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Пропонуємо Вашій увазі підбірку цікавої статистики, щодо команд учасниць та призерів
ЧУБРів за період з 1999-го по 2007 рік. Всього в ЧУБР взяли участь 129 команд
(включаючи учасників попереднього етапу) з 22 регіонів.
ЧУБР-1999 став дебютним чемпіонатом для 27 команд.
ЧУБР-2000 став дебютним для 7 команд (з них одна закінчила виступ на стадії
попереднього етапу).
ЧУБР-2001 став дебютним для 14 команд (з них одна закінчила виступ на стадії
попереднього етапу).
ЧУБР-2002 став дебютним для 15 команд (з них одна закінчила виступ на стадії
попереднього етапу).
ЧУБР-2003 став дебютним для 17 команд (з них дві закінчили виступ на стадії
попереднього етапу).
ЧУБР-2004 став дебютним для 19 команд.
ЧУБР-2005 став дебютним для 13 команд (з них три закінчили виступ на стадії
попереднього етапу).
ЧУБР-2006 став дебютним для 10 команд.
ЧУБР-2007 став дебютним для 7 команд.
Найбільша кількість разів в ЧУБР брали участь:
«От Вінта-братья По Фазе» (Харків) – 9 разів (1999-2007, причому це єдина команда, що
зазнала мінімальні зміни в своєму складі в порівнянні з першим ЧУБР)
«Проект «Геркулес»» (Кіровоградська обл.) – 9 разів (1999-2007)
«Темная Лошадка» (Київ) – 8 разів (2000-2007)
«Барвікс» (Дніпропетровськ) – 7 разів (1999-2005)
«Чорна Кішка» (Київ) – 7 разів (1999, 2002-2007).
На стадії 14 фіналу ЧУБР грало 39 команд з 11 регіонів:
«От Вінта-братья По Фазе» (Харків) – 8 разів
«Темная Лошадка» (Київ) – 6 разів
«Донбас» (Донецька обл.) – 4 рази (причому всі чотири рази команда програвала: двічі
майбутнім чемпіонам, один раз – третьому призерові і один раз – команді, що зайняла 4
місце)
«ЕПТ» (Харків) – 4 рази
«Чорна Кішка» (Київ) – 3 (причому всі три рази програвала: один раз – майбутньому
чемпіонові, один раз – третьому призерові і один раз – команді, що зайняла 4 місце)
«Сливки» (Харків), «Слов'яни» (Дніпропетровськ) – по 3 рази
«Форс-мажор» (Харків) – 2 рази (причому обидва рази програвала: один раз –
майбутньому віце-чемпіонові, один раз – третьому призерові)
«Анавас» («Брудершафт»)* - 2 рази (причому обидва рази програвала: один раз –
майбутньому чемпіонові, один раз – третьому призерові)
«Барвікс» (Дніпропетровськ), «Примати» (Дніпропетровськ), «ОНУ імені І.І. Мечникова»
(Одеса), «Сливки-Форс-мажор» (Харків), «Стирол» (Горловка, Донецька обл.), «Проект
«Геркулес»» (Кіровоградська обл.) – по 2 рази
«О’К» (Харків), «От Вінта-zodiak» (Харків), «ХИІТ-2000» (Харків), «От Вінта-композіт»
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(Харків), «МАККАБІ-ІКЦ» (Дніпропетровськ), «Елефант» (Дніпропетровськ), «ARMONI»
(Дніпропетровськ), «Мізер» (Тернопіль), «Команда В. Мороховського» (Одеса), «Катті
Сарк» (Одеса), «Аборигени» (Одеса), «Фарлеп-гамбрінус» (Одеса), «Бандерлоги»
(Запоріжжя), «СК-828 + Кредо» (Сімферополь, АР Крим), «СК Средіземья» (Миколаїв),
«АСГАРД-МДГУ» (Миколаїв), «Золотий Лев» (Київ), «Інфоком» (Київ), «Далі Нікуди»
(Київ), «Торпедний Відсік» (Донецька обл.), «Стирол XXI вік» (Горловка, Донецька обл.),
«Yellowая Subмарина» (Донецька обл.), «Азовсталь» (Маріуполь, Донецька обл.),
«Мозковий Штурм» (Маріуполь, Донецька обл.), «Інтелект» (Львів) – по 1 разу.
* - збірна команда, що виступала на підставі оргвнеску і не відносилася ні до одного з
регіонів.
На стадії 12 фіналу ЧУБР грало 21 команда з 7 регіонів:
«От Вінта-братья По Фазе» (Харків) – 6 разів
«Темная Лошадка» (Київ) – 5 разів
«Сливки» (Харків), «Барвікс» (Дніпропетровськ), «Примати» (Дніпропетровськ), «ОНУ
імені І.І. Мечникова» (Одеса), «Стирол» (Горловка, Донецька обл.), «ЕПТ» (Харків) – по 2
рази.
«О’К» (Харків), «От Вінта-zodiak» (Харків), «ХИІТ-2000» (Харків), «Сливки-Форс-мажор»
(Харків), «От Вінта-композіт» (Харків), «МАККАБІ-ІКЦ» (Дніпропетровськ), «Слов'яни»
(Дніпропетровськ), «Мізер» (Тернопіль), «Торпедний Відсік» (Донецька обл.), «Стирол
XXI вік» (Горловка, Донецька обл.), «Yellowая Subмарина» (Донецька обл.), «Мозговий
Штурм» (Маріуполь, Донецька обл.), «Проект «Геркулес»» (Кіровоградська обл.) – по 1
разу.
На стадії фіналу ЧУБР грало 21 команда з 6 регіонів:
«От Вінта-братья По Фазе» (Харків) – 5 разів
«Темная Лошадка» (Київ) – 3 рази (причому всі три рази команда програвала)
«Сливки» (Харків) – 2 рази
«О’К» (Харків), «ЕПТ» (Харків), «Сливки-Форс-мажор» (Харків), «Барвікс»
(Дніпропетровськ), «Примати» (Дніпропетровськ), «ОНУ імені І.І. Мечникова» (Одеса),
«Стирол» (Горловка, Донецька обл.), «Проект «Геркулес»» (Кіровоградська обл.) – по 1
разу.
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