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Hírek kintről 

 USA: November 15.-én, vasárnap megvolt az első College League, azaz a főiskolai/egyetemi liga 

rájátszása. Öt egyetem csapata vett részt a tornán (Towson, Widener, West Chester, 

Shippensburg, Delaware), végül a West Chester University csapata diadalmaskodott, a döntőben a 

Shippensburg csapatát legyőzve 63:55 arányban. Az eseményről rengeteg kép és videó található a 

KL Insider facebook-oldalán. 

 USA: A sport 7 éves fennállását megünnepelendő, egy újabb 1 napos torna készül, méghozzá 

december 20.-ára. Érdekesség, hogy amolyan „sztárvendégként” jelen lesz Matt Campbell, a 

Kronum Australia ring leadere, aki az Államokba repül csak emiatt – így először a sportág 

történetében 2 különböző ország helyi vezetői találkoznak és mérkőznek meg a pályán! 

 Ausztrália: Matt vezetésével nagy ütemben növekszik a kronum népszerűsége Ausztráliában is: 

quarter-kronumból már egy kisebbfajta egynapos tornát is rendeztek, és minden hónapban egy 

videóösszeállítást posztolnak, amelyben lehet szavazni a hónap góljára. Csekkoljátok őket itt. 

 Anglia: Szép lassan a másik szigetországban is beindul a terjesztés, legalábbis erre utal a fokozott 

jelenlét a közösségi médiában (Twitter, Facebook), és egy januári találkozó megszervezése. 

Hírek itthonról 

 Interjú: november végén a FIX TV egy interjú erejéig bemutatta a sportágat a FIX magazin című 

műsorában (egészen pontosan a november 24.-ei adásban). Az interjút megnézhetitek itt. 

 Pálya: még csak nagyon kezdeti fázisban van, de nem elképzelhetetlen, hogy Győrben lesz az első 

pályánk. A tárgyalások még kezdeti stádiumban vannak, de dolgozunk rajta. 

A decemberi-karácsonyi őrület után 2016 tavaszán belecsapunk a lecsóba, és elindul a 

médiakampány!  

https://www.facebook.com/TheKLinsider
https://www.facebook.com/KrnoumAustralia/
http://fixhd.tv/videotar/lejatszo/5667
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A hónap képe 

 

A College League résztvevői – lilában a győztes csapat.      //Photo by KL Insider 

Havi random infó 

Tudtad, hogy... 

...a játék pontos születésnapja november 30.-án van? Az első hivatalos kronum meccset 

(akkor még a 70 yardos pályán) 2008-ban a Hálaadás utáni vasárnapon játszották, amely abban az 

évben november 30.-ára esett. 

https://www.facebook.com/TheKLinsider/photos/a.852919731494114.1073741835.679335225519233/852965368156217/?type=3&theater

