachta Spóirt (féach ar Chaibidil 11), bunóimid Meitheal Ardfheidhmíochta (AF) ar a 
mbeidh Spórt Éireann ina chathaoirleach & a bheidh comhdhéanta d'ionadaithe ó Spórt Éireann, Spórt Thuaisceart 
Éireann, Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta, Comhairle Oilimpeach na hÉireann, Coimisiún na Lúthchleasaithe, 
Comhairle Pharailimpeach na hÉireann & an Roinn Iompair, Turasóireachta & Spóirt chun Straitéis nua AF a fhorbairt 
d'Éirinn ar aon dul leis na paraiméadair a leagtar amach sa bheartais seo. Cuirfear an Straitéis nua faoi bhráid an 
Ghrúpa Ceannaireachta Spóirt ar an gcéad dul síos & ansin faoi bhráid an Rialtais lena ceadú.

25
 

Tabharfaimid tógail Chéim 2 d'Airéine Náisiúnta Spórt Éireann Faoi Dhíon chun cinn chomh maith leis an Ionad Náisiúnta  
Veileadróim & Badmantain ar aon dul le Tionscadal Éireann 2040. Leanfaidh an Roinn & Spórt Éireann ar aghaidh le 
hoibreacha ullmhúcháin i leith tionscadal eile d'fhonn tosú orthu de réir & nuair a bheidh cistiú ar fáil.

26
 

 Ar aon dul leis an bhfís a leagtar amach sa bheartas seo, forbróidh Spórt Éireann straitéis nua 10 mbliana chun 
Campas Náisiúnta Spóirt Spórt Éireann a fhorbairt & a fheidhmiú. Rachaidh Spórt Éireann i gcomhairle leis an meitheal  ar ar 
cuireadh de dhualgas an straitéis ardfheidhmíochta a fhorbairt, i gcomhar le CRNanna & le príomhpháirtithe leasmhara eile 
chun an straitéis sin a fhorbairt, a gcuirfear faoi bhráid an Rialtais lena ceadú.

27
 

Tabharfaidh Spórt Éireann straitéis oibre deonaí chun cinn chun saincheisteanna a mheas maidir le hearcaíocht, 
oibrithe deonacha a choinneáil, na grádáin a bhíonn san obair dheonach, & conas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin chun bonn 
ár n-oibrithe deonacha a chothú & a fhá  s. Spreagfar cineálacha níos nua d'idirghníomhaíocht le hoibrithe deonacha a ghríosfaidh 
rannpháirtíocht ghníomhach &  shóisialta a oirfidh go mór do shaol an lae inniu.  

28

 

 
Tabharfaimid buiséad bliantúil isteach chun oibrithe deonacha a oiliúint, & beidh an buiséad le riaradh ag líonra na CRNanna     

          & CÁSanna i gcomhar le chéile lena chinntiú gur feidir le hoiliúint oibrithe deonacha tarlú trasna na spórt éagsúil. 
Beifear ag díriú leis an oiliúint sin ar shaincheisteanna cosúil le leas leanaí, feasacht ar mhíchumas, céad chabhair, 
riaracháin & rialachas spóirt & tiomsú airgid. Beifear ag súil leis go n-oibreoidh na CRNanna & CÁSanna le clubanna & 
Cóitseáil Spórt Éireann go dlúth chun an oilúint sin a phleanáil agus a sheachadadh.

29
 

Oibreoidh Spórt Éireann leis an earnáil chorparáideach chun tacú leis an obair dheonach i measc fostaithe, 
rud ar chóir dó dul chun tairbhe d'fhostóirí chomh maith leis an tsochaí i gcoitinne toisc gur féidir leis an obair 
dheonach cabhrú le daoine scileanna a fhorbairt ar féidir leo a úsáid ar mhaithe lena ngairm.
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30
 

Forbróidh Cóitseáil Éireann plean cóitseála nua faoi dheireadh 2019. Féachfar leis aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna 
a shonraítear anseo trí ilghnéitheacht níos mó i measc lucht saothair na cóitseála a spreagadh, cáilíochtaí cóitseála ar 
leibhéal iontrála a mhúnlú go mbeidh siad níos inoiriúnaithe ionas gur féidir le cóitseálaithe oibriú trasna spórt & 
gníomhaíochtaí fisiciúla éagsúla.

