
 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСУ  
THE PATHFINDER BIBLE EXPERINCE  
POLAND 2023 

 

  
Pathfinder Bible Experience — це змагання з 
біблійних знань, організоване Адвентистською слідопитською  
асоціацією  до національного етапу включно та  у співпраці з Молодіжним 
відділом Транс’європейського дівізіону на етапі  
фіналу.  
Основні цілі: заохотити молодь 10-18 років до читання та вивчення Біблії, 
до розуміння прочитаного тексту та залучення молоді до служіння іншим. 
Конкурс намагається наблизити молодих людей до Ісуса та одне до одного. 
 
ХІД КОНКУРСУ: 
Конкурс поділений на 4 етапи: 

1. Місцевий етап - Підготовчий. Національні організатори підготують 
запитання, на які кожна команда дає відповідь самостійно, таким  
чином перевіряючи свої знання та наскільки добре вони засвоїли обсяг 
матеріалу до цього моменту. На цьому етапі кожна команда йде вперед 
(жодна команда не вибуває). Дедлайн етапу: 14 січня 2023 року. Команди 
можуть індивідуально коригувати цю дату відповідно до своїх можливостей. 
 
2. Конференційний етап - Вступний. Для повторної перевірки знань та стану 
підготовки команд, а також для ознайомлення учасників із системою 
проведення змагань на наступних етапах організатори проведуть   конкурс 
знань в онлайн або офлайн форматі. Кожна подана команда повинна взяти 
участь у цьому етапі змагань (явка обов’язкова). На цьому етапі кожна 
команда йде вперед (жодна команда не вибуває). Організатори   мають 
можливість продовжити захід до формату вихідного дня. Деталі етапу – у 
координаторів конференцій. Дедлайн етапу: 11 лютого 2023 року. 
 
3. Уніонний етап - Офіційний. Конкурс PBE проводитимуть національні 
організатори. Бажаним форматом є проведення офлайн-конкурсу у вихідні 
дні, якщо це неможливо з причин, які не залежать від організаторів, змагання 
проводяться онлайн. Це невід’ємна частина конкурсу PBE, перевірка знань 
команд. Кожна подана команда повинна взяти участь у цьому етапі змагань 
(явка обов’язкова). На цьому етапі до наступного етапу проходять лише 
команди, які зайняли 1 місце. Дедлайн етапу: 10-12 березня 2023 року. 
 



 

4. Фінальний етап - Офіційний (закордонний). Організатори фіналу у 

співпраці з національними організаторами проведуть офіційну частину 

змагань в офлайн-форматі. У ньому беруть участь лише команди, які зайняли 

1 місце на попередньому етапі. Дедлайн етапу: 15 квітня 2023 року. 

 

У фіналі PBE 2023 команди відповідатимуть на запитання, підготовлені 

північноамериканським дівізіоном щодо книги Нового Заповіту: Євангелія від 

Івана. 

 

Питання будуть перекладені та подані українською мовою, ми також 

допускаємо можливість підготовки питань іншою мовою, якщо про це буде 

повідомлено в реєстраційній формі. 

 

 

ЧАСТИНА ПЕРША: Команда 

    Члени клубу та молоді люди в громадах можуть створити команду від 2 до 

6 осіб. Клуб громади, а також кілька громад можуть делегувати більше ніж 1 

команду. Рекомендується створювати якомога повніші команди, наприклад, 

12 бажаючих, краще розділити на дві команди по 6 осіб, ніж на три команди 

по 4 людини. 

 

    Кожна команда призначає зі свого складу капітана та писаря. Команда 

обирає дорослого тренера з-поза своєї групи, який допомагає команді 

підготуватися до змагань. Крім того, кожна Команда може призначити одну 

(сьому) особу як резервну. Після етапу реєстрації команди не можуть 

змінювати свій попередньо поданий склад. 

 

    Якщо в клубі або в громаді недостатньо людей, які бажають створити 

Команду, рекомендується створити Команду з людей, які належать до різних 

Клубів / громад, однак, за умови, що люди, які утворюють Команду, належать 

до Клубів / Громади в межах однієї конференції. 

      У разі виникнення проблем, пов'язаних з особистим станом Команди, 

звертаються до Тренерів, які можуть зв'язатись з координатором конкурсу. 

     Кожна команда повинна бути зареєстрована за допомогою офіційної 

форми заявки. 

 Кінцевий термін подання заявок – 01 листопада 2022 року в 23:59. 

Для реєстрації команди необхідно підписати згоди: на обробку даних та 



обробку зображень. Оригінали згод повинні бути передані Організаторам у 

день початку Національного етапу. 

   Реєструючи команду, учасники зобов’язуються дотримуватися цих правил. 

 

ЧАСТИНА ДРУГА: форма одягу 

 

Під час змагань усі особи, які беруть активну участь, та персонал  

притримуються слідопитському  одягу, який вони зобов’язані носити на 

національному та фінальному етапах. Під час   конференційного етапу усі 

слідопити, зобов’язані носити слідопитський галстук. Під час усіх етапів (крім 

Місцевого етапу) слідопити зобов’язані носити слідопитську форму. 

 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: Хід Конкурсу 

  Кожен етап складається з 90 питань, розділених на три блоки. У кожному 

блоці буде поставлено 30 питань, а між блоками будуть перерви. Питання 

мають різні бальні оцінки. Правильна відповідь на них дозволяє отримати від 

1 до 8 балів. Перед тим, як поставити запитання, завжди призначається 

оцінка запитання. 

