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Gleic le Bulaíocht 
Tá sé mar aidhm ag CLG timpeallacht thacúil a chruthú nach nglacfar 

le haon chineál bulaíochta inti. 

Glacaimid le cur chuige eagraíochtúil le dul i ngleic le bulaíocht 
agus táimid tiomanta do struchtúir agus oiliúint ábhartha a chur i 

bhfeidhm le déileáil le líomhaintí bulaíochta. Breathnaítear ar eachtraí 
bulaíochta mar sháruithe tromchúiseacha ar ár gCód Dea-Chleachtais 

i Spórt don Óige, Ár gCluichí – Ár gCód/ Our Games – Our Code.

Táimid tiomanta d’éiteas measa a bhaint amach chun 
cumas ár mball ar fad a uasmhéadú agus iad ag 

imirt nó páirteach inár gCluichí Gaelacha.

Tá sé de fhreagracht ar gach duine sa Chlub eachtraí 

Bulaíochta a chosc nó más gá, déileáil leo.
Ba cheart d’imreoirí, cóitseálaithe agus Clubanna CLG:
	Cód Iompair a chur i bhfeidhm agus iad ag obair le 

himreoirí faoi aois
	Timpeallacht thacúil a chruthú nach nglacfar le 

Bulaíocht inti
	Tacú le héiteas an Chlub go bhfuil sé ‘ceart go leor insint’
	Gach duine a chur ar an eolas maidir lenár mBeartas 

Frithbhulaíochta
	An tionscnamh Tabhair Meas – Tuill Meas a chur chun cinn

BULAÍOCHT  A CHOSC

CÉARD IS  

BULAÍOCHT ANN?

DÉILEÁIL  LE BULAÍOCHT
DÍRITHE  An bhfuil an t-iompar dírithe ar ghrúpa nó ar  

dhuine aonair?FAD  HAn bhfuil an t-iompar seo ar siúl le tréimhse ama?

MINICÍOCHT  Cé chomh minic is a bhfuil an t-iompar agus an 

bhfuil pátrún ann?CUSPÓIR  An é cuspóir an iompair pian/dochar/anacair a chur ar 

dhuine nó ar ghrúpa?Ba cheart go mbeadh gach ball de Chlub CLG nó  

gach duine a fhreastalaíonn ar ár gcluichí  

nó gníomhaíochtaí ar an eolas nach  

nglactar le Bulaíocht sa CLG

Cén chaoi a mbíonn a fhios agat gur Bulaíocht atá i gceist?

Cuir na ceisteanna seo a leanas ort féin:

Tá sé de  
fhreagracht ar an 

Oifigeach Leanaí i ngach 
Club ‘éiteas frithbhulaíochta’ a 
chur chun cinn agus a chinntiú 

go gcloíonn an Club leis an 
gCód Dea-Chleachtais i Spórt 

don Óige – Ár gCluichí – 
Ár gCód.

TABHAIR

TUILL
MEAS

MEAS
Ár gcluichí. Ár rogha.

TIG LE BULAÍOCHT TARLÚ 
Ó Dhuine Óg go Duine Óg

Dhuine Óg go Duine Fásta

Dhuine Fásta go Duine Óg

Tá ana-chuid samplaí bulaíochta ann:

• Ó BHÉAL: iarmhairtí a bhagairt, ráflaí a scaipeadh, 

ainmneacha a ghlaoch, magadh, ráitis  

ghnéis/chiníocha/seicteacha a dhéanamh, magadh faoi 

chuma fhisiciúil nó cumas spóirt.

• FISICIÚIL: ciceáil, dorn a chaitheamh, bualadh, seile a 

chaitheamh, greim a bhaint, cor coise a chur i nduine, goid 

nó milleadh maoine agus trealaimh.

• MOTHÚCHÁNACH: neamhaird a thabhairt, duine a fhágáil 

amach, trioblóid a tharraingt ar dhuine, cúlchaint, nótaí/

litreacha/graifítí gránna a scríobh, litreacha/teachtaireachtaí 

téacs/ríomhphoist nó tuairimí gránna a scríobh.

• CIBEARBHULAÍOCHT: nuair a úsáidtear teachtaireachtaí 

meandracha, ríomhphoist, teachtaireachtaí téacs, 

leathanaigh ghréasáin nó láithreáin líonraithe shóisialta 

chun ráflaí a scaipeadh, bagairtí nó ciapadh a dhéanamh.  

D’fhéadfaí teachtaireachtaí scríofa, grianghraif,  

físeáin nó teachtaireachtaí béil a áireamh ann.