 
Leagfar béim níos mó leis ar iompar & ar dhearcaí freisin seachas ar scileanna teicniúla 

amháin ag leibhéal iontrála, is úsáid níos mó as teicneolaíocht á cur chun cinn san oideachas do chóitseálaithe, chomh maith 
le cóitseáil do dhaoine le míchumais. 

31
 

    Déanfaidh Spórt Éireann maoirseacht ar phróiseas lena nglacfaidh gach CRN & CÁS leis an gCód Rialachais don Earnáil  
        Phobail, Deonach & Charthanais faoi dheireadh 2021. Mar chuid den phróiseas sin, sonróidh & cuirfidh Spórt Éireann an       

 oiliúint & na tacaí a theastóidh ó na heagraíochtaí difriúla i bhfeidhm chun cabhrú leis an bpróiseas chun glacadh leis an gCód. 

32
 

Iarrfar ar CRNanna targaidí maidir le héagsúlacht inscne a shocrú & pleananna gníomhaíochta comhionannais a fhorbairt. 
Soláthrófar tacaíocht do chláir oiliúna ceannaireachta aonfheidhme do mhná lena n-áirítear oiliúint a bhaineann le rialachas & 
oiliúint theicniúil (cóitseáil, réiteoireacht, & bainistíocht foirne). Déanfaidh Spórt Éireann monatóireacht ar an dul chun cinn 
maidir leo siúd a chomhlíonadh & tuairisceofar go bliantúil. Mura bhfuil dul chun cinn leordhóthanach á dhéanamh, pléifimid 
an cheist tuilleadh le gach páirtí leasmhar.

33   Is é Spórt Éireann a stiúrfaidh forbairt na straitéise do lucht saothair na hearnála spóirt lena dtabharfar aghaidh ar 
earcaíocht, gairmiúlú méadaithe, forbairt, bailíochtú & aitheantas, soláthar don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD), 
ilghnéitheacht na ceannaireachta ar feadh na hearnála & ionadaíocht Éireannach ar chomhnaidhmeanna idirnáisiúnta 
spóirt. 

 
Tacóimid le hiarrachtaí Spórt Éireann chun straitéis fhadtéarmach a fhorbairt don oideachas, foghlaim & forbairt.

34

 

  Cothóimid & spreagfaimid comhshaothrú laistigh den earnáil spóirt & idir an earnáil spóirt & earnálacha eile trí 
thionscnaimh oiliúna & forbartha & trí dhreasachtaí airgid & de chineálacha eile chun iompar comhshaothrach a ghríosadh 
ar gach leibhéal spóirt. Oibreoimid ar bhonn uile-oileánda maidir leis seo. Féachfaimid le caidreamh níos láidre a chothú go 
háirithe leis an gcóras oideachais inár n-iarrachtaí.

35
 

   Forbróidh Spórt Éireann straitéis taighde don spórt lena bpléifear le gach príomheagraíocht a fheidhmíonn laistigh den 
earnáil. Ba cheart go gcabhródh an straitéis le caidrimh níos foirmiúla & struchtúrtha a chruthú idir an cleachtas, an córas 
beartais & pobail taighde lena chinntiú go dtabharfar tús áite, maidir leis na hacmhainní teoranta a bhíonn ar fail i ngach 
fearann, i dtreo tuiscint níos fearr a fhorbairt ar na príomhcheisteanna ó thaobh beartais a bhaineann leis an spórt, rud 
lena bhforbrófar réitigh níos fearr i leith na ndúshlán a bhfuilimid ag féachaint le haghaidh a thabhairt orthu. Cinnteoimid go 
scaipfear faisnéis taighde & mheastóireachta níos leithne ar feadh an chórais spóirt. Chuige sin, forbróidh Spórt Éireann 
taisclann taighde & sonraí spóirt ar-líne.

