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19 квітня 2008 року в рамках 10-го Чемпіонату з Брейн - рингу було провдено вручення
відзнак лауреатам премії "Brain Awards".

Номінація "Краща команда"
(команда, що частіше за інших ставала призером ЧУБР за період 1999 –
2007 років)
Переможець номінації:
"От Винта-Братья По Фазе" (Харків) - 6 призових місць.
Додаткова статистика:
Чемпіонами ставали 6 команд (максимальний результат - "От Вінта-братья По Фазе"
(Харків) - 4 рази, останні - по 1 разу).
Віце-чемпіонами ставали 7 команд (максимальний результат - "Темная Лошадка" (Київ) 3 рази, останні - по 1 разу).
Третіми призерами ставали 9 команд (все - по 1 разу).
В 2004 р. єдиний раз за всю історію ЧУБР весь пьедестал зайняли команди одного
регіону - Харкова, причому всі вони в той момент представляли один і той же клуб - "От
винта".
Додаткова статистика:
Чемпіонами ставали представники 3-х регіонів (максимальний результат - Харків - 7
разів, останні - по 1 разу).
Віце-чемпіонами ставали представники 4-х регіонів (максимальний результат - Харків і
Київ - по 3 рази).
Третіми призерами ставали представники 4-х регіонів (максимальний результат - Харків 4 рази).

Номінація "Кращий гравець"
(гравець, що частіше за інших ставав кращим гравцем ЧУБР за період
1999 – 2007 років)
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Кращим гравцем ЧУБР визнається гравець, що дав найбільшу кількість правильних
відповідей впродовж турніру на стадії основного етапу.
Переможець номінації:
Вадим Данько (Харків, команда "От Винта-Братья По Фазе» ) - 4 рази
(2000, 2004, 2005, 2007).
Додаткова статистика:
Кращими гравцями ЧУБР ставали також:
Борис Брукман (Харків, "O'K") – 1999
Борис Левін (Горловка, "Стирол") - 2001
Олексій Філановський (Київ, "ARMONI") - 2002
Олександр Карачунський (Київ, "Чорна Кішка") - 2003
Євгенія Духопельникова (Харків, у складі команди "Темная Лошадка" (Київ)) - 2006.
Максимальний результат, набраний кращим гравцем ЧУБР, належить Вадиму Данько 23 правильних відповіді (2004 р.).
Наступний показник - 20 правильних відповідей (Б. Брукман - 1999 р., В. Данько - 2000
р.)

Номінація «Приз великого рахунку»
(команда, що здобула найбільшу кількість перемог в ЧУБР з різницею в
три і більше ігрових очок за період 1999 – 2007 років)
Переможець номінації:
команда "От Винта-Братья По Фазе" (Харків) – 24 перемоги.
Додаткова статистика:
Наступні по кількості перемог:
«Темная Лошадка» (Київ) - 14 перемог
«Команда Віктора Мороховського» (Одеса) – 11 перемог
«Чорна Кішка» (Київ) – 10 перемог
«ЕПТ» (Харків), «ОНУ ім. І.І. Мечникова» (Одеса) – по 8 перемог
«Примати» (Дніпропетровськ), «Стирол» (Горловка), «ХИІТ-2000» (Харків) – по 7
перемог
«О’К» (Харків), «Проект Геркулес» (Кіровоградська обл.), «Торпедний Отсек» (Донецька
обл.), «Сливки-Форс-мажор» (Харків) – по 6 перемог.
Всього в ЧУБР 56-у командами було взято 201 перемогу з крупним рахунком.
Максимальна кількість перемог з крупним рахунком по ходу одного ЧУБР:
«ОНУ ім. І.І. Мечникова» (Одеса) – 6 перемог (2001 р.)
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«О’К» (Харків) – 5 перемог (1999 р.).