      Учасники змагань розсідаються своїми командами на заздалегідь 

підготовлені та позначені організаторами місця. Усі особи, які не беруть 

активної участі в змаганнях: персонал, гості та сторонні перехожі, сидять у 

відведеному для глядачів місці, подалі від зони, призначеної для команд. 

      Ведучий конкурсу ДВІЧІ зачитує кожне запитання. Крім того, кожне 

запитання буде представлено на загальнодоступному екрані для учасників. 

Після закінчення другого читання починається зворотний відлік для 

командного обговорення та запису відповідей у бланку відповідей. 

       Кожній команді призначається опікун (або рефері) команди, який є 

дорослою особою, яка не пов’язана безпосередньо з даною командою. 

Завдання рефері – оцінити правильність наданих командою відповідей і 

поставити за них відповідну кількість балів. 

       Капітан команди передає картку з відповідями керівнику. Після 

повернення картки з відповіддю виправити вже збережену відповідь 

неможливо. 

   Залежно від кількості балів питання, доступний час для відповіді на нього 

змінюється. 

 

 

 



Час відповіді в залежності від балу питання: 

 

Балів за питання час Балів за питання час 

1 бал 25 сек 5 бал 45 сек 

2 бал 30 сек 6 бал 50 сек 

3 бал 35 сек 7 бал 55 сек 

4 бал 40 сек 8 бал 60 сек 

 

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: Оцінювання та нагородження 

 

     Після кожного запитання керівники команд порівнюють надану відповідь 

із правильною відповіддю, яку показують організатори, і відповідним чином 

заносять бали, набрані за дане запитання, у картку команди. Оцінюються 

правильні та частково правильні відповіді. Немає половини очок. Після 

кожного блоку картки з відповідями команд передаються до Суддівської 

комісії, яка знову й остаточно оцінює правильність наданих відповідей.      

Вердикт Головного журі оскарженню не підлягає. 

        У випадку, якщо Команда не погоджується з кількістю балів, набраних за 

дану відповідь, Команда має право подати «Перевірку» відповіді Капітаном. 

Керівник команди передає картку з відповідями суддівській комісії, яка після 

ознайомлення з відповіддю вирішує, чи правильно нарахована кількість 

балів, отримана за цю відповідь, чи ні. У разі виправлення відповідна 

кількість очок виправляється на командній картці. Рішення Комітету арбітрів є 

остаточним. Суддівський комітет може позбавити права перевіряти, якщо 

команда зловживає цим правом, перешкоджаючи проведенню змагань. 

     Кожна команда отримує очки на свій рахунок. Загальний бал не буде 

конвертовано в Клуби чи громади, до яких належать члени Команди. 

Кожна команда, яка дала правильну відповідь у заданому діапазоні балів, 

має можливість посісти 1, 2 або 3 місце відповідно на певному етапі PBE. 

 

Діапазон очок для окремих місць: 

1 місце - 100%-90% від найвищого результату, отриманого на даному етапі  

2 місце - 89%- 80% від найвищого результату, отриманого на даному етапі  

3 місце - нижче 80% від найвищого результату, отриманого на даному етапі 

 

 



 

     Після завершення змагань кожна команда отримує Диплом про участь у 

змаганнях, а кожен її учасник (включаючи тренера команди) отримує 

пам’ятний значок. У конкурсі також є додаткові призи: 

1 місце – часткове співфінансування проїзду команди на Фінальний етап* 

II, III місце - матеріальні призи або подарункові ваучери, відповідні зайнятим 

місцям. 

 

* Сума співфінансування буде залежати від кількості учасників, на яких 

поширюється приз за І місце. Загальний пул фінансування від імені 

Організаторів становитиме 3500,00 злотих. 

 

ЧАСТИНА П'ЯТА: Дискваліфікація 

     Дискваліфікація може стосуватися як одного учасника, так і всієї команди. 

У разі, якщо особа грубо порушує правила змагань, не дотримується дрес-

коду або бере участь у змаганнях, не будучи попередньо зареєстрованим 

членом команди, вона може бути дискваліфікована від подальшої участі в 

змаганнях, а її попередні досягнення у даному виданні є недійсними. 

        Причиною дискваліфікації всієї команди може бути: 

- використання недозволених пристроїв будь-яким із членів команди під час 

змагань, 

- консультування або будь-яка інша форма контакту з іншими командами, а 

також з людьми, які не беруть активної участі в змаганнях, 

- використання офіційних питань конкурсу, якими поділилися інші люди, 

раніше початку змагань. 

       Дискваліфікація команди виключає її подальшу участь у змаганнях, а її 

попередні досягнення в даному випуску анулюються. 

    Перед початком Місцевого етапу конкурсу кожен учасник повинен 

підписати «Заяву про доброчесність», в якій заявляє, що раніше не мав 

доступу до комплекту офіційних питань. Після закінчення Місцевого етапу 

тренери команд зобов’язані надіслати скани/фото заяв учасників, оригінали 

надати в день старту Національного етапу. 

 

ЧАСТИНА ШОСТА: Примітки та контакти 

Якщо у вас є запитання чи коментарі до та після змагань, будь ласка, 

зв’яжіться з тренерами з координатором конкурсу. 

Контактна особа: Dh. Patrycja Strońska, e-mail: (приховано) тел.: 883 280 838 







  


