


AFÞREYING Í HEIMSKLASSA Í REYKJAVÍK
Framvísið keppnisarmbandi að fá afslátt í FlyOver Iceland! Þátttakendur  

og þjálfarar Rey Cup fá 50% afslátt.Foreldrar og fylgdarmenn fá 20% afslátt.

Við mælum með almenningssamgöngum bæði fyrir einstaklinga sem og hópa  

á vegum Rey Cup. Leið 14 hjá Strætó gengur frá Laugardalslaug að Fiskislóð.

Samstarf milli REY CUP og FlyOver Iceland

UPPLIFÐU ÓSÉÐA ÍSLAND

Rey Cup is a unique football tournament 
in Reykja vik, the capital of Iceland, close 
to some of Ice land’s unique natural won-
ders such as geysers, volcanoes, glaciers, 
Blue Lagoon and whale watching.
Rey Cup started in 2002, so Rey Cup 
2020 will be the 19th tournament and 
we promise, as before, lots of fun and 
joy.

In total there are about 95 teams playing 
in Rey Cup with about 1,500 players 

making the tournament “a homey one”, 
where the players will have good oppor-
tunity to learn to know each other. Boys 
and girls are playing at the same fields, 
watching and cheering each other.

All facilities are within walking distance 
so the boys and girls participating enjoy 
a lot of freedom. Accommodation, foot-
ball fields, amusement, discotheque and 
geothermal swimming pool are all less 
than 10 minutes walk from each other.

Reykjavik is the capital of Iceland with 
only about 150,000 inhabitants – a small 
city but with all the service a capital can 
offer. Unspoiled nature is only about 
30 minutes drive out of Reykjavik and 
visitors can even go whale watching 
from the harbour of Reykjavik – only few 
hours tour in total. The midnight sun in 
Iceland gives extra charm to the evening 
time.

www.reycup.is

More than 60 foreign teams have participated in  Rey Cup. Among them are:
 DENMARK 

Brondby
Esbjerg
FC Copenhagen 
Herfolge

 CANADA
Barrie Spirit
CSSE Impact

 CHILE
Pacto Andino School
Reino Chile
Molina

 ENGLAND 
Bolton Wanderers
Brighton and Hove Albion
Burnley
Charlton Athletic
Derby County

Fleetwood Town
Fulham
Ipswich Town
Liverpool
Norwich City 
Reading  
Stoke City
Sunderland
WBA

 FAROE ISLANDS 
KÍ Klakksvik

 GERMANY 
Hansa Rostock

 INDIA
FSI India

 KENYA
Verslo 

 LITHUANIA
FM Tauras

an International 
Foot ball and Fun 
Festival in Reykjavik

Fyrir hópabókanir  

sendið okkur tölvupóst  

á  sales@flyovericeland.is 

með nafnið á liðinu og  

Rey Cup í fyrirsögn.



  3

ReyCup 
aldrei 
mikilvægari!
Fótboltahátíðin Rey Cup er nú haldin í átjánda 
sinn í Laugardalnum dagana 22.-26. júlí.  Þetta 
er eitt af mikilvægustu fótboltamótum sumars-
ins, enda það eina hér á landi sem er sérstak-
lega sniðið fyrir unglinga á aldrinum 13-16 ára 
sem leika í 3. og 4. flokki.  Og þetta er eitt af 
fáum fótboltamótum þar sem bæði stelpur og 
strákar keppa.  

Í ár verður mótið þó með heldur öðru sniði 
til að uppfylla viðmið sóttvarnarlæknis um 
takmarkanir á fjöldasamkomum vegna Covid-19 

heimsfaraldursins.  Engin erlend lið verða því með í þetta skipti, 
en fótboltafélög um allt land  hafa gripið tækifærið fegins hendi, 
og ætla að fjölmenna í Laugardalinn. Um 120 lið hafa skráð sig 
til leiks, með um 1600 keppendum.  Við fögnum því líka að aldrei 
hafa fleiri kvennalið verið meðal þátttakenda en einmitt nú í ár.

Þetta hefur verið erfiður fótboltavetur fyrir marga þar sem 
íþróttafélög um allt land urðu að fella niður æfingar um tveggja 
mánaða skeið vegna kórónuveirunnar.  Það var því langþráð 
stund þegar æfingar gátu hafist að nýju, og mikil tilhlökkun hjá 
öllum að fá að mætast hér þessum vettvangi og spila  saman 
fótbolta.

Reykjavíkurborg er stolt af því að styðja við það starf með 
margvíslegum hætti en það eru að sjálfsögðu skipuleggjendur 
og sjálfboðaliðar Rey Cup sem eiga mestu þakkirnar skilið fyrir 
þá miklu vinnu sem þeir hafa lagt í undirbúning til að allt megi 
takast sem allra best. 

Það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með þessari frábæru 
fótboltahátíð vaxa og dafna með hverju árinu – enda er það 
svo að stemmningin á Rey Cup engu er lík og auðvitað rammar 
Laugardalurinn inn þetta frábæra mót með faðmi sínum!

Góða skemmtun á Rey Cup 2020 og njótið alls þess sem besta 
sem borgin hefur upp á að bjóða!

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

ReyCup 
as important 
as ever!
The Rey Cup Iceland 2020 football and fun 
festival will be held in Laugardalur 22-26 July 
for the 18th time. Rey Cup has long since 
established itself as one of the most important 
football tournament for Icelandic youth aged 
13-16, especially as it one of very few events 
that is equally geared towards boys and girls 
who play football. 

The festival will be different this year however, 
as this will be the first time that no international 
teams participate in the matches.  This is done 
in order to comply with restrictions on mass gatherings and maintain 
utmost caution to curb the spread of the Covid-19 pandemic.
Thankfully, football clubs from all over the country have seized the 
opportunity, and will team up with their practitioners in Laugardalur 
instead.  Some 120 teams totalling some 1600 youngsters have 
signed up for the event.  We also welcome the fact that this year 
we will have a record high participation amongst girl teams in the 
tournament.

This has been a difficult football season for all, as sport clubs 
throughout the country had to close down for over two months due to 
the corona virus.  It was therefore a long-anticipated moment when 
the youngsters finally could resume their training schedule again, and 
have the chance to meet up here in Laugardalur for competition.
Many of the players in our national teams started their football career 
here at Rey Cup.  We are all proud of their achievements in recent 
years, and are even more determined to take good care of our young 
footballers who will be the ones to follow in their footsteps in the 
near future.  It is with great pleasure that the City of Reykjavík offers 
accommodation for all the participants in schools and recreational 
housing around the national stadium in Laugardalur.

I want to express my thanks to the organizers and volunteers for all 
their hard work in making this happen despite the wide-spread effects 
of the Covid-19 pandemic, and for making sure that all sanitation 
rules and restrictions are duly respected .  

It has been an incredible journey to follow the success of Rey Cup 
through the years and see it steadily grow in size and popularity.  The 
atmosphere throughout the festival is unique, and what characterizes 
it more than anything is the love of football that we all share.
Have fun at the Rey Cup 2020, and enjoy all the wonderful things our 
City of Reykjavík has to offer!

