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PRÍOMHIMEACHTAÍ NA FÉILE
DÉ CÉADAOIN - 31 DEIREADH FÓMHAIR 2018
3.00 p.m.  Oscailt Oifigiúil na Féile agus Bronnadh Dhuaiseanna Liteartha 2018

7.30 p.m.  Ócáid Bhronnta: Gradaim Chumarsáide an Oireachtais 2018

DÉARDAOIN - 1 SAMHAIN 2018
10.00 a.m. An Seomra Teaglaigh

11.00 a.m. Tús le Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga (Gach aoisghrúpa) 

  Aithriseoireacht; Dreas Cainte; Scéalaíocht; Agallamh Beirte; Lúibíní;

12.00 p.m. Seoladh Oifigiúil ‘Aonach an Oireachtais’

2.00 p.m.  Comórtais: Agallamh Beirte & Sceitse (Daoine Fásta)

6.00 p.m.  Comórtas: Dreas Cainte (Daoine Fásta)

7.00 p.m.  Comórtas: Sean-Nós na mBan

7.00 p.m.  Dráma

9.00 p.m.  Dráma

DÉ hAOINE - 2 SAMHAIN 2018
9.30 a.m.  Tús le Comórtais Ardáin do Dhaoine Óga (Gach aoisghrúpa)

  Réamhbhabhtaí Damhsa ar an Sean-Nós; Amhránaíocht ar an

  Sean-Nós;  Lúibíní (12-15);

10.00 a.m. An Seomra Teaglaigh

11.00 a.m. Comórtais Cháilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós d’Amhránaithe os  
  cionn 35 (Mná & Fir)

12.00 p.m. SEIMINEÁR

1.00 p.m.  Seoladh Leabhair

1.30 p.m.  Réamhbhabhta Damhsa ar an Sean-Nós (Daoine Fásta)

2.00 p.m.  Comórtais:  Comórtais Cháilithe Amhránaíochta ar an Sean-Nós   
  d’Amhránaithe faoi bhun 35 (Mná & Fir); Amhrán Saothair & Lúibíní; 

5.00 p.m.  Comórtas: Amhrán Nuachumtha
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7.00 p.m.  Comórtas: Sean-Nós na bhFear

7.00 p.m.  Dráma

7.30 p.m.  Comórtas: Scéalaíocht – Comórtas Cáilithe (Daoine Fásta)

9.00 p.m.   Cóisir na Mac Léinn

10.30 p.m. Club Amhránaíochta

11.00 p.m. Club na Féile

DÉ SATHAIRN - 3 SAMHAIN 2018
9.30 a.m.  Comórtais Ardáin do Dhaoine Fásta: Scéalaíocht – Príomhchomórtas;  
  Ceol Uirlíse;

9.30 a.m.  Rás an Oireachtais i gcomhar le Parkrun

11.00 a.m. SEIMINEÁR

1.00 p.m.  Príomhchomórtais Damhsa ar an Sean-Nós

3.00 p.m.  Craobh Díospóireacht Ghael-Linn

5.30 p.m.  Club na Féile na nÓg

7.00 p.m.  Príomhchomórtas Amhránaíochta: Corn Uí Riada

10.30 p.m. Club Amhránaíochta

11.00 p.m. Club na Féile

DÉ DOMHNAIGH - 4 SAMHAIN 2018
10.30 a.m Aifreann an Oireachtais

*Níl anseo ach blaiseadh beag d’imeachtaí na Féile. Coinnigh súil ar www.antoireachtas.ie chun 
an nuacht is déanaí a fháil. Bí ar d’aire go bhféadfaí dáta, am agus ionad comórtas ar bith a athrú 
ag brath ar líon na n-iomaitheoirí.

**NB** Tabhair faoi deara go bhfuil an comórtas Luibíní (12-15) ar siúl ar Aoine na Féile, 
2 Samhain.
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BUAITEOIRÍ CHORN UÍ RIADA 1972 – 2017

Tá cead ag buaiteoirí Chorn Uí Riada páirt a ghlacadh i gComórtas Chorn Uí Riada go dtí go 
mbíonn an Corn bronnta orthu don tríú huair.

1995 Mairéad Ní Oistín

1996 Gearóidín Breathnach

1997 Éamon Ó Donnchadha

1998 Nan Tom Teaimín de Búrca

1999 Celia Ní Fhátharta

2000 Nan Tom Teaimín de Búrca

2001 Meaití Joe Shéamuis Ó Fátharta

2002 Bríd Ní Mhaoilchiaráin

2003 Éamon Ó Donnchadha

2004 Gearóidín Breathnach

2005 Éamon Ó Donnchadha

2006 Stiofán Ó Cualáin

2007 Micheál Ó Confhaola

2008 Ciarán Ó Con Cheanainn

2009 Doimnic Mac Giolla Bhríde

2010 Nollaig Ní Laoire

2011 Jimmy Ó Ceannabháin

2012 Pól Ó Ceannabháin

2013 Micheál Ó Confhaola

2014 Nell Ní Chróinín

2015 Bríd Ní Mhaoilchiaráin

2016 Caitlín Ní Chualáin

2017 Conchubhar Ó Luasa

1972 Treasa Ní Mhiolláin

1973 Nan Ghriallais

1974 Áine Ní Dhonncha

1975 Seosamh Mac an Iomaire

1976 Micheál Seoighe

1977 Seosamh Mac an Iomaire

1978 Seosamh Mac Donncha

1979 Treasa Ní Mhiolláin

1980 Tomás Ó Neachtain

1981 Tomás Ó Neachtain

1982 Seosamh Mac Donncha

1983 Máirtín Tom Sheáinín Mac Donncha

1984 Sorcha Uí Chonghaile

1985 Seán Mac Donncha

1986 Máirín Uí Chéide

1987 Nóra Mhic Dhonncha

1988 Máirtín Tom Sheáinín Mac Donncha

1989 Nóra Mhic Dhonncha

1990 Áine Uí Cheallaigh

1991 Lillis Ó Laoire

1992 Áine Uí Cheallaigh

1993 Nóra Mhic Dhonncha

1994 Lillis Ó Laoire

Máire Ní Mhaoilchiaráin, Cill Chiaráin, Conamara, Co. na Gaillimhe
a bhuaigh Sean-Nós na mBan ag Oireachtas na Samhna 2017 i gCill Airne, Co. Chiarraí
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DUAISEOIRÍ SEAN-NÓS NA bhFEAR 

