
BIKE POLO CAMP
1,2,3 MAY 2015 · BARÃO DE SÃO JOÃO · LAGOS · ALGARVE 

We are proud to present the first 'end of europe bike polo camp' 2015 in Barão de São João, Western Algarve which 
is where Algarve bike polo was born in 2013. It is a very lively small village set in the beautiful western Algarve 
with a selection of colourful bars and cafes. The idea for the weekend is to play out the Portuguese National 
tournament on the friday for Portugal’s entry to Zaragoza and then playing a bench tournament Saturday/ Sunday 
(format TBC). We are a very small polo scene down here comprising of around 4 players at most and the objective 
other than having an amazing weekend of Polo in the sun, is to raise awareness to attract some new players to the 
sport down here.

Contact info & Registration: 
algarvebikepolo@gmail.com
including
Name, Hometown/Club, Country, Camping Y/N

Court size: 
1 court 44 x 22 with floodlight,
shower and toilet facilities

Max 14 Teams: 7 PT & 7 non-PT

Fee: FREE, t-shirts will be available to support 
tournament costs.

Housing: As we are such a small community its 
hard to offer the usual housing plans but its not 
called a camp for nothing! We have free camping 
at one of our players land about 1.5km from the 
court, there is space for a good amount of tents 
but please reserve your space early. There is only 
a dry compost loo and cold water available but 
warm showers are available at the court.

THURSDAY 30 APRIL
Court set up / pick ups / pitch tents

FRIDAY 1 MAY · Portuguese National tournament
9am - registration / bike check
10am - games start swiss rounds/double elim
7/8 pm - food at caramba bar for nationals awards 
ceremony / discuss bench options (will pre arrange 
cheap group food once we know more numbers but 
should be around 5-6 euro per head)
midnight floodlight pick ups

SATURDAY 2 MAY · games / tourney /bench
10 am - meet at court
10:30 am - games / tourney / bench
5/6 pm - finish games
7/8pm - awards/ food / live music at atabai bar (will 
pre arrange cheap group food once we know more 
on the numbers but should be around 5-6 euro per 
head)
midnight floodlight pick ups

SUNDAY 3 MAY · games / tourney /bench 
10 am - meet at the court
10:30 am - games / tourney
3 pm - finals
4 pm - ride to the beach (roughly 8km each way) 
polo bus option available

Organization & Sponsors



BIKE POLO CAMP
1,2,3 MAIO 2015 · BARÃO DE SÃO JOÃO · LAGOS · ALGARVE 

Estamos orgulhosos de apresentar o primeiro campeonato de bike polo "End of Europe” 2015. 
Barão de São João é onde o Algarve Bike Polo nasceu em 2013. É uma pequena vila muito animada no belo Algarve 
ocidental com uma fantástica variedade de bares e cafés coloridos.
A ideia para o fim de semana é jogar o torneio nacional na sexta-feira para a qualificação para Zaragoza e depois 
jogar rondas suíças com eliminação ou “bench tournament” no sábado e domingo, dependendo do número de 
inscrições. Somos uma cena de polo muito pequeno no Algarve que compreende cerca de 4 jogadores. Gostaríamos 
de ter um fim de semana incrível de Polo no sol do Algarve e também, sensibilizar e atrair alguns novos jogadores 
para o desporto aqui no Sul. Nós não jogamos o suficiente!

Contacto & Inscrições:
algarvebikepolo@gmail.com 
incluindo
Nome da equipa, nomes dos jogadores, Cidade / 
Clube, País, Camping S / N

Tamanho do Ringue:  45m x 24m com holofotes, 
chuveiros e casas de banho. https://goo.-
gl/maps/7wM65

Max 14 Equipas: 7 equipas portuguesas + 
7 lugares não portugueses disponíveis

Taxa de Inscrição: GRÁTIS, t-shirts estarão 
disponíveis para compra para suportar os custos 
do torneio

Alojamento: Como somos uma comunidade 
pequena é difícil oferecer os planos de habitação 
habituais, mas temos campismo gratuito num 
terreno de um dos nossos jogadores a cerca de 
1,5 km do ringue. Não há espaço para uma grande 
quantidade de tendas, convém reservar o espaço 
cedo. Há apenas uma casa de banho de composta-
gem seca e água fria disponíveis, mas chuveiros 
quentes estão disponíveis no ringue.

Quinta-Feira 30 ABRIL
Configurar o ringue / pick ups / montar tendas

Sexta Feira 1 MAIO · Torneio Nacional Bike Polo
09H00 – Registo equipas Bike Check:                          
10H00 – Inicio do torneio:  Rondas Suíças / Dupla 
eliminação
19H00 – 20.00 – Jantar no Bar Caramba e cerimónia 
de entrega dos Prémios Nacionais.
Definição do modelo de torneio para o dia seguinte · 
Jantar deverá rondar o preço de 5 a 6 € por pessoa.
Pick-ups com luzes no Ringue até as 24.00

Sabado 2 MAIO · Torneio FORMATO BENCH
10H00 – Encontro no Ringue
10H30 – Inicio dos jogos
18H00 – Fim dos jogos do dia.
19H00 – Jantar com música ao vivo no Bar Atabia 
(preço por pessoa a rondar os 5 ou 6 €)
Pick-ups com luzes no Ringue até as 24.00

Domingo 3 MAIO · Torneio FORMATO BENCH 
10H00 – Encontro no Ringue
10H30 – jogos / torneio
15H00 – Finais
16H00 – Passeio de quatro horas para a praia (cerca 
de 8 km em cada sentido)

Organização & Apoios


