
 

XXVII Memoriał IRKA NOWAKA 
organizowany przez P. Jadwigę Nowak z rodziną przy pomocy PAB 

 

Sobota, 3 grudnia, 2022 r, hotel IOR Poznań ul. Węgorka 20, godz. 16:00 

OTP ** Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Par Mikstowych, 30 rozdań maksy 

Ceny startówek (od osoby):     Nagrody gwarantowane:  

niezrzeszeni:  40 zł  I miejsce  1 200 zł (fundator: WZBS) 

normalny:  30 zł  II miejsce      800 zł 

ulgowy:  25 zł  III miejsce      500 zł  

młodzież szkolna:  10 zł  Najlepsza para juniorska 200 zł (fundator: sponsor)  

Dalsze nagrody pieniężne zależne od frekwencji (w tym kategoria popularna) - fundusz nagród min 

50% wpisowego. Przewidujemy również medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 

Niedziela, 4 grudnia, 2022 r, hotel IOR Poznań ul. Węgorka 20, godz. 10:00 

OTP ** XXVII Memoriał Irka Nowaka, 40 rozdań maksy 

Ceny startówek (od osoby):     Nagrody gwarantowane:  

niezrzeszeni:  65 zł  I miejsce  2 000 zł (fundatorzy: synowie I. Nowaka) 

normalny:  55 zł  II miejsce  1 200 zł (fundator: wnuk I. Nowaka) 

ulgowy:  40 zł  III miejsce  1 000 zł (fundator: siostrzeniec I. Nowaka) 

młodzież szkolna:  20 zł  IV miejsce      400 zł (fundatorka: wnuczka I. Nowaka)  

Dalsze nagrody pieniężne zależne od frekwencji – fundusz nagród min 50% wpisowego. Będą 

również nagrody pieniężne dla juniorów i amatorów puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 
Liczba miejsc na oba turnieje nie jest limitowana – można zgłosić się na miejscu przed rozpoczęciem 
turnieju; ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zapisy on-line. 

Parking (wjazd za hotelem od ul. Węgorka) przy miejscu gry w cenie 10 zł za wjazd (zniżki przy 

rezerwacji w memoriale on-line   ) 

Hotel IOR przygotował 15 pokoi ze śniadaniem (rezerwacja: hasło BRYDŻ  tel: 61 864 92 00, 

recepcja@hotelior.pl: 

jednoosobowy 200 zł 

dwuosobowy 280 zł 

Obiady: w IOR, w restauracji Estella, drugie danie 40 zł/wegetariańskie 30 zł; w odległości 5 min 
pieszo restauracja hotelu Gromada (https://u.profitroom.com/2018-gromada-
pl/uploads/menupoznan.pdf ) i pizza Gotham https://www.gothampizza.pl/restauracja/gotham-pizza  

Zaprasza rodzina Irka Nowaka i PAB!!! 
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