36
  

   Tacóimid le CRNanna & le comhlachtaí eile spóirt chun uirlisí meastóireachta a fhorbairt do chláir & do thionscnaimh. 
Forbróidh Spórt Éireann creataí meastóireachta  caighdeánaithe lena mbeifear in ann measúnacht téagartha a 
dhéanamh ar thionchar áiseanna, clár & idirghabhálacha a chistítear go poiblí. Féachfaimid le leas a bhaint as an 
saineolas nach beag, & atá ag leathnú, sa tríú leibhéal & in earnálacha eile maidir le tionscnaimh spóirt & 
phobalbhunaithe chun cabhrú le hinniúlacht an chórais spóirt sa réimse seo a fhorbairt. Déanfaimid ár ngníomhartha sa 
réimse seo a ailíniú le Réimse Gníomhaíochta 7 den Phlean Gníomhaíochta Fisiciúla Náisiunta.

37
 

   Chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchar infheistíocht an Rialtais sa spórt, forbróimid, i gcomhairle leis na 
heagraíochtaí ionadaíocha spóirt, córais faisnéise níos comhordaithe ar feadh na hearnála rud lena dtabharfar deis don 
Roinn, Spórt Éireann, CRNanna, Údaráis Áitiúla & CÁSanna tuiscint iomlán a fháil ar thionchar a n-infheistíochtaí.

38
 

    Leanfaidh Fáilte Éireann ar aghaidh le tacú le CRNanna chun na himeachtaí spóirt sin a mhealladh a 
chomhlíonann a gcritéir maidir le himeachtaí & a sheachadann toradh eacnamaíochta suntasach.

39
 

   Bunóimid Grúpa Ceannaireachta Spóirt faoi cheann trí mhí ó fhoilsiú an bheartais seo le Plean Gníomhaíochta 
a chomhaontú & chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i ngníomh an phlean tar éis a cheadaithe ag an Rialtas.

40    Leanfaimid ar aghaidh le bheith ag idirghníomhú go gníomhach le heagraíochtaí idirnáisiúnta chun bheith eolach ar &   
          

 chun   
       dul i bhfeidhm ar fhorbairtí ar leibhéal idirnáisiúnta go háirithe ag an AE, CE, UNESCO &      cónaidhmeanna is comhlachtaí        
       idirnáisiúnta spóirt. 

41      Scrúdóimid an poitéinseal maidir le gníomhaireacht frithdhópála neamhspleách a bhunú i rith an chéad dhá 
bhliain den bheartas.

42
 

    Cuirfimid na céimeanna ullmhúcháin riachtanacha i gcrích, ar bhonn comhshaothrach, chun éascú le cinneadh 
maidir le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa a dhaingniú maidir le Cúbláil Comórtas Spóirt a Chomhrac.

43
 

    Féachfaimid le hinfheistíocht sa spórt a mhéadú i gcaitheamh shaolré an bheartais seo. Is é ár n-uaillmhian go 
mbeadh infheistíocht an Stáit sa spórt os cionn €220 milliún in 2027.

44
. 

Féachfaimid le cistiú a sheachadadh ar bhonn ilbhliantúil do chláir ardfheidhmíochta & rannpháirtíochta. 
Seachadófar cistiú do chláir ardfheidhmíochta ar bhonn ilbhliantúíl ó 2019 ar aghaidh.

