
ПРАВИЛА КОНКУРСУ:  
 
Adventurer Bible Experience  (ABE) — це конкурс на 
знання Біблії, організована Слідопитською асоціацією 
адвентистів до національного етапу та ZHA у співпраці з 
Молодіжним секретаріатом Транс'європейського відділу 
KADS на рівні Дивізіонів. 
Основні цілі – заохотити дітей 6-9 років до читання та вивчення Біблії, до 
розуміння прочитаного тексту і залучання їх до служіння іншим. Конкурс має 
ціллю наблизити дітей до Ісуса і один до одного. 
 
ПЕРЕБІГ КОНКУРСУ: 
 
Конкурс поділений на 4 етапи: 
 
1. Місцевий етап - Підготовчий етап. Національні організатори підготують 
запитання, на які кожена команда дасть відповідь. 
Команда відповідає самостійно, таким чином перевіряючи свої знання та якість 
засвоєння матеріалу до цього моменту. На цьому етапі кожна команда 
проходить вперед жодна команда не випадає.  
Дата проведення 14 січня 2023 р. (Дедлайн етапу: 29 січня 2023р. ) Команди 
можуть індивідуально пристосувати цей час до своїх можливостей. 
 
2. Етап Хоронгвіальний ( в Польщі 3 Хоронгві / територіальні поділи) - 
Вступний етап. Місцеві організатори проведуть початковий конкурс знань в 
оффлайн-форматі для повторної перевірки знань та стану підготовки команд, а 
також для ознайомлення учасників із системою конкурсу на рівні Дивізиону. 
Кожна зареєстрована команда обов’язково має взяти участь у цьому етапі 
конкурсу (явка обов’язкова). На цьому етапі кожна команда йде далі (жодна 
команда не вибуває). Дата проведення : 11 лютого 2023 р. Дедлайн етапу: 
лютий 2023* 
 
3. Національний етап – Офіційний етап. Національні організатори будуть 
проводити ABE конкурс. Бажаний формат це проведення змагань офлайн у 
вихідні. Якщо це неможливо з причин, що не залежать від організаторів, 
змагання проводитимуться в режимі онлайн. У випадку оголошення 
загальнопольского карантину .Це найважливіша частина змагань ABE, яка 
перевіряє знання команд. Кожна зареєстрована команда повинна взяти участь у 
цьому етапі конкурсу (явка обов’язкова). На цьому етапі лише команди, які 
виграли 1 місце переходять до наступного етапу.  
Дата проведення : 3-5 березня 2023 р. Дедлайн етапу: березень 2023* 
 
4. Дивізійний етап – Офіційний етап (закордонний). Організатори з Дивізіону у 
співпраці з національними організаторами проведуть офіційну частину змагань 
у форматі офлайн./ онлайн ** . Участь беруть лише команди, які зайняли 1 місце 



на попередньому етапі. Дата проведення 15 квітня 2023 р. Дедлайн етап: 
квітень 2023* 
У випуску ABE 2023 команди відповідатимуть на запитання до книги Нового 
Заповіту : Євангелія від Івана 1-8 розділи. 
 
* Точні дати цих етапів буде оголошено в жовтні. 
** Формат залежатиме від епідеміологічних правил, що діють у країнах  
Трансєвропейського Дивізіону.Спосіб проведення зустрічі буде оголошено у 
жовтні. 
 
ЧАСТИНА ПЕРША: 
 
Команда 
 
Шукачі ZHA та діти (віком 6-9 років) в церквах АСД можуть формувати 
команду від 2 до 6 осіб. Команда ZHA, а також громади АСД можуть делегувати 
більше ніж 1 команду. Рекомендується створити максимально повні 
команди,наприклад 12 бажаючих, краще розділити на дві команди по 6 осіб, ніж 
три команди по 4 особи. 
 