& SEAN-NÓS NA mBAN 2013-2017

Amhránaithe atá cáilithe le páirt a ghlacadh i gcomórtas Chorn Uí Riada 2018

2017

An Chéad Duais  Conchubhar Ó Luasa  Máire Ní Mhaoilchiaráin

An Dara Duais  Briocán Bairéad   Róisín Elsafty

2016

An Chéad Duais  Colm Jimmy Ó Curraoin  Máire Ní Choilm

An Dara Duais  Traolach Ó Conghaile  Clár Nic Ruairí

2015

An Chéad Duais  Paraic Ó Ceannabháin  Diane Ní Chanainn

An Dara Duais  Conchubhar Ó Luasa  Gobnait Ní Chrualaoi

2014

An Chéad Duais  Ciarán Ó Gealbháin  Caitlín Ní Chualáin

An Dara Duais  Irial Ó Ceallaigh   Orla Ní Fhinneadha

2013

An Chéad Duais  Aodán Ó Ceallaigh   Máire Ní Chéileachair

An Dara Duais  Breandán Ó Ceannabháin  Naisrín Elsafty

Clár Na Comórtais Ardáin 2018.indd   8 08/08/2018   09:50:16



9

Com
órtais Ardáin do dhaoine óga

COMÓRTAIS ARDÁIN DO DHAOINE ÓGA

01 Rince Aonair ar an Sean-Nós: faoi 9
Iomaitheoirí faoi 9 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.
Damhsa aonair i stíl thraidisiúnta / réigiúnach na hÉireann. Má bhíonn líon mór 
iomaitheoirí istigh ar an gcomórtas, eagrófar réamhbhabhta. Ní gá an damhsa céanna 
a dhéanamh sa réamhbhabhta agus sa phríomhchomórtas. Cuirfidh ceoltóirí de chuid 
an Oireachtais ceol beo ar fáil mar thionlacan do dhamhsóirí.

Ní bheidh cead ag damhsóirí fearais (props) ar bith a úsáid. 
Is Dé hAoine, 2 Samhain 2018, a reáchtálfar an réamhbhabtha don chomórtas seo, má 
bhíonn gá leis.

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

02 Rince Aonair ar an Sean-Nós: 9-12
Iomaitheoirí os cionn 9 mbliana d’aois agus faoi 12 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018.
Is ionann na sonraí eile don chomórtas seo agus sonraí Chomórtas 1.

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

03 Rince Aonair ar an Sean-Nós: 12-15 
Iomaitheoirí os cionn 12 bhliain d’aois agus faoi 15 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018.
Is ionann na sonraí eile don chomórtas seo agus sonraí Chomórtas 1.

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10
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04 Rince Aonair ar an Sean-Nós: 15-18 
Iomaitheoirí os cionn 15 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.
Is ionann na sonraí eile don chomórtas seo agus sonraí Chomórtas 1.

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

05 Amhránaíocht ar an Sean-Nós: faoi 9
Iomaitheoirí faoi 9 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018. 

SONRAÍ
Amhrán de rogha an iomaitheora, amhrán mall nó amhrán tapaidh. 

An Chéad Duais: Corn Thuismitheoirí na Gaeltachta & Bonn airgid. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

06 Amhránaíocht ar an Sean-Nós: 9-12
Iomaitheoirí os cionn 9 mbliana d’aois agus faoi 12 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Dhá amhrán de rogha an iomaitheora, amhrán mall agus amhrán tapaidh.

An Chéad Duais: Corn Dharach Uí Chatháin agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10
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07 Amhránaíocht ar an Sean-Nós: 12-15
Iomaitheoirí os cionn 12 bhliain d’aois agus faoi 15 bliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Dhá amhrán de rogha an iomaitheora, amhrán mall agus amhrán tapaidh.

An Chéad Duais: Corn Sheosaimh Uí hÉanaigh agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

08 Amhránaíocht ar an Sean-Nós: 15-18
Iomaitheoirí os cionn 15 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Dhá amhrán de rogha an iomaitheora, amhrán mall agus amhrán tapaidh.

An Chéad Duais: Corn Annie Eoghan Éamoinn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10
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NÓTA D’IOMAITHEOIRÍ

COMÓRTAIS 9-21

Reáchtálfar réamhbhabtha don chomórtas Luibíní san 

aoisghrúpa 12 - 15 ag 9.30 a.m., Dé hAoine na féile, agus 

beidh an babhta craoibhe ar siúl an tráthnóna sin le linn 

chraoladh an chláir Lár Stáitse ar TG4.

 

Is clár teilifíse é Lár Stáitse a chraolfar beo ar TG4 ó 

Oireachtas na Samhna 2018 chun ardán a thabhairt do 

na daoine óga a bhíonn ag cleachtadh na healaíona béil 

traidisiúnta - Agallamh Beirte, Lúibíní, Aithriseoireacht & 

Scéalaíocht.  

 

Mar aon le babhta craoibhe an chomórtais Luibíní san 

aoisghrúpa 12 – 15, tabharfar cuireadh do scoth na 

n-iomaitheoirí ó na comórtais Lúibíní, Aithriseoireachta, 

Scéalaíochta agus Agallaimh Bheirte sna haoisghrúpaí 

éagsúla a bheith rannpháirteach sa seó freisin.
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09 Aithriseoireacht: Faoi 9 *
Iomaitheoirí faoi 9 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.
SONRAÍ
Píosa aithriseoireachta nach rachaidh thar dhá nóiméad. Glacfar le filíocht nó le 
prós ach ní mór saibhreas Gaeilge a léiriú i gcaint rithimiúil, chruinn, líofa a rachaidh i 
bhfeidhm ar an gcomhluadar. Is faoin iomaitheoir a bheidh sé a chinntiú nach sáróidh 
sé/sí an teora ama.