Dagur B. Eggertsson
Mayor of Reykjavík

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 
Dagur B. Eggertsson, Mayor of Reykjavík
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Miðvikudagur 22. júlí

10:00 - 18:00  Rey Cup leikir í riðlum (af höfuðborgarsvæðinu)
18:30 - 20:30  Koma keppnisliða í skólagistingu
21:00 - 22:00  Fundur með þjálfurum og fararstjórum í Þróttar-
  heimilinu. Fulltrúum keppnisliða afhentar 
  upplýsingar/armbönd og bolir
                
Fimmtudagur 23. júlí  

07:00-08:30  Morgunverður í skólum
08:00-19:00  Rey Cup leikir í riðlum
11:30-13:30  Hádegisverður á Hilton Reykjavík Nordica
17:30-20:00  Kvöldmatur á Hilton Reykjavík Nordica
20:00-21:30  Sundlaugarpartý í Laugardalslaug – DJ Sverrir
  
Föstudagur 24. júlí  

07:00 - 08:30  Morgunverður í skólum
08:00 - 19:00  Rey Cup leikir í riðlum
11:30 - 13:30  Hádegisverður á Hilton Reykjavík Nordica
17:30 - 20:00  Kvöldmatur á Hilton Reykjavík Nordica
20:30 - 23:00  Ball á Hilton (ClubDub)

Laugardagur 25. júlí  

07:00 - 08:30  Morgunverður í skólum
08:00 - 19:00  Riðlakeppni og undanúrslit
11:30 - 13:30  Hádegisverður á Hilton Reykjavík Nordica
19:00 - 20:30  Grillveisla í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum 
  fyrir 4. flokk.
  Grillveisla í félagsheimili Þróttar fyrir 3.flokk.

Sunnudagur 26. júlí  

07:00 - 08:30  Morgunverður í skólum
08:00 - 15:00  Úrslitaleikir
08:00 - 13:00  Gistilið – frágangur gistirýmis og skólum lokað

Dagskrá gæti tekið breytingum, þeim verður komið á framfæri 
á heimsíðu og facebook síðu mótsins.

Dagskrá Capelli Rey Cup
Alþjóðleg knattspyrnuhátíð í Reykjavík 
22. - 26. júlí 2020 

Wednesday July 22nd 
 
10:00 - 18:00  Rey Cup matches – Group stage (teams 
  from Reykjavík)
18:30 – 20:30  Arrival of competing teams at their 
  accommodations
21:00 - 22:00  Meeting for coaches  and group leaders 
  at Rey Cup info center

Thursday July 23rd  

07:00 - 8:30  Breakfast served at the schools
08:00 - 19:00  Rey Cup matches – Group stage
11:30 - 13:30  Lunch at Hilton Reykjavík Nordica
17:30 - 20:00  Dinner at Hilton Reykjavík Nordica
20:00 - 21:30  Swimming pool party at Laugardalslaug - DJ Sverrir

Friday July 24th  

07:00 - 8:30  Breakfast served at the schools
08:00 - 19:00  Rey Cup matches – Group stage
11:30 - 13:30  Lunch at Hilton Reykjavík Nordica
17:30 - 20:00  Dinner at Hilton Reykjavík Nordica
20:30 - 23:00  Final party and disco at Hilton Reykjavík (ClubDub)

Saturday July 25th  

07:00 - 8:30  Breakfast served at the schools
08:00 - 19:00  Rey Cup matches – Group stage and quarter finals
11:30 - 13:30  Lunch at Hilton Reykjavík Nordica
19:00 - 20:30  BBQ in the Family Park  for U14
  BBQ in Þróttur club house for U16
Sunday July 26th   

07:00 - 8:30  Breakfast served at the schools
08:00 - 15:00  Finals 

Subject to change.  All changes will be announced on the Rey Cup 
web- and Facebook sites.

Schedule for Capelli Rey Cup
International Football Festival
July 22nd - 26th, 2020

Útgefandi: Rey Cup
Ábyrgðamaður: Guðmundur Breiðfjörð
Umbrot: Már Guðlaugsson
Prentun: Landsprent   Dreifing: Póstdreifing

Reykjavik inteRnational Football Festival



Playing fields:
A       National Stadium
         Laugardalsvöllur
B       Throttur Stadium
         Artificial grass
C1-A Valbjarnarvöllur
C1-B Valbjarnarvöllur
C1-C Valbjarnarvöllur

International Football and Fun Festival
R E Y K J AV I K ,  I C E LA N D

LAUGARDALURINN

Playing fields:
A National Stadium 

Laugardalsvöllur
B Throttur Stadium 

Artificial grass
C1-A Valbjarnarvöllur
C1-B Valbjarnarvöllur
C1-C Valbjarnarvöllur

Accommodation, 
lunch, and dinner:

 Laugalækjarskóli
 Laugarnesskóli
 Langholtsskóli

 Hilton-Nordica  
Lunch, dinner, party

C2 Þríhyrningur
C3 Suðurlandsbraut
C4 TBR völlur
C5 FRÍ völlur
C6 Framvöllur
  
C7

Artificial grass
Framvöllur

Entertainment:
 Rey Cup Centre

 Þróttur
 Thermal Pool

 Laugardalslaug
 Family Park 

 Fjölskyldugarðurinn 

 Domestic Animal Park
 Húsdýragarðurinn

 Botanical Gardens
 Grasagarðurinn

 Rey Cup Pub
 Cafe Flora
 

 Laugardalshöll

C4
TBRLANGHOLTSSKÓLI

FAMILY PARK

DOMESTIC ANIMAL PARK

BOTANICAL GARDENS
C3

SUÐURLANDSBRAUT

C2
ÞRÍHYRNINGUR

B
ÞRÓTTARVÖLLUR

A
ÞRÍHYRNINGUR

VALBJARNARVÖLLUR

C1 - A
C1 - B
C1 - C

C5
FRÍ VÖLLUR

FRAMVÖLLUR
1500 m

C6 
C7

HILTON
NORDICA

250 m

LAUGARNESSKÓLI
LAUGALÆKJARSKÓLI

THERMAL POOL

REY CUP CENTRE

LAUGARDALSHÖLL

C2       Þríhyrningur
C3       Suðurlandsbraut
C4       TBR völlur
C5       FRÍ völlur
C6       Framvöllur
           Artificial grass
C7       Framvöllur

Accomodation, breakfast
lunch and dinnar:
Laugalækjarskóli
Laugarnesskóli
Langholtsskóli

Hilton-Nordica
Lunch, dinner, party

Entertainment:
Rey Cup Centre
Þróttur
Thermal Pool
Laugardalslaug
Family Park
Fjölskyldugarðurinn

Domestic Animal Park
Húsdýragarðurinn
Botanical Gardens
Grasagarðurinn

Laugardalshöll
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A few words from the Chairman of Rey Cup

More football – be safe
Ávarp formanns stjórnar Rey Cup

Meiri fótbolti - förum varlega  

Baldur Haraldsson, formaður stjórnar Rey Cup
Baldur Haraldsson, chairman of Rey Cup

Svipmyndir frá Rey Cup 2019 Pictures from last Rey Cup

Kæru þátttakendur og aðrir 
aðstandendur, innilega velkomin 
á Capelli Rey Cup 2020, sem er 
hið 19. í röðinni. 

Í ár eru 120 lið skráð til keppni í 
3. og 4. flokki, karla og kvenna.  
Liðin koma víðsvegar að, bæði úr 
Reykjavík og af landsbyggðinni, en 
að þessu sinni er ekkert erlent lið á 
mótinu, vegna COVID-19.   

