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Kalandoz  ok.hu M  .A.G.U.S. kalandmodul pályázat  

„Halja szavát minden krónikás, bárd, írni és olvasni tudó kalandozószerzet a Főmágus hirdetményét!” 

A Kalandozok.hu M.A.G.U.S. kalandmodul pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az évenként rendezésre 
kerülő Kalandozók Nyári Tábor 2008-as versenymodulját megtalálja a legjobbak tollából. 
Ennek fényében versenymodulokat várunk minden lelkes és bátor kalandozótól, aki valaha is M.A.G.U.S. 
könyvet vett a kezébe, és affinitást érez – akár egy kicsit is – egy modul megírására. 

Légy bátor, ne félj a kihívástól! Neked is lehet egy jó ötleted! A Te modulod is lehet első! Megéri a tollak 
arénájába lépni, mert a nyertes mű szerzője - azon a dicsőségen túl, hogy az ő modulján verekedi át magát 
a teljes tábor -, ingyenesen vehet részt a Nyári Tábor rendezvényén! 
De a kihívás tapasztalatszerzésnek sem utolsó, így a pályázaton mindenki csak nyerhet. 

A  Főmágus  és  bírák  olyan  kalandmodult  szeretnének  látni,  mely  ötletes,  leleményes,  megragadó. 
Formájában és hangulatában hű Ynev ismert világához. 
Mindazonáltal  verseny  modulnak  kell  lennie,  melynek  értelmében  5-ször  3  óra  alatt  lemesélhető, 
ugyanakkor megfelelően biztosítja a játékosoknak a játék élményét és szabadságát. 
Játéktechnikailag  a  M.A.G.U.S.  ETK,  HGB,  PPL,  PPL2,  Bestiárium  rendszerének,  valamint  a 
Summarium világleírásának kell megfelelnie. 

A  pályázatra  beérkező  műveket  két  fordulóban  fogjuk  elbírálni.  Ennek  megfelelően  a  modult  két 
szakaszban kell megírni. 

Az első fordulóban három irományt várunk a szerzőtől: A hangulatkeltő novellát kell megírni, valamint 
modul szinopszisát, azaz vázlatos történeti leírását, ötletét. Végül, pedig egy pár soros indoklásra vagyunk 
kíváncsiak, amiben a szerző kifejti, hogy miért pont az ő kalandmodulja lesz a legjobb. 
Ennek a háromrészes előzetes műnek maximum 15 A4-es gépelt oldala lehet, és legkésőbb február 29-ig kell 
eljuttatni a bírák elé. 

A második fordulóba tovább jutott három modult a szerzőknek már teljes egészében ki kell dolgozni. 
Ennek  a  hangulatkeltő,  valamint  modul  leírásán  túl  tartalmaznia  kell  függelékként  a  főbb helyszínek 
térképét, és leírását. A NJK karakterlapját, leírását, és szükség esetén a Kaland Mesteri útmutatót, mely 
összefoglalja fontosabb információkat, a személyek és történések kapcsolati rendszerét. Rövid leírásként 
összefoglalja a modul helyszínéül szolgáló ország(ok), nép(ek), leírását, vagy hivatkozik a fent megjelölt 
M.A.G.U.S. művek oldalaira. 
Ezentúl  a  modulírónak  mellékelnie  kell  karakteralkotási  szabályzatot  is,  viszont  erre  szabadon 
felhasználható az eddigi NYT bármely karakteralkotási szabályzata. Akár egy az egyben is átvehető, ha a 
modul írója megfelelőnek találja művéhez, és nem kíván energiát fordítani erre a részre. Ennek fényében a 
karakteralkotási  szabályzat  nem  kerül  értékelésre,  csupán  lehetőséget  kap  a  pályázó,  hogy  egy  előre 
megszabott karakteralkotási szabályzat ne korlátozza alkotói szabadságát. 
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A második forduló műveit legkésőbb április 30-ig el kell juttatni a bírák elé! Terjedelmi megkötés nincs 
(azért kézben lehessen vinni). 

A Főmágus és bírók a következő szempontok alapján bírálják el a műveket: 
- Modul ynevhűsége (lehet új dolog is benne, de hű maradjon az ynevi hangulathoz!) 
- Modul ynevisége (Magyarul: a modul például valamely M.A.G.U.S. kiadvány - szabálykönyv, kiegészítő, 
regény - helyszínén játszódik. Ismert, és leírt vallásokat, országokat, városokat, népeket, fajokat dolgoz 
történetébe. Illetve valamely ynev történelmi eseményét, mozzanatát dolgozza fel, vagy abban játszódik.) 
- Modul történetének ötletessége, eredetisége 
- Modul játszhatósága (versenyszerűség és szabadság egyensúlya) 
-  Modul  külalakja.  (átláthatóság,  kezelhetőség,  grafika,  térképek,  táblázatok)  Ez már  csak  a második 
fordulóban számít. 
Mind a öt szempontot bírók 0-tól 100%-ig értékelik és az átlagok alapján kerül ki a legjobb mű. A bírók 
ugyanakkor szövegesen véleményeznek minden művet, és azt a szerzőknek visszaküldenek. 

A  bírók:  Antail  (mindent  látó)  ,  CZ  (általános  lektorálás),  Daru  (játszhatóság),  Magyar  Gergely 
(ynevhűség, yneviség),  Sneer (történet,  ynevhűség).  A beérkező műveket elektronikus formában várjuk 
doc, vagy pdf formátumban a következő e-mailra: nyt2008modul@kalandozok.hu 

A modulíró pályázaton bárki részt vehet, ám aki megnyeri a versenyt – természetesen - nem játszhat a 
Nyári Tábor versenyén, ellenben elmesélheti egy csapatnak a modult, így akár a legjobb KM címét is 
elviheti. 
Egy kalandmodult többen is írhatnak, de csak egy szerző nevével lehet pályázni. Amennyiben egy több 
szerzős mű nyer, úgy a társszerzők sem játszhatnak a NYT versenyén. 
Egy  szerző  több  művel  is  pályázhat,  de  ez  csak  az  első  fordulóra  értendő,  mivel  a  nyertes  mű 
kidolgozottságának érdekében bírók egy szerzőtől csak egy modulötletet engednek tovább a második körbe. 
Természetesen a legjobbat. 

Kalandra fel! Győzzön legjobb!

Pyarron, 2008.02.12.
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