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КБ-3
Турнір  блоґерів  перейшов до рук нового організатора,  а  він  в  свою чергу
участі  в  турнірі  не  брав.  Багато  чого  хотіло  стати  на  заваді  проведення
турніру. Проте все ж ми змогли знайти 16 учасників та 5 суддів для турніру. На
стадії 1/8 учасників розділив сіяний жереб на такі пари: Кілгор — Марко Поло,
Jimslade — Klapaucius, 4rest8 — Menacant, Bortand — MattRose, AL Zozulia —
iron_fan, Yayapapa — Дед-65, Артемио — Chula, Nicknam — Lion King.

Перша пара,  незважаючи на впевнену перемогу Кілгора (5:0),  представила
доволі цікаві роботи обох учасників, обидві могли пройти у наступний раунд,
якби  супротивниками  були  б  інші.  Про  це  свідчить  загальний  бал:  Кілгор
набрав 39 балів з 50 можливих, тоді як Марко Поло — 32. 

Для проходу може вистачити й менше балів. Прямим доказом цього стали
роботи Klapaucius та Bortand — вони набрали 27 та 28 балів відповідно, проте
їхні  супротивники  набрали  ще  менше.  Jimslade  вирішив  грати  на  полі
супротивника  та  іронічно  висвітлювати  тему  футбольних  династій,  тоді  як
MattRose  підійшов  до  роботи  з  незвичного  боку  та  висвітлив  тему
футбольних босів у стилі,  який навряд би знайшов великого відгуку серед
читачів. Як би там не було — експеримент вийшов невдалим, а автор вилетів
з турніру, хоча не думаємо, що це його сильно засмутило. 

Ще в одному поєдинку 4rest8 обіграв Menacantа, якому суддя Lezel зняла всі
бали за редагування після дедлайну. Її підхід до зняття балів за редагування
після  “опломбування”  теми  не  знайшов  занадто  схвальних  відгуків  у
громади, але при цьому Lezel не зраджує собі.

AL Zozulia, який на цьому турнірі виступав під профілем BMW B, поступився
новачку iron_fan. Мусимо зазначити, що останній справив приємне враження
на читачів та суддів — загальні 33 бали та 5 вердиктів на його користь тому
підтвердження.

Чемпіон ЛБ 16/17 грав проти ще одного новачка. Йому сліпий жереб дав у
супротивники одіозного Деда-65, який зумів набрати дуже велику кількість
балів (35), проте, як-то кажуть, клас є клас. Yayapapa набрав 40 та 4 вердикти
суддів на свою користь, а тому спокійно пройшов у наступний раунд змагань.

В  сьомому  матчі  екс-організатор  турнірів,  а  також  володар  КБ-1,  срібний
призер  ЛБ  16/17,  бронзовий  призер  ЛБ  15/16  Chula  мусив  грати  проти
Артемио, проте у цьому матчі було зафіксовано першу неявку. Першу, але не
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останню.  Артеміо  не  написав  свою  роботу,  а  Чула  видав  дуже  сильну  та
солідну, а тому пройшов у наступний раунд без бою. Хоча й варто відмітити,
що до бою автор був готовим.

Останній  матч  раунду  —  битва  Nicknam  та  Lion  King.  Nicknam  на
попередньому турнірі старався, проте в першому турі представив роботу, яка
була давно опублікованою іншою особою під тезисом, що цю роботу вони з
автором писали вдвох.  Цих аргументів  було не так вже й достатньо,  тому
йому зарахували неявку, яка сильно вплинула на турнірне становище. 

В цьому ж турнірі можна писати все з чистого аркушу, що автор й спробував
зробити,  проте у Lion Kingа вийшло краще, тому він пройшов в наступний
раунд при доволі запеклій боротьбі. Результат цієї пари, як і пари Bortand —
MattRose,  вирішував  останній  арбутр.  У  всіх  інших  переможця  вже  було
встановлено до вердиктів Ljolikа.

Стадія  чвертьфіналу  подарувала  читачам  наступні  пари:  Chula  —  iron_fan,
Klapaucius — 4rest8, Yayapapa — Lion King, Кілгор — Bortand. І на цьому етапі
вже було офіційно зафіксовано дві неявки. І якщо Lion King просто не зумів
знайти  в  собі  сили  написати  роботу  (і  в  такому  випадку  ніхто  не  може
засудити його), то 4rest8 написав із запізненням, про що попереджав, проте
суддя Лу вирішив не піддаватися на прохання та поставив нуль. А коли один з
суддів вважає, що є неявка (а не знімає всі бали з учасника за редагування —
трошки інші речі), то регламент автоматично дискваліфікує цього гравця. А
тому  Yayapapa  та  Klapaucius  пройшли  в  півфінали  легким  променадом.
Останній так і взагалі сподівався вилетіти, проте другий раунд поспіль доля зі
злодійською посмішкою просуває його до зірок та ймовірних медалей.