Það er meiri áhugi á mótinu frá 

innlendum liðum en verið hefur, um 
25 fleiri lið taka þátt en undanfarin 
ár, og var sett þak á fjölda liða í 
fyrsta sinn.  Til að get tekið við öllum 
þessum liðum byrjar mótið fyrr en 
verið hefur, og munu leikir fara fram 
strax á miðvikudeginum.

COVID-19 setur svip á dagskránna, 
við til dæmis  ákváðum að sleppa 
setningarathöfninni sem og verð-
launaafhendingunni, en verðlaun 
verða afhent strax eftir hvern 
úrslitaleik.  

Til að fara eftir reglum almannavar-
na um sóttvarnir, er 3. og 4. flokkum 
haldið aðskildum meðan á mótinu 
stendur.  Við viljum minna á að við 
erum öll almannavarnir, því biðjum 
við  mótsgesti að fara eftir því og 
fylgja almennum tilmælum um 
sóttvarnir.

Gangi ykkur öllum sem best á 
mótinu kæru þátttakendur og góða 
skemmtun.

Baldur Haraldsson, formaður 
stjórnar Capelli Sport Rey Cup.

Dear participants and guest, 
welcome to Capelli Rey Cup 2020, 
the 19th tournament.

This year we have 120 teams in U14 
and U16 the men’s and the women’s 
tournaments.  The participants 
include many teams from a variety 
of places across the country, but 
this year there are no international 
teams due to COVID-19.

There is more interest from Icelandic 
teams this year, and for the first 
time we had to set a limit to number 
of teams taking part.  To be able 
to have this number of teams, 
we will start to play games on the 
Wednesday.

We need to change the schedule 
due to COVID-19, for example, 
there will be no opening nor closing 
ceremonies.  

We will also keep U14 and U16 
separately during the tournament.  
We would also like to stress that we 
are all responsible for our safety, 

and should follow general rules 
around hand washing and social 
distancing. 

Dear participants, we wish you all 
a great success and fun during the 
tournament.

Baldur Haraldsson, chairman of the 
board of Capelli Sport Rey Cup. 



HAMBORGARI, FRANSKAR
OG GOSDRYKKUR 1.490 KR
FYRIR KEPPENDUR MEÐ ARMBAND

FORELDRAR OG AÐRIR FYLGJENDUR
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM RÉTTUM
Á MATSEÐLI OG VÖRUM ÚR ROCK SHOP

ÞESSI TILBOÐ GILDA FRÁ 22. - 26. JÚLÍ 
EN GILDA EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM
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Gisting og morgunmatur

Accommodation and breakfast
LaugalækjarskóliLangholtsskóli

Laugarnesskóli

Accommodation is in schools 
surrounding the tournament area in 
Laugardalur, and in Laugardalshöll 
sport center.  The City of Reykjavík 
is sponsoring the tournament by 
giving access to the schools and 
the sport center.  Teams bring their 
own mattresses and sleeping bags, 
but if they want, beds/cots can be 
rented.  Accommodation from 22nd 

of July to 26th of July is included, 
but for extra fee additional nights are 
available.  Rey Cup offers assistance if 
accommodations is needed for groups 
of parents.

Teams get three meals a day.  Break-
fast is served at the schools, lunch and 
dinner in Hilton Reykjavík.  First meal 
is breakfast on Thursday 25th of July.

Öll aðstaða á mótinu er í göngufæri 
frá völlunum í Laugardal. Gisting er 
í skólum í kringum Laugardalinn og 
í Laugardalshöll. Lið utan af landi og 
erlendis frá gista í skólunum en einnig 
gista fjölmörg lið af höfuðborgarsvæð-
inu. Einn farastjóri þarf að gista með 
hverju liði. 

Tæma þarf skólana fyrir kl. 13 
á sunnudegi.

Laugardalshöll

Spurningar og svör
Hvað taka mörg lið þátt í Rey Cup 
í ár?
Það eru 120 lið skráð til leiks í ár sem 
er alveg frábær þáttaka.

Hvar eru margir þátttakendur?
Það eru í kringum 1600 keppendur?

Hve mörg erlend lið senda 
keppendur til leiks?
Í ár eru ekki erlend lið með, það voru 
nokkur lið sem höfðu áhuga á að 
koma, en vegna COVID-19 koma 
þau ekki í ár.

Eru vellirnir klárir?
Starfsfólk Rey Cup hefur lagt mikið 
á sig til að vellirnir verði sem bestir 

þegar mótið hefst.  Spilað er frá kl. 8
á morgnanna til kl. 19 á kvöldin á 
samtals 11 völlum.  Álagið á vellina er 
því mikið og vonum við að veðrið leiki 
við okkur, líkt og undanfarin ár.

Hver er hápunkur keppninnar?
Dagskráin á Rey Cup er þétt.  Að 
spila fótbolta, að kynnast nýju fólki og 
skemmta sér saman, hvort sem er í 
sundlaugarpartínu eða á lokaballinu 
á Hilton, allt eru þetta þættir sem við 
vonum að stuðli að frábærri upplifun 
allra keppenda á Rey Cup.

Qustions and answers
How many teams take part in 
Rey Cup this year?
There are 120 teams registered for 
participation this year.

How many participants are there?
There around 1600 participants.

How many foreign teams are 
coming?
This year we will not have any 
international teams, few team showed 
interest to come to the tournament, but 
because of COVID-19 only team from 
Iceland will participate. 

Are the football field ready?
Our staff has been busy preparing the 

fields for the tournament.  Matches are 
played from 8 am to 7 pm on 11 fields.  
The load on the fields is very high and 
hopefully the weather will be on our 
side as last years.

What is the highlight of the com-
petition?
There are different highlights for each 
participant.  Play football, meet new 
people, have fun together at the swim-
ming pool party or at the final party 
at Hilton, these are all events that we 
hope will contribute to great Rey Cup 
experience for everyone. 

Matseðill á Rey Cup 2020
Fimmtudagur 23. júlí
Hádegisverður kl. 11:30
Burrito með hakki, grjónum, 
salsasósa og sýrður rjómi
Pasta með skinu og osti
Brauð, pesto og ferskt salat

Kvöldverður kl. 17:30
Spaghetti bolognese, hvítlauksbrauð
Pylsur og kartöflumauk
Brauð, pesto og ferskt salat
 
Föstudagur 26. júlí
Hádegisverður kl. 11:30
Kjúklingapasta

Kjötbollur í brúnni sósu
Brauð, pesto og ferskt salat

Kvöldverður kl. 17:30
Lasagna
Kjúklingaleggir og kartöflustrá
Brauð, pesto og ferskt salat
 
Laugardagur 27. júlí
Hádegisverður kl. 11:30
Kjúklinganaggar og franskar kartöflur
Súrsætur grísapottur með grjónum
Brauð, pesto og ferskt salat

Menu for Rey Cup 2020
Thursday July 23rd
Lunch: 11:30
Burritos with minced meat, rice, salsa 
& créme fraiche.
Ham & cheese pasta. Garden salad
Freshly baked bread with pesto & 
butter on the side
 
Dinner: 17:30
Spaghetti bolognese with garlic bread
Sausages & mashed potatoes
Garden salad. Freshly baked bread 
with pesto & butter on the side
 
Friday July 24th
Lunch: 11:30
Chicken pasta

Meatballs in gravy
Garden salad
Freshly baked bread with pesto & 
butter on the side
 
Dinner: 17:30
Lasagna
Chicken thighs & potato string chips
Garden salad. Freshly baked bread 
with pesto & butter on the side
 
Saturday July 25th
Lunch: 11:30
Chicken nuggets & French fries
Sweet & sour pork stew with rice
Garden salad. Freshly baked bread 
with pesto & butter on the side



síðan
1993
Heiðar Logi, brimbrettakappi



Fly Over Iceland:
Keppendur á Rey Cup sem framvísa  keppnisarmbandi að fá afslátt 

í FlyOver Iceland! Þátttakendur og þjálfarar Rey Cup fá 50% afslátt . Foreldrar 
og fylgdarmenn fá 20% afslátt .