Кожна команда призначає зі свого складу капітана. Команда повинна мати 
дорослого Тренера, який допомагає команді готуватися до змагань. Крім того, 
кожна команда може вибрати додаткову (сьому) особу - резервну. Після етапу 
хоронгвіального команди не можуть змінювати раніше поданий склад. 
Якщо команда ZHA або громада АДС не має достатньо людей для створення 
команди,рекомендується зібрати команду з дітей, які належать до різних 
громад, але за умови, що члени Команди належать до громад в межах однієї 
Хоронгві (Конференції ). 
 
У разі виникнення проблем, пов'язаних з особистим складом Команд, Тренери 
можуть зв'язатися з координатором конкурсу. 
Кожна команда повинна бути зареєстрована за допомогою офіційної форми 
заявки за адресою:  https://forms.gle/avSxADgMWhooYnnK6 
 
Кінцевий термін подачі заявок – 1 листопада 2022 року о 23:59. 
 
ЧАСТИНА ДРУГА: 
 
Зовнішній вигляд. 
 
Під час конкурсу всі особи, які беруть активну участь, і персонал отримають 
елемент одягу шукачів пригод, який вони повинні носити на національному та 
Дивізіонному етапах. Під час етапу Хоронгвіального, всі шукачі, які пройшли 
посвячення , повинні носити хустину шукачів. 
 



ЧАСТИНА ТРЕТЯ: 
 
Перебіг Конкурсу: 
 
Кожен етап складається з 40 питань, розділених на два блоки. У першому раунді 
будуть перші 20 запитань, а після перерви в другому турі – решта 20 питань. 
Перший раунд – Тестовий раунд, а другий – Основний раунд. Бали 
підраховуються в кінці раундів за такими правилами: 
• Якщо команда набрала більше балів в основному раунді, то зараховуються 
лише запитання з раунду другого. 
• Якщо команда набрала менше очок в основному раунді, зараховуються очки з 
обох раундів. 
 
Питання конкурсу мають різну вартість .Даючи на них правильну відповідь 
можна отримати від 1 до 6 балів. Перш ніж поставити запитання, завжди буде 
вказуватись кількість балів за правильну відповідь. 
 
Учасники змагань сідають своїми командами на заздалегідь підготовлених та 
відмічених організаторами, місцях. Усі особи, які не беруть активної участі в 
конкурсі: персонал,гості та родичі сідають на відведене для глядачів місце, на 
відстані позаду всіх Команд. 
 
Ведучий конкурсу ДВІЧІ зачитує кожне запитання. Крім того, кожне запитання 
буде представлено на загальнодоступному екрані для учасників. Після другого 
читання починається відлік часу для обговорення в групі та формулювання 
відповіді Опікуну, який записує іі на картку.Кожній команді призначається 
опікун команди, який є дорослою особою і не має безпосереднього зв’язку з 
командою. Завдання опікуна – записати відповідь, надану командою і 
переказати їі до комісії , яка присвоїть за неї бали. 
 
Капітан команди погоджує з командою остаточний варіант відповіді та подає 
його. Після закінчення часу для відповіді неможливо виправити вже записану 
відповідь. 
 
Залежно від кількості балів за запитання, час для відповіді на нього змінюється. 
Час відповіді в залежності від балів за запитання: 
 
Питання на 1 бал - час 30 секунд 
 
Питання на 2 бали - час 35 секунд 
 
Питання 3 бали - час 40 секунд 
 
Питання на 4 бали - час 45 секунд 
 



Питання на 5 балів - час 50 секунд 
 
Питання на 6 балів - час 60 секунд 
 
Технічний суддя (особа, відповідальна за час відповідей), кожного разу чітко і 
голосно відраховує 10 секунд, що залишилися до кінця часу. Після відрахування 
належного на задане запитання часу, годинник зупинено, що означає 
збереження відповідей керівниками. Наприкінці зворотного відліку кожен 
опікун команди-учасника підносить руку вгору з карткою відповіді або без неї, 
що демнострує готовність відповіді на запитання. Команди, які не відповіли на 
запитання або не записали свою відповідь в визначений час 
на картці, не отримують бали за задане питання. Картка з відповіддю на 
запитання з запізненнямб видаляється. 
 