Chula  тепер  написав  слабшу  роботу,  але  цього  з  головою  вистачило  для
півфіналу:  перемога  4-1  за  вердиктами  суддів.  Кілгор  однією  з  двох
найкращих  робіт  туру  (друга  була  в  Yayapapa)  здолав  триптих  Bortandа  з
іронізованою  інтерпретацією  “Що?  Де?  Коли?”.  В  цьому  матчі  тільки  Lezel
віддала перевагу Андрієві, тоді як всі інші судді вирішили, що краще впорався
Кілгор.

Робот  (Klapaucius)  знову  видав  дилогію  про  гіганта  турнірів  та  народного
чемпіона Koaalа, і  можливо, він би не пройшов у наступний раунд, якби не
принциповість Лу. Проте веселощі були приречені на продовження банкету.
Yayapapa, незважаючи на неявку супротивника, видав шедевр. Щось схоже з
тим, що було у Чули за раунд до цього.
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У стадії  півфіналу зійшлися автори найкращих робіт  чвертьфіналів в одній
парі (Кілгор та Yayapapa), а другу пару, відповідно, склали Chula та Klapaucius.

І на цій стадії апріорі не має бути поганих робіт. І дійсно так — кожна робота
могла б відшукати щось особливе в серцях читачів. У цьому раунді відбулася
заміна  у  складі  арбутрів:  замість  Ljolikа  та  Лу  взяли  участь  в  оцінюванні
Андрій Зозуля та YeN (суддя КБ-2, фіналіст КБ-1). Сова з Шеффілду, Lezel та
Makhauser свої вердикти надали вчасно.

В першій парі дуже запекла боротьба з двома рівними роботами. Деякі читачі
навіть хотіли присудити перемогу в турнірі  обом гравцям, забувши, що це
лише півфінальні роботи,  а фінал — це зовсім інша історія. Вперше за турнір
“за додатковими факторами” перемогу віддавали тим чи іншим учасникам.
Хтось давав додаткові бали, хтось — лише плюс. Думки суддів розбіглися,
але у результаті перемогу святкував саме Yayapapa, який вийшов у фінал та
може мати унікальне досягнення: ще ніхто не брав кубок у ранзі тріумфатора
Ліги/Чемпіонату. Чи вийде у нього на цей раз — покаже історія.

Друга пара, судячи з перших оцінок, оцінювалася трошки легше, хоча й у ній
не було одностайної думки про переможця з набагато більшою ймовірністю,
аніж в іншій парі. За думкою деяких Chula ризикував, проте він все ж вибив
Робота, який, здається, засмутився тільки через те, що ще доведеться грати в
матчі  за  третє  місце.  Ну,  а  Станіслав  пройшов  у  черговий  фінал,  він  бере
медалі вже на сьомому турнірі поспіль, третій за три розіграші кубку пройшов
в півфінал, другий — в фінал. Попередній фінал вийшов золотим для Чули,
що буде на цей раз?

Так,  фінал — унікальна ситуація.  В будь-якому разі  чемпіон отримає другу
нагороду — такого ще не було. Так, у Чули є золото Суперкубку, а Кирило
Мазур  до  золота  Чемпіонату  додав  й  золото  міні-турніру  чемпіонів  ЛЧБ,
проте ці турніри належать до іншої категорії. 

Або  Чула здобуде  другий  кубок,  або  Яяпапа зуміє  посісти  перше  місце  на
турнірі вдруге поспіль — дуже сильний прогрес.  
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Кілгор
Кілгор

Кілгор

Yayapapa

Марко Поло
Bortand

Bortand
MattRose
Yayapapa

Yayapapa
Yayapapa

Дед-65
Nicknam

Lion King
Lion King
Артемио

Chula
Chula

Chula

Chula
AL Zozulia

iron_fan
iron_fan
Jimslade

Klapaucius
Klapaucius

Klapaucius
4rest8

4rest8
Menacant

1/8 (14.05 - 28.05 — 31.05)

1. Кілгор — Марко Поло 5-0; 39:32 

2. Jimslade — Klapaucius 1-4; 21:27 

3. 4rest8 — Menacant 5-0; 37:23 

4. Bortand — MattRose 3-2; 28:26 

5. AL Zozulia — iron_fan 0-5; 25:33

6. Yayapapa — Дед-65 4-1; 40:35 

7. Артемио — Chula БСТ; 0:44 

8. Nicknam — Lion King 2-3; 24:28

1/4 (31.05 - 11.06 - 13.06)

1. Chula — iron_fan 4-1; 33:23 

2. Klapaucius — 4rest8 БСТ; 30:0 

3. Yayapapa — Lion King БСТ; 43:0 

4. Кілгор — Bortand 4-1; 41:34 
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1/2 (13.06 - 04.07 - 06.07)

1. Кілгор — Yayapapa 1-4; 39:43 

2. Chula — Klapaucius 3-2; 37:31 

Матч за 3 місце (07.07 - 23.07 - 25.07)

• Кілгор - Klapaucius

Фінал (07.07 - 23.07 - 25.07)

• Chula - Yayapapa
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Petya.A, iSport та що робити далі
Світ  мінливий.  Півфінальний  раунд,  який  тривав  доволі  довго  за  деяких
причин, завершено, та він залишив багато думок. 