Við mælum með almenningssamgöngum bæði fyrir einstaklinga sem og hópa 
á vegum Rey Cup. Leið 14 hjá Strætó gengur frá Laugardalslaug að Fiskislóð. 

Hard Rock Café:
Hamborgari, franskar og gosdrykkur á aðeins 1.490 kr.  fyrir keppendur Rey Cup 

með armband. Foreldrar og aðrir fylgjendur fá 20% afslátt  af öllum réttum á 
matseðli og vörum úr Rock Shop. Þessi tilboð gilda frá 22.-26. júlí en gilda ekki 

með öðrum tilboðum.

Forlagið:
Notaðu kóðann FOTBOLTI og fáðu bækurnar „Ungfrú fótbolti og „Rangstæður 
í Reykjavík“  á 1.990 kr.  út júlí á heimasíðu okkar www.forlagid.is eða komdu 

í verslun okkar að Fiskislóð 39. 

Ísbúðin Huppa í Áfheimum:
10% afsláttur  af öllum ís. Gildir á meðan mót stendur fyrir keppendur

 með armband.

Huppa Ice-cream shop Álfheimum – 10% disount
Please show your Rey Cup wristband

Laugarásbíói:
Aðeins 750 kr. í Laugarásbíó fyrir alla keppendur sem sýna Rey Cup armaband 

dagana 22.-26. júlí. Aðeins 1.000 kr. á íslenskar myndir. 

Cinema Laugarásbíó – ISK 750 per ticket (50% discount) 
during the tournament

Please show your Rey Cup wristband

Fjölskyldu- og húsdýragarðinn
Frítt er fyrir alla þátttakendur Rey Cup í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn 

gegn framvísun Rey Cup armbands meðan á mótinu stendur

Free admission to Reykjavík Park and Zoo
   for all Rey Cup participants 

Please show your Rey Cup wristband

Laugardalslaug
Frítt er fyrir alla þátttakendur Rey Cup í Laugardalslaug

gegn framvísun Rey Cup armbands meðan á mótinu stendur

Free admission to Laugardalslaug Swimmingpool 
for all Rey Cup participants 

Please show your Rey Cup wristband

TILBOÐ! / SPECIAL OFFERS!
Eftirfarandi tilboð standa keppendum til boða: /  For participants we have the following offers:
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SjálfboðaliðarVolunteers

Darri og PetraDarri and Petra

Rey Cup demands much work from 
volunteers. As soon as each tourna-
ment finishes, preparations for the 
next one begins. 

There are many things that need 
to be considered and taken care of 
before and during the tournament. 
Sleeping arrangements for the teams 
need to be organized and food 
distributed to the schools within the 
neighborhood. 

Each international team has their 
own dedicated contact that will look 
after them during the stay.  

Before the tournament, a team of 
volunteers will get the grounds ready, 
put up the snack bars, the WCs, and 
tidy up during the game days.  

The tournament committee will 
organize all the games, and collect 
the results.  

A lot of work takes place around 
the schools; someone has to be on 
standby 24 hours in each school, 
and a team of volunteers prepares 
breakfast for the teams.

A number of people are needed 
to referee the games - every year 
international referees will spend their 
holiday travelling to Iceland and ref-
eree at Rey Cup, along with players 
from Þróttur 1st teams and members 
of Þróttur “old boys”.  

In order to get to know the volunteers 
at Rey Cup little bit better, we asked 
some of them a few questions.

Rey Cup krefst mikillar vinnu sjálf-
boðaliða. Strax að loknu móti er farið 
að huga að því næsta.  

Fyrir mót þarf að skipuleggja gistingu 
og vaktir í skólum, huga að inn-
kaupum fyrir morgunmat þátttak-
enda og dreifa matvörum í skóla 
hverfisins.

Mikil vinna fer einnig í móttöku 
erlendra liða, en hvert lið fær tengilið 
sem er vakinn og sofinn yfir velferð 
þeirra á meðan dvölinni stendur. 
Einnig starfar mannvirkjanefnd sem 
undirbýr mótið; setur upp söluturna, 
úti salerni, passar upp á vellina og 
heldur svæðinu snyrtilegu. Kapp-
leikjanefnd sér um skipulag mótsins 

og heldur utan um úrslit leikja og 
raðar liðum í riðla. Þetta er þó engan 
veginn tæmandi listi yfir öll þau 
verkefni sem þarf að sinna til þess að 
mótið verði að veruleika og fari sem 
best fram. 

Fjöldi dómara kemur að mótinu. Í 
gegnum árin hefur fjöldi erlendra 
dómara notað sumarfríið sitt til að 
ferðast til Íslands og dæma leiki 
á mótinu. Einnig dæma leikmenn 
meistaraflokks karla og kvenna leiki, 
og síðast en ekki síst leikmenn “old 
boys” Þróttar.

Til að kynnast sjálfboðaliðunum 
betur, lögðum við fáeinar spurningar 
fyrir nokkra þeirra. 

Getið þið lýst ykkar fyrstu kynnum af 
Rey Cup?

Það var fyrir 8 árum síðan þegar okkar 
elsti fór á sitt fyrsta Rey Cup.  Það var 
rosalega skemmtilegt mót.  Í minning-
unni þá er alltaf gott veður á Rey Cup.  
Allir foreldrarnir að hjálpast að við að 
halda utan um og styðja krakkana á 
mótinu.

Hvaða verkefnum hafið þið sinnt á 
mótinu?

Petra: ég hef verið í morgunmatnum í 
mörg ár.  Ræs kl. 6 takk fyrir :-) Verið 
húsvörður og séð um skólavörslu.  Líka 
margar sjoppuvaktir.

Darri, ég hef verið tengiliður við erlend 

lið í mörg ár, bæði norræn og önnur lið. 
Hef oft grillað í grillveislunni sem haldin 
er í Húsdýragarðinum.   Þar eru grillaðir 
hamborgarar ofaní allan hópinn. Hef 
aldrei grillað jafn marga borgara :-), 
einnig tekið margar sjoppuvaktir.

Hvað gerir Rey Cup svona sérstakt?

Það er staðsetningin í Laugardalnum.  
Hægt að ganga á milli valla.  Sundlaugin 
og gististaðir í göngufæri.   Matur á 
Hilton!  Erlend lið að koma að spila sem 
gerir þetta líka að spennandi upplifun 
fyrir krakkana. Stundum hafa komið lið 
frá stórum klúbbum. Svo er það þessi 
jákvæða stemning sem maður heyrir 
frá foreldrum og aðstandendum hinna 
liðanna.  Allir í góðu skapi

Verður þú í dalnum í sumar?

