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M.A.G.U.S. versenymodul pályázat 

 
 

A korábbi évek versenymodul-író pályázatainak sikere nyomán a 2011-es évet sem 
hagyhatjuk modulpályázat nélkül. Ím a Kalandozok.hu ismét M.A.G.U.S. versenymodul 
pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a hagyományosan évente megrendezésre kerülő 
Kalandozok.hu Nyári Táborának 2011-es kalandmodulját megtalálja a legjobbak pennájából. 
 
A modulpályázat menete 
 
A pályázatot két fordulóra osztottuk. Az első fordulóban egy modulvázlat alapján választjuk ki 
a nyertes modulírót, akinek a második fordulóban jut ideje a modul teljes kidolgozására. 
 
Első forduló – a modulvázlat 
 
Határidő: 2011. február 1. 
Beküldési cím: nyt2011@kalandozok.hu 
 
Követelmények: 

● A pályázott modul hangulatkeltő novellája VAGY annak történetvázlata. 
● A pályázott modul szinopszisa (vázlatos történeti leírás). 
● A pályázott modul kulcs NJK-kainak vázlatos leírása. 
● A pályázott modul kidolgozásának ütemterve (mikorra, melyik rész, milyen 

terjedelemben) 
● Néhány soros indoklás a következő kérdésre: Miért ez lesz a legélvezetesebb modul? 
● Mindez ÖSSZESEN nem haladhatja meg a 10 oldalnyi terjedelmet. 

 
Egyéb információ: 

• Egy szerző több (legfeljebb 3) modulvázlattal is pályázhat, de a második fordulóba 
értelemszerűen csak egy juthat tovább. 

• Egy modulvázlatnak több (legfeljebb 3) ember is lehet a szerzője. 
 
Első forduló értékelése 
 
Határidő: 2011. február 15. 
 
A beküldött pályázatokat a Kalandozók.hu Nagytanácsa fogja elbírálni. 
A megadott határidőre a bírók kiválasztják a pályázat győztesét. Kihirdetésre kerül: a 
pályázatban résztvevők nevei, és a pályázat győztese. 
A nyertes pályázó megy tovább a második fordulóba, a többieknek megköszönjük a részvételt 
egy „nagyon finom” sütivel az első adandó Kalandozok.hu teázáson! 
 
A pályázat nyertesét a Nyári Táborban tárgyi nyereménnyel jutalmazzuk. A nyertes 
természetesen Kalandmester lesz. 
 



Második forduló – a modul 
 
Határidő: 2011. május 5. 
 
Csak a nyertes modulíró vesz részt rajta. Itt már hivatalosan ő a Kalandozok.hu 2011-es 
Nyári Táborának versenymoduljának írója. A modullal járó teljeskörű munka az ő felelőssége, 
de a Kalandozok.hu mesélőgárdájának támogatását és segítségét fogja élvezni. 
 
Tartalmi követelmények: 

• Ynevhűség. (Lehet új dolog is benne, de maradjon hű az ynevi hangulathoz!) 
• Yneviség. (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 fel történetében. Esetlegesen valamely Ynev 
történelmi eseményét, mozzanatát dolgozza fel, vagy abban játszódik.) 

• A modul eseménysora legyen következetes és „RPG szinten reális”. 
• A modul legyen játszható (versenyszerűség és szabadság egyensúlya). 
• Öt fős partik számára készüljön. 
• Minden lehetséges csapatnak nyújtson motivációt a modul, vagy ha nem ilyen, akkor a 

karakteralkotás tartalmazza azon megkötéseket, melyek alkalmazása mellett a 
motiváció biztosan fenntartható 

• Legyen lemesélhető 15 órányi játékidő alatt. 
• Játéktechnikailag meg kell feleljen az ETK, HGB, PPL, PPL2, Bestiárium, 

rendszerének ill. a Summarium világleírásának. 
• Készüljön a modulhoz karakteralkotási rendszer (kalandozok.hu-s karakteralkotások 

felhasználhatóak). 
• Készüljön a modulhoz 1-3 oldalas hangulatkeltő novella. 

 
Formai követelmények: 

• A modulnak legyen kidolgozott cselekménysora – szinopszisa. 
• A modul tartalmazza a főbb események és helyszínek, környezetek leírását. 
• A modult 5 mesélési ciklusra kell osztani, melyek egyenként nagyjából 3 óra valós 

játékidőnek felelnek meg. 
• Egy ciklus eseményeinek összefoglalása maximum 3 oldal terjedelmű legyen. 
• A modul főbb NJK-i legyenek részletesen kidolgozva. 
• A modul tartalmazzon NJK jegyzéket. 
• A modul tartalmazza a hozzá szükséges térképeket, grafikákat. 
• A modulhoz készüljön részletes tartalomjegyzék. 

 
Határidők (még egyszer) 
 
Első forduló beküldési határidő: 2011. február 1. 
Második forduló teljes kidolgozási határidő (a nyertes számára): 2011. május 5. 
 
A bírók 
 
A követelmények ismeretében a következő bírók fogják értékelni a műveket:  
Antail, Dekker, Tetra, MagyarGergely, Sir Thomas 
(a bírók száma és személye még változhat) 