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

10 Aithriseoireacht: 9-12 *
Iomaitheoirí os cionn 9 mbliana d’aois agus faoi 12 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018.
SONRAÍ
Píosa aithriseoireachta nach rachaidh thar trí nóiméad. Glacfar le filíocht nó le prós ach 
ní mór saibhreas Gaeilge a léiriú i gcaint rithimiúil, chruinn, líofa a rachaidh i bhfeidhm 
ar an gcomhluadar. Is faoin iomaitheoir a bheidh sé a chinntiú nach sáróidh sé/sí an 
teora ama.

An Chéad Duais: Corn & Bonn airgid; 
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

11 Aithriseoireacht: 12-15 *
Iomaitheoirí os cionn 12 bhliain d’aois agus faoi 15 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018.
SONRAÍ
Píosa aithriseoireachta nach rachaidh thar cúig nóiméad. Glacfar le filíocht nó le 
pros ach ní mór saibhreas Gaeilge a léiriú i gcaint rithimiúil, chruinn, líofa a rachaidh i 
bhfeidhm ar an gcomhluadar. Is faoin iomaitheoir a bheidh sé a chinntiú nach sáróidh 
sé/sí an teora ama.

An Chéad Duais: Corn agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

*Duais Speisialta: Bronnfar Corn Cuimhneacháin Sheáin Mac Niallais ar an iomaitheoir 
is fearr thar an iomlán sna comórtais aithriseoireachta (faoi 9 / 9 - 12 / 12 -15)
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12 Dreas Cainte: 15-18 
Iomaitheoirí os cionn 15 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Dreas cainte nach rachaidh thar cúig nóiméad ar théama a roghnófar ar an láthair. 
Seolfar na téamaí don chomórtas seo amach sa phost chuig gach iomaitheoir roimh lá 
an chomórtais ach is go randamach, ar láthair an chomórtais, a roghnófar an téama ar a 
labhróidh gach aon duine. Beidh béim ar chaint shaibhir, chruinn, rithimiúil a rachaidh 
i bhfeidhm ar an gcomhluadar agus beifear ag súil le: (a) eagar agus leanúnachas 
smaointe; (b) soiléire, saibhreas agus cruinneas na cainte; (c) éifeacht na cainte; (d) 
Gaeilge gan dul an Bhéarla uirthi; agus (e) comhréir. Is faoin iomaitheoir a bheidh sé a 
chinntiú nach sáróidh sé/sí an teora ama. 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Phádraig Uí Dhálaigh & Bonn airgid. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille iomaíochta: €10

13 Scéalaíocht: faoi 12
Iomaitheoirí faoi 12 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Scéal le hinsint i modh traidisiúnta.

An Chéad Duais: Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

14 Scéalaíocht: 12-15
Iomaitheoirí os cionn 12 bhliain d’aois agus faoi 15 bliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Scéal le hinsint i modh traidisiúnta.

An Chéad Duais: Corn Dhaithí Uí hÓgáin & Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10
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15 Scéalaíocht: 15-18
Iomaitheoirí os cionn 15 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Scéal le hinsint i modh traidisiúnta. Is é an saghas scéil is oiriúnaí ná seanscéal gaisce, 
ie. scéal a mbeadh an chaint go saibhir ann (cóirithe catha, culacha gaisce, agus rudaí 
eile). Ní oireann scéalta grinn ná a leithéidí don chomórtas seo.

An Chéad Duais: Corn Choláiste Rann na Feirste agus Bonn airgid.
An Dara Duais: Bonn cré-umha.
Táille Iomaíochta: €10

16 Agallamh Beirte: faoi 12 (Urraithe ag ag Ros na Rún)
Iomaitheoirí faoi 12 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018. 

SONRAÍ
Díospóireacht nó aighneas i bprós nó i bhfilíocht gan dul thar cúig nóiméad. Ní 
choiscfear éide a bheas de réir fhírinne an agallaimh. Bronnfar duais speisialta ar an 
Agallamh Beirte is fearr a mbeidh carachtar amháin nó beirt charachtar as Ros na Rún 
léirithe ann.

An Chéad Duais: Comhramh Uí Chribín & Boinn airgid. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha.
Duais Speisialta: Corn Dhiarmuid Mhic an Adhastair, Taibléad an duine don bheirt 
iomaitheoirí agus Ceardlann Drámaíochta don rang ar fad sa scoil ar a bhfuil siad ag freastal.
Táille Iomaíochta: €20

17 Agallamh Beirte: 12-15
Iomaitheoirí os cionn 12 bhliain d’aois agus faoi 15 bliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Díospóireacht nó aighneas i bprós nó i bhfilíocht gan dul thar seacht nóiméad. Ní 
choiscfear éide a bheas de réir fhírinne an agallaimh. 

An Chéad Duais: Boinn airgid.
An Dara Duais: Boinn chré-umha.
Táille Iomaíochta: €20
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18 Agallamh Beirte: 15-18
Iomaitheoirí os cionn 15 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Díospóireacht nó aighneas i bprós nó i bhfilíocht gan dul thar deich nóiméad. Ní 
choiscfear éide a bheas de réir fhírinne an agallaimh.

An Chéad Duais: Boinn airgid. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha.
Táille Iomaíochta: €20

19 Lúibíní: faoi 12
Iomaitheoirí faoi 12 bhliain d’aois ar Lá Samhna 2018. 

SONRAÍ
Ceapóga nó Lúibíní ar nós “Oró Mhíle Grá” nó “Im Bim Babaró” a ghabháil le ceol, gan 
dul thar cúig nóiméad. Beirt a bheith páirteach i ngach iarracht, ag freagairt a chéile i 
véarsaí fileata, deisbhéalacha. 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Áine Ní Shé Uí Dhubhgáin & Boinn airgid. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha. 
Táille Iomaíochta: €20