Já með okkar yngsta sem er þriðja 
barnið sem tekur þátt á Rey Cup!

Er eitthvað sem þið viljið vilt deila 
með okkur að lokum?

Hvetja alla keppendur til að koma með 
reiðhjól til að ferðast á.  Það getur verið 
langt að labba þegar maður er þreyttur 
eftir leiki dagsins. Það væri hægt að 
bjóða erlendu liðunum uppá að leigja sér 
hjól á meðan mótinu stendur.

Einnig hvetjum við alla foreldra til að 
bjóða fram krafta sína, það verður allt 
svo miklu auðveldara ef við hjálpumst 
að.  Þar að auki er það bara gaman og 
eflir foreldrahópinn.

  Darri og Petra

Can you describe your first 
involvement with Rey Cup?

We got first involved eight years ago 
when our oldest child participated in 
ReyCup for the first time.  Looking back 
the weather is always good during Rey 
Cup, and all the parents supporting the 
young players.

What tasks have you performed 
at Rey Cup?

Petra: I have helped with the breakfast 
for many years, early rise at six, thank 
you very much!!  Also worked in the 
snack bars.  

Darri: I have supported with the 
international teams, both teams from 
Scandinavia and from other countries.  I 
have also helped at the barbeque on the 
Saturday night, making hamburgers for 
hundreds of boys and girls. 

What makes Rey Cup so special?

It is the location in Laugardalur.  Where 
you can walk between the games, 
with the pool and the schools where 
the teams are staying in a walking 
distance.  The food at the Hilton hotel.  
The international teams, which make 
the tournament exiting for everyone.  
Sometimes we have had teams from the 
big European clubs.  Last, but not least, 
the atmosphere, everyone is always in a 
good mood. 

Will you be around Rey Cup this 
summer?

Yes, we will, with our youngest child that 
will be taking part in Rey Cup.

Finally, any thoughts?

Yes, we would like to encourage 
everyone to bring their bicycle. It can 
take a long time to walk between the 
games when you are tiered after a hard 
game.  We should have bike rentals for 
the visiting teams. 

Finally, we would like to encourage 
parents in Þróttur to take part and help 
with Rey Cup.  It brings the parents 
together, and it is easier when we help 
each other. 

  Darri and Petra
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Fótboltavestið er fyrir alla sem vilja æfa eins og atvinnumenn og vilja 
fá meira útur hverri æfingu og bæta sig í hverjum leik. Vestið fylgist 
með hverri einustu hreyfingu og aðstoðar þig við að bæta leikinn þinn, 
aðstoðar við endurhæfingu og gefur þér góð ráð.

Vestið kemur í nokkrum stærðum og svo þau séu sem þægilegust 
er gott að velja rétta stærð svo það fari sem minnst fyrir þeim.

Stærð Ummál

XXS  70 - 79 cm

XS  80 - 87 cm

S  88 - 94 cm

M  95 - 102 cm

L  103 - 110 cm

XL  111 - 117cm

PLAYR
Fótboltanemi - Æfingaskynjari

29.990 kr. stgr.

Vertu snjallari 
leikmaður!

www.smartsport.is

@playericeland
Verðum með kynningu á REYCUP
dagana 22-25 júlí. 
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Björn og Solla  Björn and Solla

Can you describe your first
 involvement with Rey Cup?

Our first experience with Rey Cup was 
when we travelled with our boy to a 
football tournament in Akureyri and the 
idea to start a tournament for U14 and 
U16 by Þróttur came up among the 
parents.  We liked the idea so much that 
we decided to make it happen. .

What tasks have you performed at 
Rey Cup?

I have worked in the snack bar every 
year, with one exception.  The last few 
years, I have worked in the kitchen, 
making coffee and sandwiches.  Björn 
has been recording the games since 
2016. 

What makes Rey Cup so special?

What we like the most are the Interna-
tional teams and referees.  The location 
in Laugardalur, and that the finals are 
played on the national stadium. 

Will you be around Rey Cup this 
summer?

Yes, we will be in the Laugardalur at Rey 
Cup, as before, because it’s fun and 
we like it.

  Solla and Björn

Getið þið lýst ykkar fyrstu kynnum af 
Rey Cup?

Okkar fyrstu kynni af Rey Cup voru 
í foreldrahópi 5. flokks drengja á 
Essómótinu á Akureyri fyrir hartnær 
20 árum. Þá kom upp sú umræða hjá 
okkur foreldrunum, hvort Þróttur gæti 
ekki haldið mót fyrir 3.og 4.flokk, en  þá 

var ekkert mót fyrir þennan aldurshóp. 
Okkur fannst hugmyndin svo góð að 
það var ákveðið að framkvæma hana.

Hvaða verkefnum hafið þið sinnt á 
mótinu?

Ég hef frá upphafi unnið í sjoppunni að 
undanskyldu einu ári. En síðustu ár hef 
ég verið í eldhúsinu, séð um kaffi og 
útbúið samlokur.  Björn hefur tekið upp 
leiki frá 2016.

Hvað gerir Rey Cup svona sérstakt?

Það sem okkur finnst einkenna Rey 
Cup er þátttaka erlendra liða og dómara.  
Staðsetningin í Laugardalnum og að 
úrslitaleikirnir eru spilaðir á Laugar-
dalsvellinum.

Verðið þið í dalnum í sumar?

Við verðum í Dalnum á Rey Cup eins 
og áður, því þetta er skemmtilegt og 
gefandi.
  Solla og Björn

Stefán HagalínStefán Hagalín
Can you describe your first 
involvement with Rey Cup?

My boys participated in Rey Cup; they 
loved the tournament and won some 
silverware.  Actually, I had started few 
years before to referee games through 
Þróttur old boys, which has been an 
important supporter of Rey Cup through 
the years in providing referees.  

What tasks have you performed at 
Rey Cup?

I have only blown the whistle, but I have 
been doing that for the last 15 years.  I 
take a week off from work and family, 
and work for my club from dawn to dusk.  

What makes Rey Cup so special?

This is the biggest football tournament 
for teenagers in Iceland by far, and the 
only one for this age group.  It’s also 
fantastic to be in the Laugardalur, with 
its green lush grass and the surrounding 
trees, everything on this one spot.  That 
makes everything about the tournament 
fun and unique, especially with the 
international teams, which, unfortunate-
ly, will not attend this year, due to Covid.  
But there is also good cooperation with 
everyone attending, and everything is on 
a fast tempo.  Last, but not least, the sun 

is always shining at Rey Cup.  

Will you be around in the Valley this 
summer?

Yes.  This the heart of Reykjavík.  I 
belong there.

Finally, any thoughts?

Such hard volunteer work is not for 
everyone, and I didn’t start to like it until 
I started challenging myself by setting 
goals to referee more games, run faster 
and longer.  Currently I am touching 50. 
To be almost fifty, and be able to run 
50 km per day, four days in a row and 
referee 30 games, is a privilege. 

Fetur þú lýst þínum-
fyrstu kynnum af Rey 
Cup ?

Strákarnir mínir spiluðu á 
ReyCup á sínum 
tíma, elskuðu mótið og 
unnu til verðlauna. Ég 
var nú samt nokkrum 
árum fyrr farinn að flauta 
á mótinu. Það kom til í 
gegnum oldboys Þróttar, 
sem hafa alltaf verið 
öflugur bakhjarl mótsins 
þegar kemur að því að 
skaffa dómara.