45
 

     Féachfaimid leis an gcistiú do chláir rannpháirtíochta a mhéadú i gcomhair gach bliain den bheartas, agus é de rún 
againn go ndúblófar ár n-infheistíocht bhliantúil sa rannpháirtiocht faoi 2027. Tacóimid le hÚdaráis Áitiúla chun Pleananna 
Áitiúla Spóirt a fhorbairt & a chur i ngníomh, a mbeidh sé d'aidhm leo oibriú le páirtithe leasmhara áitiúla chun leibhéil 
rannpháirtíochta a mhéadú.
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46
 

     Soláthróimid cinnteacht níos mó maidir le cistiú do chláir rannpháirtíochta bliain ar bhliain. Tabharfar tús áite 
do shocruithe chun cistiú ilbhliantúil a thabhairt isteach i gcomhair príomheagraíochtaí deontaí.

47
 

     Méadóimid ár n-infheistíocht chun inniúlacht na hearnála spóirt a mhéadú, trí rialachas a láidriú, oiliúint & 
forbairt bhreisithe do chóitseálaithe & do dhaoine eile i lucht saothair an spóirt, tacaíocht don obair dheonach sa 
spórt, agus taighde & meastóireacht fheabhsaithe & córais fheabhsaithe faisnéise. 

48
 

Leanfaidh Spórt Éireann & a pháirtithe ar aghaidh le bheith ag forbairt clár píolótach a dhíreofar ar aghaidh le   bheith ag forbairt clár píolótach a dhíreofar ar aghaidh a thabhairt ar na grádáin rannpháirtíochta sa spórt i leith 
míbhuntáiste & míchumais, le tacaíocht ó Chiste na gCuntas Díomhaoin. De réir mar a chuirfear cistiú méadaithe ar fáil do 
chláir rannpháirtíochta, cuirfear le hidirghabhálacha rathúla beartais & cuirfear chun feidhme ar bhonn náisiúnta iad & foinsí 
cistí níos gnáthúla ón Stáchiste á n-úsáid chomh maith le hinfheistíocht phríobháideach fhéideartha.

49
 

Gluaisfimid chuig cur chuige ilbhliantúil i leith an chistithe ardfheidhmíochta ó 2019 ar aghaidh. Forbrófar 
straitéis nua ardfheidhmíochta lena sainmhíneofar an treoir ar feadh 12 ar a laghad & ar a ndéanfar 
athbhreithniú gach 4 bliana ar bhonn rollach.

50
 

Méadófar cistiú an Rialtais don ardfheidhmíocht chun teacht leis an infheistíocht a dhéantar i náisiúin 
inchomparáide. Tabharfar tiomantas maidir le cistiú marthanach do gach timthriall Oilimpeach.

51  Lorgóimid cistiú caipitil bhreise le haghaidh babhtaí bliantúla den Chlár Caipitil Spóirt.

52

 
Faoi mar a leagadh amach i dTionscadal 2040, an Plean Forbartha Náisiúnta, tiomnófar €100 milliún chun Ciste 
nua Bonneagar Spóirt ar Mhórscála a bhunú do thionscadail mhóra spóirt mar is mó ná €500,000 an rannchuidiú 
ón Rialtas a mholtar. Chomh maith le tionscadail mhóra eile, cuimseofar tionscadail linnte snámha nua leis an 
gCiste, rud a fhágfaidh go rachaidh sé in ionad Chlár Linnte Snámha reatha na nÚdarás Áitiúil.

53
 

Lorgóimid cistiú caipitil bhreise chun forbairt bhreise ar áiseanna spóirt den chéad scoth ag Campas Náisiúnta 
Spóirt Spórt Éireann a thabhairt chun cinn, ar aon dul leis na tosaíochtaí a sonraíodh sa Mháistirphlean nua 
& mar thacaíocht don Straitéis Ardfheidhmíochta nua.

54
 

Measfaidh an Grúpa Ceannaireachta Spóirt feidhmiú na scéime dreasachta cánach maidir le síntiúis do 
chomhlachtaí cheadaithe spóirt agus,  i gcomhairle le comhlachtaí spóirt forbrófar tograí, chun síneadh a chur 
leis an scéim sin, go measfaidh an Rialtas iad.

