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Hírek kintről 

 USA: A Towson Egyetem csapata 4 éves fennállásuk alkalmából rendezett április 9.-én 

egy kisebbfajta tornát, 3 egyetem 5 csapatának részvételével. Végül a Shippensburg 

Kronum Club került ki győztesen. 

 USA: Múlt vasárnap, április 24.-én pedig a Gable Field-en rendeztek egy nyílt játéknapot, 

erről még várjuk a képeket a KL Insider Facebook oldalára. 

 Európa: Mivel a régi (és hajdan aktív) Kronum Europe Facebook-oldal 

inaktívvá vált, és elérhetetlen az adminja, az angol és a lengyel Ring 

Leaderrel csináltunk egy újat, Kronum EU néven találhatjátok meg ITT.  

Hadd szóljon rá a lájk! Ja, és egy weboldal is készült mellé, ami inkább 

csak egy gyűjtőoldalként fog szolgálni a jövőben az európai aloldaknak: 

kronum.eu 

 Anglia: Még márciusban megérkezett a 2 db labdájuk, és azóta tartottak is 2 összejövetelt 

némi dobálgatással – a másodikon 8 ember vett részt, és 38:35-ös végeredménnyel zárult. 

 Szlovénia: Új ország a láthatáron? Információink szerint 2 Kronum labda kezdte meg útját 

Szlovénia felé – igyekszünk felvenni az ottaniakkal is a kapcsolatot.  

 Internet: Az angol Wikipédiáról letörölték a Kronumról szóló szócikket, mert valaki 

feldobta törlésre azzal az indokkal, hogy ez a sport nem létezik, nincs elég bizonyíték és 

referencia az interneten (WTF???). Vélhetően analfabéta idióták dönthettek a dologról, nem 

olyan nehéz megtalálni tetszőleges mennyiségű bizonyítékot, hogy a játék, ha nem is profi 

liga formájában, de létezik. Szerencsére a magyar Wiki oldalt nem fenyegeti ilyen. 

 

https://www.facebook.com/TheKLinsider/
https://www.facebook.com/Kronum-EU-1708990646015428
http://kronum.eu/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kronum&action=history
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Hírek itthonról 

 Honlap: A weboldalunk kapott némi frissítést: főleg a „Hol tartunk” menüpont frissült, itt 

lesznek megtalálhatóak a médiamegjelenések, a Sportágválasztóval kapcsolatos tartalmak, 

és a hírleveleknek is lett saját aloldala. Ezen kívül kicsit a forráskód is egyszerűsítve lett, 

de persze még mindig van vele tennivaló, a jövőben várható, hogy dinamikusabbá válik 

az oldal működése, így méltóbb lesz a sportág haladó szellemiségéhez. 

 Sportágválasztó: Már csak egy hónap! MÁJUS 27.-28.-án részt veszünk a budapesti Nagy 

Sportágválasztón ismét, és tervben van az első Quarter Kronum mérkőzés megszervezése 

is a szombati napra. Hamarosan jelentkezünk még infókkal, addig is ha szeretnél jönni 

akár játékosnak, akár segítőnek, szeretettel várunk! 

A hónap képe 

 

Földharc a Towson University által rendezett tornán      //Photo by KLInsider 

Havi random infó 

Tudtad, hogy... 

...a játék neve a „crown” (azaz korona) és a „forum” szavak összevonásával 

keletkezett? Az utóbbi a játék közösségi mivoltára, a közösen történő kialakításra utal. 

http://kronum.hu/hol-tartunk/
https://www.facebook.com/TheKLinsider/photos/a.934943223291764.1073741837.679335225519233/934949819957771/?type=3&theater