Hvaða verkefnum hefur þú sinnt á 
mótinu ?

Ég hef aldrei gert neitt annað en að flauta 
leiki þar, en ég hef líka gert það í sirka 15 
ár. Tek mér vikufrí frá fjölskyldu og vinnu 
og flauta fyrir félagið frá morgni til kvölds.

Hvað gerir Rey Cup svona sérstakt ?

Þetta er langstærsta unglingamót ársins 
í fótboltanum og það eina fyrir þennan 
aldursflokk hér á landi. Æðislegt líka að 
halda þetta í Laugardalnum; iðagrænum 
og skógi vöxnum - allt á einum stað. Bara 
það gerir alla dýnamíkina kringum mótið 
skemmtilega og einstaka. Tala nú ekki um 

þegar fjöldi erlendra liða tekur þátt með 
þessari undantekningu á því núna í ár 
vegna kófsins. En síðan er bara góður 
og samhentur andi á mótinu, keppnis-
fyrirkomulagið örvandi og hraðinn mikill. 
Að ógleymdu því að sólin skín jafnan 
skært á Rey Cup.

Verður þú í dalnum í sumar ?
 
Já. Þetta er hjartað í Reykjavík. Ég 
tilheyri því. Það slær í brjóstinu á mér.

Er eitthvað sem þú vilt deila með 
okkur að lokum (hvað sem er - t.d. 
góð ráð, hvatning eða skemmtilegt 
atvik) ?

Það er ekki allra að vinna í akkorði í 
sjálfboðastarfi. Mér fannst það alltaf 
frekar leiðinlegt ströggl. En eftir að ég 
breytti þessu með markmiðasetningu, 
þá varð þetta frábært. Að slá sjálfum sér 
við í fjölda leikja í dómgæslu; hlaupa 
hraðar og lengra. Hálf bilað, ég veit það. 
En að vera tæplega fimmtugur og ráða 
við að hlaupa 50 kílómetra á dag, 4 
daga í röð og flauta yfirleitt kringum 30 
leiki á þessum tíma er bæði forréttindi og 
ótrúleg upplifun.

  Stefán Hagalín 
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Guðni og Anna  Guðni and Anna

Can you describe your first 
involvement with Rey Cup?

We live in the neighborhood, and we 
really enjoy when it’s full of live during 
the last weekend of July.  Young footbal-
lers around, it is nice to walk between 
the games and watch games.  When 
our oldest son was in U14 in Þróttur, 
we became Rey Cup parents.  Since 
then we have volunteered, and we still 
thoroughly enjoy it.  We have gotten to 
know many good people through it.  

What tasks have you performed at 
Rey Cup?

We have done many different things, 
for example: looked after the schools, 
put together breakfast for the teams, 
flipped burgers at the barbeque, looked 
after the swimming pool party and the 
disco. For the last two years, we have 
managed all the supplies, ordered all 
the food and organized the deliveries to 
the schools.  

What makes Rey Cup so special?

We like to see girls and boys together 
in a tournament, it creates a great 
atmosphere.  In addition, the diversity 
great, teams from all over Iceland and 
from abroad.   It is good for the Icelandic 
teams to play against teams from 
abroad.  

Will you be around in the Valley this 
summer?

Yes, of course we will be at Rey Cup 
this year.  Our daughter will be playing 
with U16.  We will go to her games 
and support the team.  During the 
tournament we will be around more or 
less the whole time, enjoying watching 
the footballers of the future. 

Finally, any thoughts?

We have 4 children, 3 are playing 
football in Þróttur.  We have taken part 
in 7 Rey Cups, and if they will carry on, 
we will take part in 12 Rey Cups in a 
row, that is fabulous.  We are looking 
forward to this year’s tournament, and 
we hope everyone will be happy, with 
good memories.

         Guðni and Anna Kata

Getið þið lýst ykkar fyrstu kynnum af 
Rey Cup ?

Sem íbúar í hverfinu þá fannst okkur 
gaman þegar Laugardalurinn iðaðaði af 
lífi síðustu helgina í júli.  Ungt knatt
spyrnufólk á ferli og gaman að rölta á 
milli valla og fylgjast með leikjum.  Þegar 
eldri sonur okkar var kominn í 4.flokk 
hjá Þrótti, þá kynntumst við því að vera 
foreldrar á Rey Cup.  Þá tókum við 
virkan þátt. Síðan þá höfum við verið 
með á hverju ári og höfum enn gaman 
af því.   Við höfum kynnst mikið af góðu 
fólki í gegnum árin sem starfar við mótið.

Hvaða verkefnum hafið þið sinnt á 
mótinu?

Við höfum sinnt ýmsum fjölbreyttum 
erkefnum á mótinu, s.s. skólagæslu, 
umsjón með morgunmat í skólum fyrir 

keppendur, grillað hamborgara í grill-
veislunni, gæsla í sundlaugarpartýi, 
gæsla á ballinu svo fátt eitt sé nefnt.  
Undanfarin tvö ár höfum við tekið að 
okkur að sjá gististöðunum fyrir mat, 
verið birgðastjórar. 

Hvað gerir Rey Cup svona sérstakt ?

Okkur finnst skemmtilegt að mótið er 
fyrir bæði stelpur og stráka.  Það gerir 
skemmtilega stemmningu.  Það koma 
lið alls staðar af landinu og einnig kepp-
endur erlendis frá.  Það er gaman fyrir 
íslensku liðin að keppa við erlend lið.

Verðið þið í dalnum í sumar ?

Að sjálfsögðu verðum við í dalnum í 
sumar, dóttir okkar er að spila með 
3.flokki Þróttar. Við mætum á hennar 
leiki og hvetjum liðið.  Á meðan mótinu 
stendur þá verðum við meira og minna 
í Laugardalnum að fylgjast með fót-
boltafólki framtíðarinnar.

Er eitthvað sem þið viljið vilt deila 
með okkur að lokum?

Við eigum 4 börn og eru 3 þeirra í fót-
bolta hjá Þrótti.  Nú þegar höfum við 
tekið þátt í sjö mótum með börnunum 
okkar í röð og ef þau halda áfram í 
boltanum þá verðum við 12 ár í röð á 
Rey Cup, sem er algjörlega frábært.  Við 
hlökkum til mótsins í sumar og vonandi 
fara allir glaðir og sælir heim að móti 
loknu með góðar minningar. Lifi Þróttur !!

          Guðni og Anna Kata

Svipmyndir frá Rey Cup 2019 Pictures from last Rey Cup



Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  Opið alla virka daga 10–18  |  Laugardaga 11–16  |  www.forlagid.is    
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

F R Á B Æ R A R  
F Ó T B O L T A S Ö G U R

Notaðu kóðann FOTBOLTI og fáðu bókina á 1.990 kr.  
út júlí á heimasíðu okkar www.forlagid.is  

eða komdu í verslun okkar að Fiskislóð 39.  



Ráðstafanir vegna 
COVID-19 

- ReyCup 2020
Setningarathöfn
- Formleg setningarathöfn verður felld 
niður í ár. Það verður því engin formleg 
setning. Þjálfarar og liðstjórar mæta 
síðar um kvöldið á fund í félagsheimil-
inu og sækja armbönd/boli. Fundurinn 
er settur 21:00.

