
REGULAMENT  MASTER SEAL             

Anul acesta, în cadrul Olimpiadei JBQ, am introdus o modalitate 

nouă şi antrenantă, numită Master Seal, prin care sunt încurajați 

să participe cât mai mulţi copii.  

Master Seal este un concurs internaţional la care se poate înscrie 

orice copil, adolescent sau tânăr. Copiii sau adolescenții pot să 

facă parte dintr-o echipă, însă nu este o condiție obligatorie. Cât 

despre tineri, aceștia vor participa individual.      

Master Seal reprezintă un concurs plăcut şi eficient, care ajută pe 

toți copiii conştiincioşi să participe la Olimpiada Biblică, atât pe 

cei îndemânatici în mânuirea paletelor, cât și pe cei care nu se 

simt confortabil la jocul cu palete. 

Master Seal este un concurs care oferă  copiilor posibilitatea să 

parcurgă cât mai mult din Biblie, fără a fi în competiție cu alţi 

concurenţi sau presați de timp.  

 Setul necesar pregătirii acestui concurs cuprinde toate 

întrebările JBQ de pe parcursul a trei ani. De obicei, acest 

concurs nu se finalizează într-un singur an, ceea ce înseamnă că 

se oferă fiecărui participant posibilitatea să parcurgă toate cele 4 

nivele în ritmul său.    

Concurentul poate încerca de mai multe ori să se califice la un 

anumit Nivel.   



MASTER SEAL se va desfăşura astfel:    

NIVELUL 1-EXPLORATOR      

Antrenorul înscrie participantul pe adresa de e-mail: 

kidzromania@gmail.com .  

Setul complet de întrebări, folosit pentru acest nivel, este trimis 

de Kidz România la antrenori sau postat pe site.   

După ce concurenții, asistați de antrenor, au parcurs tot 

materialul, antrenorul va primi 50 de întrebări din setul complet 

pentru calificarea la acest nivel: Explorator. 

 Antrenorul va examina concurentul, fară intervenţia sau 

ajutorul altcuiva.   

Pentru a se califica la nivelul Explorator (care este primul nivel), 

participantul trebuie să răspundă corect la 40 din 50 de 

întrebări. 

Antrenorul trimite rezultatele prin e-mail 

(kidzromania@gmail.com) iar concurentul calificat va veni la 

etapa oficială (unde vor participa şi echipele). Concurentul va fi 

examinat prin 20 de întrebări. Dacă va răspunde corect la 17 

din 20 de întrebări, va primi insigna specială Nivelul 1, 

EXPLORATOR. 

Dacă un concurent nu se califică pentru Nivelul 1, la etapa 

următoare sau în viitor va avea oportunitatea de a fi 
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reexaminat tot pentru Nivelul 1, dar cu întrebările din etapa 

respectivă.  

Un copil se poate înscrie pentru Nivelul 1, oricând va dori sau va 

fi pregătit, la orice etapă sau în orice an.  

NIVELUL 2-DESCOPERITOR  

Concurentul care a trecut de Nivelul 1, va ajunge la Nivelul 2.   

Antrenorul va înscrie copilul prin e-mail 

(kidzromania@gmail.com). 

Setul complet de întrebări folosit la pregătirea acestui nivel, va 

fi trimis la antrenori sau postat pe site-ul nostru. Setul cuprinde  

întrebări din materialul oficial de pe parcursul acestui an, dar şi 

întrebări din anul precedent.    

După ce concurenții au parcurs tot materialul, antrenorul va 

primi 65 de întrebări din setul complet pentru calificare. 

Antrenorul va examina concurentul și, pentru a se califica la 

următorul Nivel, participantul va trebui să răspundă corect la 50 

din 65 de întrebări. Antrenorul va trimite rezultatele prin  e-

mail (kidzromania@gmail.com), iar concurentul calificat  va veni 

la etapa oficială (unde vor participa şi echipele) şi va fi examinat 

prin 30 de întrebări. Dacă va răspunde corect la 25 din 30 de 

întrebări, va primi insigna specială Nivelul 2, DESCOPERITOR.   

mailto:kidzromania@gmail.com
mailto:kidzromania@gmail.com


Dacă un concurent nu se califică pentru Nivelul 2, la etapa 

următoare sau în viitor va avea oportunitatea de a fi 

reexaminat tot pentru Nivelul 2, din setul complet de întrebări 

folosit la pregătirea acestui nivel.  

 

NIVELUL 3- CERCETĂTOR.       

  Pentru Nivelul 3, se va proceda în acelaşi mod ca la Nivelele 1 

și 2.  

Antrenorul va înscrie copilul prin e-mail 

(kidzromania@gmail.com). 

Setul complet de întrebări folosit la pregătirea acestui nivel, va 

fi trimis la antrenori sau postat pe site-ul nostru.  

După ce concurenții au parcurs tot materialul, antrenorul va 

primi 65 de întrebări din setul complet pentru calificare. Acesta 

va examina concurentul și, pentru a se califica la următorul 

Nivel, participantul va trebui să răspundă corect la 50 din 65 de 

întrebări.     

Antrenorul va trimite rezultatele prin e-mail 

(kidzromania@gmail.com), iar concurentul care s-a calificat va 

veni la etapa respectivă şi va fi examinat prin 40 de întrebări.  

Dacă va răspunde corect la 35 din 40 de întrebări, va primi 

insigna specială Nivelul 3, CERCETĂTOR.   
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FAZA NAŢIONALĂ  Master Seal- Nivel BIBLE MASTER 

Toți concurenţii care au trecut de Nivelul 3, se vor califica 

automat pentru Faza Naţională Master Seal. Aceasta se va 

desfăşura odată cu Faza Naţională a echipelor, ca în fiecare an.   

Antrenorul va înscrie concurentul prin e -mail 

(kidzromania@gmail.com).   

Setul complet de întrebări folosit la pregătirea acestui nivel va 

cuprinde toate întrebările folosite la nivelele 1, 2 şi 3. 

Materialele  vor fi trimise antrenorului sau postate pe site.   

La FAZA NAŢIONALĂ, concurentul  va fi examinat prin 65 de 

întrebări. Dacă va răspunde corect la 60 din 65 de întrebări, va 

fi declarat oficial BIBLE MASTER!    
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Atenție!   

• Nu există limită de vârstă pentru participarea la MASTER 

SEAL! 

• Pot participa copii, adolescenţi, chiar și adulţi.  

• Recomăndăm antrenorilor şi părinţilor să se înscrie și ei la 

acest concurs.   

• Oricine poate deveni BIBLE MASTER!   