20 Lúibíní: 12-15
Iomaitheoirí os cionn 12 bhliain d’aois agus faoi 15 bliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Ceapóga nó Lúibíní ar nós “Oró Mhíle Grá” nó “Im Bim Babaró” a ghabháil le ceol, gan 
dul thar seacht nóiméad. Beirt a bheith páirteach i ngach iarracht, ag freagairt a chéile 
i véarsaí fileata, deisbhéalacha. Má bhíonn líon mór iomaitheoirí istigh ar an gcomórtas, 
eagrófar réamhbhabhta maidin Dé hAoine, 2 Samhain 2018. Beidh an babhta craoibhe 
ar siúl an tráthnóna sin le linn chraoladh an chláir Lár Stáitse ar TG4. 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Dhónail Uí Liatháin & Boinn airgid.
An Dara Duais: Boinn chré-umha. 
Táille Iomaíochta: €20
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21 Lúibíní: 15-18
Iomaitheoirí os cionn 15 bliana d’aois agus faoi 18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

SONRAÍ
Ceapóga nó Lúibíní ar nós “Oró Mhíle Grá” nó “Im Bim Babaró” a ghabháil le ceol, gan 
dul thar deich nóiméad. Beirt a bheith páirteach i ngach iarracht, ag freagairt a chéile 
i véarsaí fileata, deisbhéalacha. 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Shorcha Uí Pheatáin & Boinn airgid.
An Dara Duais: Boinn chré-umha. 
Táille Iomaíochta: €20
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COMÓRTAIS ARDÁIN DO DHAOINE FÁSTA
D’iomaitheoirí os cionn18 mbliana d’aois ar Lá Samhna 2018.

22 Veidhlín 
Trí phíosa de rogha an iomaitheora le seinm as seo:

(a) dhá ríl as a chéile; (b) dhá phort as a chéile; (c) cornphíopa nó rince leithleach; (d) 
fonn mall nó (e) píosa amháin eile nach bhfuil luaite thuas atá, i dtuairim an iomaitheora, 
oiriúnach don veidhlín.

An Chéad Duais: Corn Crotaigh, Bonn airgid & €350.  
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €150.
Táille Iomaíochta: €20

23 Ceol Beirte
Dhá uirlis éagsúla. Trí phíosa de rogha na n-iomaitheoirí le seinm astu seo a leanas:

(a) dhá ríl as a chéile; (b) dhá phort as a chéile; (c) cornphíopa nó rince leithleach;
(d) fonn mall nó (e) píosa amháin eile nach bhfuil luaite thuas.

An Chéad Duais: Boinn airgid & €400; 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200
Táille Iomaíochta: €25
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24 Rince Aonair ar an Sean-Nós (Urraithe ag TG4)
Damhsa aonair i stíl thraidisiúnta / réigiúnach na hÉireann. Má bhíonn líon mór 
iomaitheoirí istigh ar an gcomórtas eagrófar réamhbhabhta. Ní gá an damhsa céanna a 
dhéanamh sa réamhbhabhta agus sa phríomhchomórtas. Ní bheidh cead ag damhsóirí 
fearais (props) ar bith a úsáid. Cuirfidh ceoltóirí de chuid an Oireachtais ceol beo ar fáil 
mar thionlacan do dhamhsóirí. 

Dé hAoine, 2 Samhain 2018, a reáchtálfar an réamhbhabtha don chomórtas seo, má 
bhíonn gá leis. Ní cheadófar d’iomaitheoir a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith 
a bheith san iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin. Rachaidh buaiteoir an chomórtais 
ar aghaidh le bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i mBéal Feirste i Feabhra 
2019. 

An Chéad Duais: Corn TG4, bonn airgid & €1,000.
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €500.
Táille Iomaíochta: €20

25 Dreas Cainte
Dreas cainte, a mhairfidh ar feadh cúig nóimead ar a laghad, ar théama a roghnófar 
ar an láthair. Is go randamach, istigh ag an gcomórtas, a roghnófar téama do gach 
aon iomaitheoir agus ní fhéadfaidh sé/sí láthair an chomórtais a fhágáil go mbeidh a 
c(h)uid cainte déanta. Ní foláir d’iomaitheoirí a bheith ullamh go pras le labhairt ar an 
téama a thabharfar dóibh cé go mbeidh roinnt nóiméad ullmhúcháin acu fhad agus 
a bheidh an té a thiocfaidh rompu ar an gclár ag caint. Beidh béim ar chaint shaibhir, 
chruinn, rithimiúil a rachaidh i bhfeidhm ar an gcomhluadar agus beifear ag súil le: (a) 
eagar agus leanúnachas smaointe; (b) soiléire, saibhreas agus cruinneas na cainte; (c) 
éifeacht na cainte; (d) Gaeilge gan dul an Bhéarla uirthi; agus (e) comhréir. 

An Chéad Duais: Corn Sheáin Uí Ghallchóir, Trófaí Fhoras na Gaeilge,  
Bonn airgid & €350. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200. 
Táille Iomaíochta: €20

Ní cheadófar d’iomaitheoir a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith a bheith san 
iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin.
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26 Scéalaíocht: Comórtas Cáilithe 
D’iomaitheoirí nár bhuaigh duais cheana i gcomórtas scéalaíochta do dhaoine fásta 
ag féile Oireachtais. Beidh buaiteoir an chomórtais seo cáilithe le páirt a ghlacadh sa 
Phríomhchomórtas Scéalaíochta sa bhliain 2019, agus gach bliain ina dhiaidh sin. 
Seanscéal le hinsint i stíl traidisiúnta. 
Ní foláir do gach iomaitheoir dhá scéal a ainmniú ar an bhfoirm iontrála agus astu sin, 
ar láthair an chomórtais, is ea a roghnófar an scéal a bheidh le hinsint ag an iomaitheoir. 
Teorainn ama: fiche nóiméad. 
Ní gá an scéal a insint ina iomláine ach is faoin iomaitheoir a bheidh sé a chinntiú nach 
sáróidh sé/sí an teora ama. 