Félagsheimili Þróttar
- Það verður enginn veitingasala í 
félagsheimili Þróttar. Sett verður upp 
lítil veitingasala við stúkuna sem er við 
aðalvöllinn, þar af leiðandi takmarkaður 
aðgangur að húsinu.
- Félagsheimilið verður aðeins opið fyrir 
keppendur, liðstjóra og þjálfara.
- Salernisaðstaða verður í félagsheimi-
linu og í aðstöðu á TBR, Suðurlands-
braut og Valbirni. -Allur búnaður verður 
meðhöndlaður á sérstakan hátt og 
passað vel upp á smithættur.

Hilton – Hádegis/Kvöldmatur
- Hádegis- og kvöldmatur á Hilton. Þar 
verður keppendum skipt í tvo hópa, sér 
svæði verður fyrir 3. flokk og sér svæði 
fyrir 4.flokk. Hóparnir eiga ekki að 
mætast og munu sjálfboðaliðar fylgjast 
með fjöldatakmörkunum.
- Hlaðborð verður í boði á Hilton en 
starfsmenn sjá um að skammta á diska 
keppenda.
- Sérinngangur og útgangur fyrir báða 
aldurshópa. Hópar mætast því ekki og 
takmarkaður umgangur. -Ekki verður 
boðið upp á drykki, keppendur mæta 
sjálfir með brúsa og geta fyllt á hann.

Keppnisvellir
- Tveir sjálfboðaliðar verða alltaf á vakt 
og sjá þeir um að fara á milli valla og 
passa upp á að nóg sé til af handspritti 
og fylla á birgðir eftir þörfum. (hér geta 
sjálfboðaliðar verið undir 18 ára )
- Hver og ein veitingasala verður með 
spritt og starfsmenn nota hanska. 
Starfsmenn sjá um að afhenda 
varning, einnig að hella upp á kaffi og 
afhenda gestum.

Skólar - Gisting
- Takmarkaður fjöldi keppendi í hverjum 
skóla.
- 3. flokkur verður í sér skólum vegna 
fjöldatakmarkana og það sama á við 
um 4. flokk. 
- Aðgangur fyrir utanaðkomandi aðila 
verður bannaður. Aðeins liðsstjóri og 
keppendur fá aðgang inn í skólana, 
þetta þurfa foreldrar og aðstandendur 
að virða.
- Dag- og næturverðir passa upp á 

regluleg þrif og að nóg sé til af spritti.

Dómarar
-Hver dómari hefur sína flautu, þær 
sem verða notaðar oftar en einu sinni, 
eru þrifnar vel með vatni og sápu.
-Vesti eru þrifin strax eftir notkun. 
-Boltar verða þrifnir á milli leikja.

Viðburðir – Dansleikur, Grillveisla 
og Sundlaugapartý.

Dansleikur:
- Sér salur verður fyrir 4.flokks 
keppendur og annar salur fyrir 3.flokks 
keppendur. Þessir hópar munu því 
ekki hittast og fjöldi á hverju balli undir 
hóflegum mörkum.
- Ekki verður boðið upp á vatn en 
keppendur geta tekið með sér brúsa. 
- Sér klósettaðstaða er í báðum sölum.
- Sér inngangur/útgangur er í báðum 
sölum.
- Talið verður inn á ballið fyrir 3.flokk.

Sundlaugarpartý:
- Ekki þarf að gera sérstakar ráðstaf-
anir í sundlaugum.
- Boðið verður upp á íspinna við 
útgang og starfsfólk mun vera í 
plasthönskum.
- Við munum hvetja keppendur til að 
nýta sér einnig tilboð sem verða í boði 
til að dreifa hópum víðar um dalinn. 
Boðið verður upp á tilboð í kvikmynda-
hús, ísbúð og fleira.

Grillveisla:
- Einnota diskar og áhöld.
- Sjálfboðaliðar skammta matinn og 
sjáum um öll áhöld.
- Engir foreldrar verða leyfðir í grillveisl-
unni. Aðeins keppendur, liðstjóri og 
þjálfarar eru leyfðir í veisluna.
- 4. Flokkur mætir klukkan. 18.00 í 
Húsdýra og fjölskyldugarðinn. 
- 3.flokkur mætir klukkan 18:00 í 
félagsheimili þróttar.

Verðlaunaafhending
- Verðlaunagripir verða afhentir við lok 
hvers úrslitaleiks.

Safety measures 
due to COVID-19 
- Rey Cup 2020
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Opening ceremony:
-The opening ceremony is cancelled 
this year. Players meet at their school 
at 7, coaches and team leaders are 
required to attend a meeting at Þrótt-
urs‘ club house at 21.00. Wristbands 
and t-shirts are handed out, as well as 
the Rey Cup 2020 manual book.

Þrótturs‘ club house:
- There will be no catering in the club 
house. The coffee shop will be moved 
outside, next to the field. 
- The club house is only accessible for 
players, coaches, and the team leader. 
- There will be access to WC in the 
club house, Suðurlandsbraut, TBR and 
Valbjarnavöllur. 
- All equipment are handled with 
special care and we pay attention to 
transmissibility.

Hilton – Lunch and dinner:
- Players ‘lunch and dinner will be 
served at the Hilton Hotel. Players are 
divided into U16 and U14 There will be 
a special entrance for both categories. 
- There will be a buffet and volunteers 
serve the food. Players need to bring 
their water bottles.

Fields:
- Volunteers are supposed to take care 
of filling up supplies around the fields. 
- Volunteers use gloves and take 
special care of transmissibility.

Schools:
- Only the players and team leader are 
allowed in the schools. The volunteer 
will pay attention to unauthorized 
access.
- U16 won‘t be mixed with U14 

- Volunteers working in the schools 
make sure that supplies are stuffed 
and take care of transmissibility.

Referees:
- All whistles will be cleaned and well 
taken care off.
- Vests are cleaned after they are used. 
- Footballs are cleaned with water 
between games.

Special events:

Hilton dance:
- Special entrance and ball room for 
both U16 and U14 
- There will be no drinking stations, 
players can bring their water bottles.
- Toilets are at both U16 and U14 ball 
rooms.

Swimming pool party:
- No special measures must take place 
at this event.
- Ice cream is offered outside the swim-
ming pool and volunteers use gloves.

Barbeque party:
- U16 will attend their barbeque at 
Þrótturs’ club house. U14 will attend 
their barbeque at Family and Domestic 
animal park. - Reusable dishes are 
used.
- Parents or any relatives are not 
allowed at the barbeque.
- It starts at 18.00.

Closing ceremony:
- No formal ceremony will be this year.
- Trophies are handed out by the end 
of each game.





20

Háttvísi í hávegum 
höfð - innan vallar 

sem utan
Landsbankinn og KSÍ hafa komið 
á laggirnar háttvísiverðlaunum sem 
standa mótshöldurum knattspyrnumóta 
yngri flokka til boða í sumar. Verðlaunin
heiðra heiðarlega framkomu og háttvísi 
allra sem að íþróttinni koma. Á þetta 
fyrst og fremst við leikmenn en einnig 
þjálfara, foreldra og aðra er fylgja 
liðunum. 

Það er ekki bara dugnaður og hæfi-
leikar sem skipta máli – háttvísi er jafn 
mikilvæg. Við viljum minna á að það er 
aldrei góð tilfinning að vinna ef það er 
gert með ruddaskap.