Нещодавно  країною  пройшовся  комп’ютерний  вірус,  паралізуючи  роботу
великої кількості ресурсів та компаній.

Це вплинуло й на блоґи на iSport. Вони й до того часто видавали помилку
доступу до бази даних (та мусимо сказати, що програмне забезпечення, як і
апаратне) там було не надто свіжим. Скажімо більше: воно було старим.

Разом  з  цим  у  нас  знову  й  знову  виникали  думки  щодо  замінника  цьому
нещастю. Звичайно, адміністрація запевняє, що розробила план переходу на
нову CMS найближчим часом, проте це не буде гарантією стабільності.  Аж
ніяк. Як і  факту передачі прав на опубліковані матеріали УМХ (Український
Медіа Холдинг). Що ми можемо на це сказати? 

По-перше,  що  спеціалісти,  які  тиждень  не  можуть  вирішити  проблему,
викликають підозри у своїй кваліфікації.

По-друге,  що сидіти на діжці  з  порохом — зовсім не вихід.  Можна піти на
інший ресурс, пробиватися там, проте у багатьох ресурсів є свої великі мінуси
та свій устав, до якого, як відомо, зі своїм монастирем не залізеш. Ну, або
якось так.

Ми думаємо, що слід рухатися в напрямку власного ресурсу і говорити на цю
тему серйозно. Власний ресурс — це не клацнути пальцями та отримати, це
велика  та  у  дечому  невдячна  робота.  Що  для  цього  може  знадобитися?
Звичайно, найбільш цінний ресурс планети: час.  Кажуть, що у багатьох цей
ресурс в дефіциті,  а хтось інший дуже погано інвестує свої запаси. Не буду
новатором, якщо скажу, що час потребує часу.

Інше питання — це ім’я. Пам’ятаєте негласну істину про корабель та назву? І
тому ми вважаємо, що звучний бренд має свою ціну. Потрібно враховувати
особливості  реєстрації  доменних імен.  Український домен верхнього рівня
(.ua) можна реєструвати тільки у випадку наявності в людини зайвої тисячі
гривень  (або  вже  й  більше)  та  зареєстрованої  ТМ.  Реєстрація  таких
торгівельних  марок  —  це  процес  не  занадто  приємний,  проте  доволі
регулярний.  І  потребує  ресурсу,  між  яким  та  часом  часто  ставлять  знак
рівності.

8



FMT #3.1

Звичайно, можна продовжувати писати на FMT у партнерстві з Lited!, проте
тоді,  коли  Лайтед  створювався,  ідея  його  полягала  саме  в  автономності
блоґу, а не в платформі такій, яку ми бачимо на iSport. Та й версія двигунця
вже  застаріла  —  потрібно  мати  нове  рішення,  яке  не  буде  милицею  або
тимчасовим — для цього потрібні ті, у кого є правильно інвестований час. І ми
шукаємо нових ідей, нових пропозицій. Хоча б раз можна й зреагувати, адже
це потрібно всім.

Редакційна скриня  box@fmt.pw запрошує для гіпотез та пропозицій. Щодо
назви домену нового проекту або чогось іншого — ми відкриті для всіх. 

До нових зустрічей на сторінках нашого журналу та деінде.

9

mailto:box@fmt.pw


FMT #3.1

FMT.pw — 2 роки
Маленький вік, якщо порівняти з багатьма сайтами в Тенетах, звичайно, ніхто
й не думає сперечатися з очевидними речами. Проте для ресурсу подібного
роду  друга  річниця  —  це  велика  дата.  Було  багато  перемог,  поразок,  нас
майже ніхто не відвідував та не читав, проте ми існували, існуємо та, думаю,
існуватимемо й надалі.

Два роки спроб, помилок, ідей та натхнення. Більшість ідей відгуку не мали,
проте  ми  раді,  що  залишаємося  тим,  чим  ми  є:  журналом  з  вузькою
аудиторією,  журналом  зі  специфічним  змістом,  ресурсом  з  таблицями
турнірів,  результатами  матчів,  ресурсом,  який  висвітлює  двобої  дійсно
талановитих людей. Ресурсом, який робив подкасти, який хоче шукати щось
нове. І буде це робити й надалі.

У нас були поразки. Перемоги ще попереду. Ідей багато, долучайтеся.
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