Коли всі опікуни команд піднімуть руки, ведучий конкурсу зачитує правильну 
відповідь, яка також відображається на загальнодоступному екрані для 
учасників. 
 
У перерві між блоками Команда може змінити свій склад. 
 
Кожна команда може замінити одну особу, яка вже брала участь, на одну 
резервну особу, внесену в анкету перед конкурсом. 
 
 
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: 
 
Оцінювання та нагородження. 
 
Після кожного запитання опікуни команд порівнюють надану відповідь із 
правильною відповіддю , показаною організаторами, і відповідно вписує бали, 
набрані за дане запитання на аркуші Команди. Оцінюються правильні та 
частково правильні відповіді. Немає половини балу в оцінці. 
 
У випадку, якщо Команда не згодна з кількістю балів, отриманих за дану 
відповідь, Команда через Капітана має право вимагати «Перевірку» відповіді. 
Керівник команди вручає картку з відповіддю Головній суддівській колегії, яка 
після розгляду відповіді приймає рішення чи правильно було призначено ту 
кількість балів, за цю відповідь, чи ні. У разі потреби відповідна кількість очок 
виправляється на командній картці. Рішення Суддівської колегії є остаточним. 
Головна суддівська колегія може позбавити права перевірки команду , якщо 
Команда зловживає цим правом, перешкоджаючи проведенню змагань. 
 
Кожна команда набирає бали на спільний рахунок. Спфльний рахунок не буде 
поділено між громадами до яких належать члени Команд. 
 



Кожна команда, яка правильно відповіла на запитання , має можливість 
зайняти 1, 2 або 3 місце відповідно на кожному етапі АBE. 
 
Діапазон очок для окремих місць: 
 
1 місце - 100%-90% найвищого результату, отриманого на даному етапі 
 
2 місце - 89% - 80% найвищого результату, отриманого на даному етапі 
 
3 місце - нижче 80% найвищого результату, отриманого на даному етапі 
 
Після закінчення змагань кожна команда отримує Диплом про участь у 
змаганнях, а кожний член команди (включно з тренером команди) пам’ятний 
значок. Передбачені конкурсом 
також додаткові призи: 
 
1 місце - часткове покриття витрат на виїзд команди на етап Дивізіону.* 
 
2, 3 місце - матеріальні призи або карти з бонами відповідно до зайнятого 
місця. 
 
*Якщо команда не матиме можливості виїхати за кордон на етап Дивізіону, 
нагороду за перше місце можна буде замінити . 
 
 
ЧАСТИНА П'ЯТА: 
 
Дискваліфікація. 
 
Дискваліфікація може стосуватися як одного учасника, так і всієї команди. У 
випадку, коли учасник грубо порушує правила змагань, не дотримується дрес-
коду або бере участь у змаганнях не будучи раніше зареєстрованим членом 
команди, його можуть дискваліфікувати від подальшої участі у конкурсі, а всі 
попередні досягнення в даному конкурсі анулюються. 
 
Причиною дискваліфікації всієї команди може бути використання заборонених 
пристроїв будь-яким членом команди під час змагань, консультації чи будь-яка 
інша форма контакту з іншими командами, а також з людьми, які не беруть 
активної участі у конкурсі, а також використання офіційних запитань конкурсу, 
надані іншими людьми, перед початком змагань. Дискваліфікація команди 
виключає її подальшу участь у змаганнях, а його попередні досягнення в даному 
конкурсі анулюються. 
 



Кожен з учасників перед початком конкурсного етапу повинен підписати 
«Декларацію про доброчесність», в якому він заявляє, що раніше не мав доступу 
до офіційних запитань. 
 
ЧАСТИНА ШОСТА: 
 
Примітки та контакт 
 
Якщо у вас виникли запитання чи коментарі до та після змагань, звертайтеся 
через тренерів до координаторів конкурсу. 
 
Контакт: Dh Тетяна Марченко і Dh Patrycja Strońska, e-mail: adventurer@zha.org.pl 
 