Номінація «Кубок прогресу»
(команда, що піднялася на максимальну кількість місць в порівнянні з
попереднім ЧУБР, в якому вона брала участь за період 1999 – 2007
років)
Переможець номінації:
команда «ЕПТ» (Харків) – після вибування на попередньому етапі (33-40 (36,5) місць) на
ЧУБР-2005 зайняла 5-8 (6,5) місце на ЧУБР-2006, піднявшись на 30 місць.
Додаткова статистика:
Наступні по даному показнику:
«Сливки» (Харків) – після 25-32 (28,5) місця на ЧУБР-2001 зайняла 1 місце на ЧУБР-2003,
піднявшись на 27,5 місць
«Темна Лошадка» (Київ) - після 25-32 (28,5) місця на ЧУБР-2004 зайняла 2 місце на
ЧУБР-2003, піднявшись на 26,5 місць
«Мозговой Штурм» (Маріуполь) – вибування на попередньому етапі (33-37 (35,0) місць) на
ЧУБР-2006 зайняла 13-16 (14,5) місце на ЧУБР-2006, піднявшись на 20,5 місць
«От Винта-Братья По Фазе» (Харків) – після 17-24 (20,5) місця на ЧУБР-2003 зайняла 1
місце на ЧУБР-2004, піднявшись на 19,5 місць
«Торпедний Отсек» (Донецька обл.) – після 19-24 (21,5) місця на ЧУБР-2000 зайняла 3
місце на ЧУБР-2001, піднявшись на 18,5 місць
«Стирол» (Горловка) – після 17-24 (20,5) місця на ЧУБР-1999 зайняла 3 місце на
ЧУБР-2000, піднявшись на 17,5 місць
«Yellowая Subмарина» (Донецк) – после 17-24 (20,5) места на ЧУБР-2004 заняла 3 место
на ЧУБР-2007, поднявшись на 17,5 мест.

Номінація «Найдовша безперервна серія перемог»
(команда, що здобула максимальну кількість перемог в ЧУБР підряд за
період 1999 – 2007 років)
Переможець номінації:
команда "От Винта-Братья По Фазе" (Харків) – 15 перемог (8 перемог в ЧУБР-2004 і 7
перемогах в ЧУБР-2005).
Додаткова статистика:
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Наступні по даному показнику:
«О’К» (Харків) – 10 перемог (9 перемог (одна з них – технічна) в ЧУБР-1999 і 1 перемозі в
ЧУБР-2000).
Максимальна кількість перемог підряд в ході одного ЧУБР:
«О’К» (Харків) – 9 перемог (одна з них – технічна) в ЧУБР-1999
«От Винта-Братья По Фазе» (Харків) – 8 перемог (2004 р. і 2007 р.).

Номінація «Найбільш памятний Чемпіонат України з
Брейн - рингу»
(за період 1999 – 2007 років)
Переможець номінації:
2001 рік. Одеса. - 51.3%
2006 рік. Дніпропетровськ. - 13.9%
2002 рік. Харків. - 7.8%
2005 рік. Харків. - 7%
1999 рік. Харків. - 5.2%
2003 рік. Харків. - 5.2%
2007 рік. Сумі. - 5.2%
2004 рік. Харків. - 3.5%
2000 рік. Харків. - 0.9%

Номінація «Кращий редактор Чемпіонатів України з
Брейн - рингу»
(за період 1999 – 2007 років)

Переможець номінації:
Володимир Бєлкін - 48.4%
Дмитро Башук - 27%
Леонід Климович - 24.6%

Номінація «Найкраще ведення Чемпіонату України з
Брейн - рингу»
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(за період 1999 – 2007 років)
Переможець номінації:
2001 рік - Володимир Бєлкин - 41.2%
2002 рік - Леонід Климович - 13.7%
2003 рік - Володимир Бєлкин - 11.8%
1999 рік - Дмитро Башук - 7.8%
2004 рік - Леонід Климович - 7.8%
2000 рік - Володимир Бєлкин - 5.9%
2005 рік - Леонід Климович - 3.9%
2006 рік - Олег Фастовський - 3.9%
2007 рік - Леонід Климович - 3.9%

Номінація «За особливий внесок в розвиток
спортивного Брейн – рингу в Україні»
(за період 1999 – 2007 років)
Переможець номінації:
Дмитро Башук (Харків)
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