An Chéad Duais: Corn Bhab Feiritéir (urraithe ag Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na 
hOllscoile, Corcaigh) & €300. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
Táille Iomaíochta: €20

27 Scéalaíocht: Príomhchomórtas
Seanscéal le hinsint i stíl traidisiúnta. Ní foláir do gach iomaitheoir trí scéal a ainmniú ar 
an bhfoirm iontrála agus astu sin, ar láthair an chomórtais, is ea a roghnófar an scéal a 
bheidh le hinsint ag an iomaitheoir. 
Teorainn ama: fiche nóiméad. 
Ní gá an scéal a insint ina iomláine ach is faoin iomaitheoir a bheidh sé a chinntiú nach 
sáróidh sé/sí an teora ama. 
Ní foláir do gach iarrthóir sa chomórtas seo an chéad duais a bheith bainte amach acu 
cheana féin i gcomórtas scéalaíochta, i rannóg na ndaoine fásta, ag an Oireachtas. (Tá an 
bhliain ar bhuaigh tú le breacadh síos ar an bhfoirm iontrála – féach cúl na foirme).

An Chéad Duais: Corn Neidí Frainc Mhic Grianna, Trófaí Fhoras na Gaeilge,  
Bonn airgid & €350. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha agus €200. 
Táille Iomaíochta: €20

Ní cheadófar d’iomaitheoir a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith a bheith san 
iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin. Rachaidh buaiteoir an chomórtais ar aghaidh le 
bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i mBéal Feirste i Feabhra 2019. 
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28 Agallamh Beirte
Díospóireacht nó aighneas nuacheaptha, nach ndearnadh taispeántas air roimhe seo, 
i bprós nó i bhfilíocht, gan dul thar deich nóiméad. Beirt a bheith páirteach i ngach 
iarracht, ag freagairt a chéile le caint dheisbhéalach, shaibhir, fhileata, nádúrtha. 
Ní choiscfear éide a bheas de réir fhírinne an agallaimh. Ní foláir script an agallaimh a 
sheoladh chuig Oifig an Oireachtais roimh Déardaoin, 18 Deireadh Fómhair 2018.

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300. 
Táille Iomaíochta: €25

Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo 
cheana. (Má tá foireann iomaíochta i dteideal a bheith san iomaíocht don duais seo, is 
gá é sin a dheimhniú ar an bhfoirm iontrála).

Ní cheadófar d’fhoireann iomaíochta a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith a 
bheith san iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin. (Ní chuirfear cosc, áfach, ar cheachtar 
den dá pháirtí dul san iomaíocht le páirtí nua.) Rachaidh buaiteoir an chomórtais ar 
aghaidh le bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i mBéal Feirste i Feabhra 
2019. 

29 Sceitse
Sceitse, do bheirt nó triúr, idir cúig agus deich nóiméad. Tá saoirse ag iomaitheoirí 
maidir le cultacha, gluaiseachtaí, véarsaíocht, prós, saor chaint agus aisteoireacht. Tá 
an bhéim sa chomórtas seo ar dheisbhéalacht agus úsáid chliste as Gaeilge mhaith. 
Ní foláir script an sceitse a sheoladh chuig Oifig an Oireachtais roimh Déardaoin, 18 
Deireadh Fómhair 2018. 

An Chéad Duais: Corn Eibhlín Ní Chathailriabhaigh, Boinn airgid & €400. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha & €300.
Táille Iomaíochta: €25

Clár Na Comórtais Ardáin 2018.indd   21 08/08/2018   09:50:33



22

30 Lúibíní
Ceapóga nó Lúibíní nuacheaptha, nach ndearnadh taispeántas air roimhe seo, ar nós 
“Oró Mhíle Grá” nó “Im Bim Babaró” a ghabháil le ceol. Beirt a bheith páirteach i ngach 
iarracht, ag freagairt a chéile i véarsaí fileata, deisbhéalacha.  Ní foláir script an lúibín a 
sheoladh chuig Oifig an Oireachtais roimh Déardaoin, 18 Deireadh Fómhair 2018. 

An Chéad Duais: Trófaí Fhoras na Gaeilge, Boinn airgid agus €400. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300. 
Táille Iomaíochta: €25

Duais Speisialta: €300 do bheirt nár bhain ceachtar acu duais sa chomórtas seo cheana. 
(Má tá foireann iomaíochta i dteideal a bheith san iomaíocht don duais seo, is gá é sin a 
dheimhniú ar an bhfoirm iontrála).

Ní cheadófar d’fhoireann iomaíochta a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith a 
bheith san iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin. (Ní chuirfear cosc, áfach, ar cheachtar den 
dá pháirtí dul san iomaíocht le páirtí nua.) Rachaidh buaiteoir an chomórtais ar aghaidh 
le bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i mBéal Feirste i Feabhra 2019. 

31 Amhránaíocht Aonair nach Sean-Nós Í
Dhá amhrán le canadh gan tionlacan, i stíl nach sean-nós í. Tá an comórtas oscailte d’fhir 
agus do mhná.

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chonaill Uí Fhearraigh, Bonn airgid & €250. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €100
Táille Iomaíochta: €20

32 Amhrán Nuachumtha
Amhrán nua a cheapadh d’fhonn traidisiúnta. Amhrán bríomhar m.sh. “Táimse agus 
Máire”. Ní gá gurb é an té a cheapfaidh na focail a chanfaidh an t-amhrán ach is ar an té 
a cheapfaidh na focail a bhronnfar an duais. Ní foláir focail an amhráin nuachumtha a 
sheoladh chuig Oifig an Oireachtais roimh Déardaoin, 18 Deireadh Fómhair 2018 agus 
ní mór fonn an amhráin a bheith luaite.

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Eoin Uí Shúilleabháin, Bonn airgid & €350. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200.
Táille Iomaíochta: €20
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33 Amhrán Saothair 
Amhrán seanbhunaithe nó nuachumtha, a chuireann saothair nó ceird in iúl trí rithim 
an cheoil agus mheadaireacht na véarsaíochta, á chanadh ag beirt amhránaithe ag 
freagairt a chéile, véarsa i ndiaidh véarsa. Chastaí na hamhráin saothair le dul le hobair 
faoi leith san am atá caite, chun an leadrán a sheachaint, ach níos tábhachtaí fós i gcás 
obair a mbeadh beirt nó níos mó ina bun, chun rithim na hoibre a choinneáil. Samplaí 
maithe den amháin saothair iad ‘Casadh an tSúgáin’, ‘Din Dong Dederó’ agus ‘Amhrán 
na Cuiginne’. I gcás amhrán nuachumtha, bheadh an-fháilte roimh amhrán a bheadh 
bunaithe ar cheirdeanna nua-aimseartha.
Is gá focail an amhráin a sheoladh chuig Oifig an Oireachtais roimh Déardaoin, 18 
Deireadh Fómhair 2018, i gcás amhráin nuachumtha.