55
 

Féachfar ar dheiseanna ionas go meallfar deontóirí gnó nó daoine aonair chun infheistiú sa spórt ar 
bhealach níos fiúntaí freisin. Measfar múnlaí comhshaothair mar a n-oibríonn spóirt le chéile & a roinneann 
siad tairbhí ó chomhchiste.

56

 
Agus an méadú atá ag teacht ar an treocht i dtreo aclaíochta pearsanta in ionaid aclaíochta & in áiseanna eile, á  
aithint againn, measfaimid, i gcomhairle le páirtithe leasmhara, athruithe féideartha ar an gcód cánach chun 
rannpháirtíocht a spreagadh trí threalamh ionaid aclaíochta & trealamh spóirt pearsanta a úsáid.

Forbróimid & foilseoimid, faoi lár 2019, sraith chuimsitheach príomhtháscairí feidhmíochta lena gclúdófar gach eilimint 
den bheartas. Measúnófar dul chun cinn ó thaobh an beartas a chur i ngníomh de réir na dtáscairí sin.

Aguisín 1  
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  Liosta Acrainmneacha

BOBF Better Outcomes Brighter Futures

CE Comhairle na hEorpa

CSPPA
Children’s Sport Participation and Physical Activity Study  / Staidéar ar Rannpháirtíocht  Leanaí sa Spórt & sa 
Ghníomhaíocht Fhisiciúil  

CSH Community Sports Hubs  / Moil Spóirt an Phobail

CSO / POS Central Statistics Office  / an Phríomh-Oifig Staidrimh

CVC Community, Voluntary and Charity  / Pobal, Deonach agus Carthanas

CYPSC Children and Young People’s Services Committee  / Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga

ESRI Economic and Social Research Institute  / Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta

EU / AE An tAontas Eorpach

GDP  / OT Gross Domestic Product  / Olltáirgeacht Intíre

HP / AF High Performance  / Ardfheidhmíocht

HSE / FSS Health Service Executive  / Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

ISM Irish Sports Monitor  / Monatóir Spóirt na hÉireann

KPI / PTF Key Performance Indicator  / Príomhtháscaire Feidhmíochta

LASPP/CLSÚÁ Local Authority Swimming Pool Programme  / Clár Linnte Snámha na nÚdarás Áitiúil

LCDC Local Community Development Committee  / Clár um Fhorbairt Pobail Áitiúil

LISPA Lifelong Involvement in Sport and Physical Activity  / Rannpháirtíocht ar feadh an tSaoil sa Spórt & sa 
Ghníomhaíocht Fhisiciúil 

LSP  / CÁS Local Sports Partnership  / Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

LSSIF Large Scale Sports Infrastructure Fund  / Ciste Bonneagair Spóirt ar Mhórscála

NDP / PFN Plean Forbartha Náisiúnta

NGB / CRN Comhlacht Rialaithe Náisiúnta

NGO Eagraíocht Neamhrialtasach

NPAP National Physical Activity Plan / Plean Náisiúnta Gníomhaíochta Fisiciúla

NPAS National Positive Ageing Strategy / Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

OPW / OOP Oifig na nOibreacha Poiblí

PE / CO Corpoideachas

SCP / CCS Sports Capital Programme  / Clár Caipitil Spóirt

SIDO Sports Inclusion Disability Officers  /  Oifigigh Rannpháirtíochta sa Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas

SLG / GCS            Sports Leadership Group  / Grúpa Ceannaireachta Spóirt
UNESCO              Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe/ EOECNA

US / SAM        

VFM

Na Stáit Aontaithe 
 
Value for Money  / Luach ar Airgead

WADA World Anti-Doping Agency  / Gníomhaireacht Dhomhanda um Fhrithdhópáil 
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