An Chéad Duais: Trófaí, Boinn airgid agus €400. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha agus €300.
Táille Iomaíochta: €25

Duais Speisialta: Bronnfar €200, ar an amhrán nuachumtha is fearr sa chomórtas.
Ní cheadófar d’fhoireann iomaíochta a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith a 
bheith san iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin. (Ní chuirfear cosc, áfach, ar cheachtar 
den dá pháirtí dul san iomaíocht le páirtí nua.)

34 Comórtas Amhránaíochta Traidisiúnta do Ghrúpaí 
Dhá amhrán de rogha an ghrúpa atá le casadh.  Caithfidh amhrán amháin acu a bheith 
traidisiúnta. Is féidir leis an amhrán eile a bheith traidisiúnta nó nuachumtha (focail 
agus ceol). I gcás amhrán nuachumtha, is gá an t-amhrán a bheith de réir an traidisiún.
Ní foláir focail an amhráin nuachumtha a sheoladh chuig Oifig an Oireachtais roimh 
Déardaoin, 18 Deireadh Fómhair 2018 agus ní mór fonn an amhráin a bheith luaite. 

Ní bheidh níos mó ná ochtar (8) ná níos lú ná triúr (3) i ngrúpa, agus ní mór ar a laghad 
beirt (2) acu sin a bheith ag canadh.

Rachaidh 1 & 2 buaiteoir an chomórtais seo ar aghaidh le páirt a ghlacadh ar son na 
hÉireann sa Chomórtas Amhránaíochta Traidisiúnta do Ghrúpaí ag an bhFéile Pan 
Cheilteach i 2019.

An Chéad Duais: Boinn airgid & €300. 
An Dara Duais: Boinn chré-umha & €200.
Táille Iomaíochta: €25
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35 Corn Mháire Nic Dhonnchadha  
 (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta)

Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós do mhná os cionn 35 – leibhéal 1.
Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora (i) amhrán mall agus (ii) ar athghlaoch 
amhrán tapaidh.*(Féach nótaí thíos)

An Chéad Duais: Corn Mháire Nic Dhonnchadha, Bonn airgid & €300. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200.
Táille Iomaíochta: €20

36 Corn Cuimneacháin Amhránaithe Sean-Nóis    
 Chonamara (Urraithe ag Údarás na Gaeltachta)

Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós d’fhir os cionn 35 – leibhéal 1.
Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora (i) amhrán mall agus (ii) ar athghlaoch 
amhrán tapaidh.*(Féach nótaí thíos)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara,  
Bonn airgid & €300; 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200.
Táille Iomaíochta: €20

*Nóta do chomórtas 35 & 36
(a) Amhránaithe os cionn 35 bliain d’aois ar Lá Samhna 2018 amháin a bheidh 

rannpháirteach sna comórtais seo. 

(b) Beidh cead ag iomaitheoirí a bhainfidh an chéad áit sna comórtais seo páirt a 
ghlacadh i gcomórtas na bhFear / na mBan (Leibhéal 2) i 2019. 

(c) Má bhíonn iomaitheoir páirteach i gcomórtas eile amhránaíochta ar an sean-nós, ní 
ceadaítear dó/di an t-amhrán/na hamhráin chéanna a chanadh.  

(d) Is comórtais cháilithe le haghaidh Phríomhchomórtais Amhránaíochta ar an       Sean-
Nós an Oireachtais, Corn Uí Riada, iad seo agus chun a chinntiú go mbeidh deis ag 
iomaitheoirí nua cáiliú gach bliain, ní bheidh deis iomaíochta iontu ag aon duine a 
bhuaigh comórtas ag an leibhéal seo cheana: 

(i) duine a bhain an chéad duais cheana sna comórtais seo; 

(ii) duine a bhain duais i gComórtas na mBan nó i gComórtas na bhFear; 

(iii) duine a bhain an chéad duais i gCorn Cuimhneacháin Sheáin Óig Uí Thuama nó i 
gComórtas Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe; 

(iv) duine a bhain duais i gCorn Uí Riada. 
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37 Comórtas Cuimneacháin Sheáin Óig Uí Thuama
Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós do mhná faoi bhun 35 bliain d’aois – 
leibhéal 1.

Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora (i) amhrán mall agus (ii) ar 
athghlaoch amhrán tapaidh.*(Féach nótaí thíos)

An Chéad Duais: Cearnaire Sheáin Óig Uí Thuama, Bonn airgid & €300; 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200.
Táille Iomaíochta: €20

38 Corn Cuimneacháin Amhránaithe Sean-Nóis   
 Mhúscraighe

Comórtas cáilithe amhránaíochta ar an sean-nós d’fhir faoi bhun 35 bliain d’aois – 
leibhéal 1.

Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora (i) amhrán mall agus (ii) ar 
athghlaoch amhrán tapaidh.*(Féach nótaí thíos)

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe,                    
Bonn airgid & €300; 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €200.
Táille Iomaíochta: €20

*Nóta do chomórtas 37 & 38
(a) Amhránaithe faoi bhun 35 bliain d’aois ar Lá Samhna 2018 amháin a bheidh 

rannpháirteach sna comórtais seo. 

(b) Is comórtais cháilithe le haghaidh Phríomhchomórtais Amhránaíochta ar an    
Sean-Nós an Oireachtais, Corn Uí Riada, iad seo agus chun a chinntiú go mbeidh 
deis ag iomaitheoirí nua cáiliú gach bliain, ní bheidh deis iomaíochta iontu ag aon 
duine a bhuaigh Corn Cuimhneacháin Sheáin Óig Uí Thuama, Corn Cuimhneacháin 
Amhránaithe Sean-Nóis Mhúscraighe ,Comórtas na bhFear, Comórtas na mBan ná 
Corn Uí Riada cheana. 

(c) Beidh cead ag iomaitheoirí a bhainfidh an chéad áit sna comórtais seo páirt a 
ghlacadh i gComórtas na bhFear / na mBan (Leibhéal 2) i 2019. 

(d) Má bhíonn iomaitheoir páirteach i gcomórtas eile amhránaíochta ar an sean-nós, 
ní ceadaítear dó/di an t-amhrán/na hamhráin chéanna a chanadh.
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39 Sean-Nós na mBan (Urraithe ag Fianna Fáil)
Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora atá le canadh (i) amhrán mall agus 
(ii) ar athghlaoch, amhrán tapaidh. *(Féach nótaí thíos)
Beidh an buaiteoir agus an té a thagann sa dara háit cáilithe le páirt a ghlacadh i 
gComórtas Chorn Uí Riada sa bhliain 2019. Freisin, rachaidh buaiteoir an chomórtais 
seo ar aghaidh le páirt a ghlacadh ar son na hÉireann sa Chomórtas Amhránaíochta 
Traidisiúnta ag an bhFéile Pan Cheilteach i 2019. Rachaidh buaiteoir an chomórtais ar 
aghaidh le bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i mBéal Feirste i Feabhra 
2019. 

An Chéad Duais: Corn Phádraig Mhic an Rí, Bonn airgid & €400. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250.
Táille Iomaíochta: €20
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40 Sean-Nós na bhFear 
Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora atá le canadh (i) amhrán mall agus 
(ii) ar athghlaoch, amhrán tapaidh. *(Féach nótaí thíos)
Beidh an buaiteoir agus an té a thagann sa dara háit cáilithe le páirt a ghlacadh i 
gComórtas Chorn Uí Riada sa bhliain 2019. Freisin, rachaidh buaiteoir an chomórtais 
seo ar aghaidh le páirt a ghlacadh ar son na hÉireann sa Chomórtas Amhránaíochta 
Traidisiúnta ag an bhFéile Pan Cheilteach i 2019. Rachaidh buaiteoir an chomórtais ar 
aghaidh le bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i mBéal Feirste i Feabhra 
2019. 

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Chiaráin Uí Chon Ceanainn, Bonn airgid & €400. 
An Dara Duais: Bonn cré-umha & €250.
Táille Iomaíochta: €20

*Nótaí do Chomórtais 39 & 40
Is iad na daoine seo amháin a bheidh cáilithe le dul san iomaíocht i gComórtais 
Amhránaíochta Sean-Nóis na bhFear / na mBan: 
(a) An buaiteoir i gComórtais Chorn Mháire Mhic Dhonnchadha,  Chorn 

Chuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis Chonamara, Chorn Chuimhneacháin 
Sheáin Óig Uí Thuama agus Chorn Chuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis 
Mhúscraighe i 2001 & gach bliain ina dhiaidh sin; 

(b) Buaiteoir 1 agus 2 i gComórtais Chorn Chuimhneacháin Amhránaithe Sean-Nóis 
Chonamara, Chorn Mháire Mhic Dhonnchadha agus Chorn Chuimhneacháin 
Sheáin Óig Uí Thuama aon bhliain roimh 2001; 

(c) Buaiteoir 1 agus 2 i gComórtais Sean-Nóis na bhFear & Sean-Nóis na mBan seachas 
buaiteoirí na bliana anuraidh, 2017; 

(d) Má bhíonn iomaitheoir páirteach i gcomórtas eile amhránaíochta ar an sean-nós, 
ní ceadaítear dó/di an t-amhrán/na hamhráin chéanna a chanadh.
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41 Corn Uí Riada (Urraithe ag an Óstán Gleneagle)
Dhá amhrán dhúchasacha de rogha an iomaitheora (i) amhrán mall agus (ii) ar athghlaoch, 
amhrán tapaidh. 

Rachaidh buaiteoir an chomórtais seo ar aghaidh le páirt a ghlacadh ar son na hÉireann 
sa Chomórtas Amhránaíochta Traidisiúnta ag an bhFéile Pan Cheilteach i 2019. Rachaidh 
buaiteoir an chomórtais ar aghaidh le bheith rannpháirteach i Sean-Nós na Fearsaide i 
mBéal Feirste i Feabhra 2019. 

Is iad seo a leanas amháin atá cáilithe le páirt a ghlacadh i gComórtas Chorn Uí Riada 
2018: 
(a) Amhránaithe a bhuaigh Corn Uí Riada sna blianta atá imithe thart seachas buaiteoir 

na bliana 2017. (Níl cead ag iomaitheoir a bhuafaidh an chéad duais i mbliain ar bith 
a bheith san iomaíocht an bhliain ina dhiaidh sin); 

(b) Amhránaithe a fuair an chéad duais nó an dara duais i gComórtas na bhFear nó i 
gComórtas na mBan le cúig bliana anuas; 

(c) Má bhíonn iomaitheoir páirteach i gcomórtas eile amhránaíochta ar an sean-nós, ní 
ceadaítear dó/di an t-amhrán/na hamhráin céanna a chanadh; 

(d) Níl cead iomaíochta ag duine ar bronnadh an chéad duais air/uirthi faoi thrí.

An Chéad Duais: Corn Cuimhneacháin Sheáin Uí Riada, Bonn óir & €1,250; 
An Dara Duais: Bonn airgid & €500; 
An Tríú Duais: Bonn cré-umha & €300.
Táille Iomaíochta: €20
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Rialacha na gComórtas
1. An tOireachtas a thoghfaidh na moltóirí.

2. Glacann An tOireachtas an ceart chuige féin gan an chéad duais ná duais ar bith a bhronnadh 

i gcomórtas ar bith, ná an t-airgead duaise iomlán in aon chomórtas a roinnt, agus fós, gan 

duais ar bith a ligean le hiomaitheoir ná le foireann iomaíochta a mbeidh aon ní mírialta ann 

maidir lena n-iomaíocht.

3. In aon chás inar gá cead nó ceadúnas a fháil ón údar, ó chumadóir nó eile le haon chuid dá 

shaothar a chur ar stáitse i rith comórtas ar bith de chuid an Oireachtais, is ar an iomaitheoir 

(nó ar an bhfoireann iomaíochta) a bheidh an dualgas an cead nó ceadúnas sin a fháil roimh 

ré ón té ar leis an cóipcheart, agus beidh air (nó orthu), freisin, An tOireachtas a chosaint ar 

aon éileamh nó imeacht dlí a d’fhéadfadh teacht de bharr a fhoilsithe nó a léirithe amhlaidh.

4. Ní bheidh aon bhall den Oireachtas ná de Bhord Stiúrtha an Oireachtais freagrach in aon 

mhoill ná cailliúint ná damáiste, ná ceataí a tharlóidh d’aon iomaitheoir ná d’aon fhoireann 

iomaíochta.

5. Ní bheidh cead ag aon bhall d’fhoireann an Oireachtais ná de Bhord Stiúrtha an Oireachtais 

a bheith ina iomaitheoir in aon chomórtas de chuid Oireachtas na Gaeilge.

6. Glacann An tOireachtas ceart aonarach chuige féin grianghrafadh nó taifeadadh, nó craoladh 

a dhéanamh ar aon chuid ní ar aon ghné d’imeachtaí an Oireachtais. Comhaontaíonn gach 

iomaitheoir a bheidh rannpháirteach i gcomórtas ar bith go bhféadfaidh An tOireachtas an 

rannpháirtíocht sin a úsáid in aon mheán nó aon fhormaid agus ceadúnú a thabhairt i leith 

an chirt sin nó é a shannadh ar bhealach ar bith is cuí leis, ar fud an domhain.

7. Seilbh shealadach a gheobhaidh lucht buaite ar chearnaire/chorn. Beidh an fhoireann nó 

an duine a mbronnfar air é freagrach as a shlán choinneáil, agus ní foláir é a chur ar ais chuig 

Stiúrthóir an Oireachtais mí roimh an gcéad Oireachtas eile tar éis bhuaite, nó níos túisce 

má iarrtar é.

8. Ní bheidh sé ceadmhach taifeadadh a dhéanamh ag féile an Oireachtais gan réamhchead 

ó Stiúrthóir an Oireachtais.

9. Ní foláir iarratas iomaíochta ar an bhfoirm oifigiúil, mar aon le táille iomaíochta, a bheith ag 

Stiúrthóir an Oireachtais roimh 14 Meán Fómhair 2018. Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an 

dáta sin. Ní aisíocfar táille iomaíochta ar aon chúinse.
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10. Is é An tOireachtas a shocróidh tráth agus ord iomaíochta agus foilseofar an tráth agus an 

t-ord sin i gclár oifigiúil na Féile. Ní foláir don uile iomaitheoir agus fhoireann iomaíochta 

dul chun iomaíochta de réir an oird sin, agus is féidir an té nó an fhoireann nach ndéanann 

amhlaidh a chosc ó iomaíocht sa chomórtas áirithe sin. Is ceadmhach don Oireachtas, áfach, 

tráth agus ord na hiomaíochta a athrú, réamhbhabhtaí a eagrú srl, más gá, ach fógra cuí a 

thabhairt don lucht iomaíochta.

11. I gcás na gcomórtas amhránaíochta, má bhíonn iomaitheoir páirteach i níos mó ná comórtas 

amháin, is gá dó/di amhráin a chanadh nár chan siad i gcomórtas eile i rith na féile seo. 

Dícháileofar iomaitheoirí a chanann amhrán i gcomórtas a chan sé/sí i gcomórtas eile roimhe 

sin i rith na féile.

12. Rachaidh na buaiteoirí i gComórtas Sean-Nóis na mBan, i gComórtas Sean-Nóis na bhFear 

agus i gComórtas Chorn Uí Riada ar aghaidh le páirt a ghlacadh ar son na hÉireann sa 

Chomórtas Amhránaíochta Traidisiúnta ag an bhFéile Pan Cheilteach i 2019. Triúr iomaitheoirí 

as gach ceann de na náisiúin Cheilteacha a thagann faoi scáth na Féile Pan Ceiltigh a bhíonn 

rannpháirteach sa chomórtas seo agus i gcás na hÉireann, is buaiteoirí Oireachtais a bhíonn 

i gceist.

13. Ní bheidh sé ceadmhach aon agóid phoiblí in aghaidh bhreith na moltóirí a dhéanamh ag 

aon tionól Oireachtais ach ní miste d’iomaitheoir nó d’fhoireann iomaíochta agóid i scríbhinn, 

agus í sínithe ag an agóideoir, a thabhairt do Stiúrthóir an Oireachtais laistigh d’uair an chloig 

ó thabhairt na breithe, ach táille €50 a bheith leis an agóid. Is faoin Oireachtas a bheidh aisíoc 

nó coinneáil an airgid sin.

14. Seolfar na duaiseanna airgid chuig na buaiteoirí tar éis an Oireachtais.

15. Tá Ráiteas um Chumhdach Leanaí an Oireachtais le fáil ag www.antoireachtas.ie

16. Ní áireofar comórtas a bheith ann mura dtagann 5 iarratas fána chomhair. Ní bhronnfar ach an 

chéad duais mura mbeidh ach 3 san iomaíocht.

Conchubhar Ó Luasa, An Screathan, Cúil Aodha, Co. Chorcaí
a bhuaigh Corn Uí Riada ag Oireachtas na Samhna 2017 i gCill Airne, Co. Chiarraí
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Lóistín i gCill Airne

le linn

Oireachtas na Samhna 2018

Tá rogha leathan lóistín ar fáil ach fós féin, molaimid duit do chuid socruithe lóistín a 
dhéanamh chomh luath agus is féidir leat.

Gheobhaidh tú naisc éagsúla ar shuíomh gréasáin an Oireachtais,
www.antoireachtas.ie, freisin a thabharfaidh díreach chuig suíomhanna gréasáin 

óstáin éagsúla i gCill Airne tú.

Óstán Gleneagle
Óstán Brehon
Óstán Malton

Óstán Killarney Plaza
Óstán Killarney Park

+353 (0)64 667 1550
+353 (0)64 663 0700
+353 (0)64 663 1262
+353 (0)64 662 1111
+353 (0)64 663 5555
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