Hvernig sýnum við háttvísi? 
Mikilvægast er að fylgja reglunum 
sem leikið er eftir og að sýna öllum, 
samherjum, mótherjum, þjálfurum og 
dómurum, sömu kurteisi og sanngirni 
og þú vilt að aðrir sýni þér.

Þökkum dómara fyrir vel unnin störf
Starf dómarans er vandasamt, hann 
reynir að fylgjast með öllu sem gerist á 
vellinum og þarf alltaf að gæta þess að 
vera hlutlaus.

Sýnum kurteisi – innan vallar sem 
utan
Kurteisi er mikilvæg allsstaðar, líka inni 
á vellinum, þótt stundum færist hiti í 
leikinn. 

Berum virðingu fyrir störfum 
þjálfara og dómara
Við þurfum ekki alltaf að vera sammála 
þeim en þegar dómarar og þjálfarar 
taka sínar ákvarðanir verður að virða 

þær. Munum að það þýðir ekki að deila 
við dómarann.

Sýnum samherjum og mótherjum 
sömu virðingu
Mótherjar okkar hafa lagt mikið á sig 
áður en þau komu inn á völlinn og 
vilja sigra alveg eins og við. Það er 
mikilvægt að hafa þetta í huga inni á 
vellinum. Og hver veit, kannski ganga 
þau til liðs við þitt lið seinna!

Virðum skráðar og óskráðar reglur 
leiksins
Það skiptir máli að fara eftir leikregl-
unum þótt stundum geti verið freistandi 
að brjóta þær. 

Þökkum mótherjum fyrir góða 
keppni
Að leik loknum er mikilvægt að þakka 
mótherjunum fyrir góðan leik.

Það er markmið okkar að vinna 
leikinn á heiðarlegan hátt
Það er frábær sigurtilfinning sem fylgir 
því að hafa unnið leik heiðarlega. Því 
er mikilvægt að sýna háttvísi allan 
tímann!

Fair play 
- both on and off 

the pitch 
Landsbankinn and KSÍ (the Football 
Association of Iceland) have estab-
lished a Fair Play Award, available for 
organisers of youth football tourna-
ments this summer, to award the hon-
est conduct and fair play of all involved 
in the sport. This mainly applies to 
players, but also coaches, parents and 
others accompanying the teams. 

It’s not only hard work that matters – 
fair play is equally important. We want 
to remind everyone that it’s never a 
good feeling to win by uncivil means.

How do we display fair play? 
The most important thing is to follow 
the rules of the game and show the 
same courtesy and fairness towards 
all, teammates, opponents, coaches 
and referees alike, that you would want 
them to show you.

Thank referees for their contribution
Referees have the difficult job of trying 

to keep track of everything that’s 
happening on the pitch while remaining 
impartial.

Be courteous – on and off the pitch
Courtesy is important everywhere, also 
on the pitch, although the game might 
get a little heated. 

Respect the work of coaches and 
referees
We do not always have to agree with 
them, but when referees and coaches 
make their decisions, they must be 
respected. Remember that it’s no use 
arguing with the referee.

Show the same respect to team-
mates and opponents
Our opponents have worked hard to 
prepare for the game and they want to 
win just as bad as we do. It’s important 
to keep this in mind on the pitch. And 
who knows, maybe they’ll join your 
team later!

Respect the game’s written and 
unwritten rules
It’s important to follow the rules of the 
game, although it might sometimes be 
tempting to break them. 

Thank opponents for the match
When the match is over, it is important 
to thank your opponents for the game.

Our goal is to win in a fair manner
It’s a great feeling to win a match by 
fair means so it’s important to display 
fair play at all times!



Sýnum kurteisi  
– innan vallar 

sem utan.

Þökkum dómara 
fyrir vel unnin störf.

Sýnum samherjum  
og mótherjum  
sömu virðingu.

Þökkum  
mótherjum  

fyrir góða keppni.

Það er markmið  
okkar að vinna leikinn 

á heiðarlegan hátt.

Virðum skráðar  
og óskráðar reglur 

leiksins.

Berum virðingu fyrir  
störfum þjálfara  

og dómara.
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HVERNIG SÝNUM 
VIÐ HÁTTVÍSI?

HÁTTVÍSI 
VERÐLAUN 
VIÐURKENNING FYRIR ÍÞRÓTTAMANNSLEGA 
HEGÐUN Á OPNUM MÓTUM YNGRI FLOKKA.
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Got Agulu is a small island village on the south western 
shores of lake Victoria in Kenya and is the home of 
Verslo football academy. This School project is a product 
of TEARS CHILDREN AND YOUTH AID CHARITY and 
the school opened its doors to the first 50 orphans in 
September of 2012 under the supervision of Ms. Anna 
Skuladottir from Bolungavik in Iceland.

Our football academy was launched in October 2016 
and in the following year we got our first international 
invitation to play at a tournament in Sweden, but this trip 
did not materialise due to logistics issues. In 2019 the 
organisers of REYCUP INTERNATIONAL invited the 
team to Iceland and our charity board of Dr. Guðmundur 
Rúnar Árnason, (Chairman) Margrét Gauja Magnús-
dóttir, Gunnar Axel Axelsson, Bára Friðriksdóttir, Jón 
Hjaltalín Magnússon, Sigrún Líf Gunnarsdóttir, Rose-
mary Atieno, and Paul Ramses, dubbed ´TEAM GOT 
AGULU´, resolved to work to bring the team to Iceland.

In Got Agulu no sport is more popular than football 
and the resolution of our board to bring Verslo football 
academy was one the best decisions we have ever 
made, this was to be a life changing experience. It was 
the first time in the lives of these kids to travel 400 kms 
out side the village, to Kenya capital Nairobi and then to 
Jomo Kenyatta international airport and to Iceland via 
Frankfurt in Germany. In Iceland the Rey Cup football 
tournament was the main event,an exhilarating fun, 
culture and Icelandic tradition of the games and life 
offered a can´t miss experience to our kids.

The team arrived in Iceland on the first week of July 
2019 with mixed expectations. As kids in the village they 

had never seen a group of more than 7 Europeans to-
gether before. The Rey Cup football tournament was an 
eye opener and a great opportunity for our team to play 
football in Iceland. This small Nordic country allowed the 
Verslo team to experience the countryside while never 
being far from the cool, calm and beautiful Reykjavík 
and Hafnarfjörður harbours. 

The team had access to great sports facilities on offer at 
FH, Haukar, KSI national stadium, Þróttur and ÍBV from 
the beautiful island of Vestmannaeyjar, and the subse-
quent ferry and boat rides on the island were some of 
the great and memorable moments. For the first time in 
their lives the team saw and walked on glaciers during 
one of the tours to Sólheimar glacier. The trip exposed 
this team to so much, it was a life changing experience, 
it was the first time in their lives to ever see a shower 
and go into a swimming pool. Some of these might 
seem funny but they are facts. They first saw cheese 
and ham in Iceland and they had never eaten a hot dog.

One of the most memorable tours was a visit to 
Akranes, and ÍA football club played host. The club of-
fered and organised a training session with FA qualified 
coaches and led by a former Icelandic international and 
Arsenal player in the English premier league. 

Basically the kids‘ background in the village could not 
allow them meet their own member of parliament, sim-
ply because they are poor.  The trip to Rey Cup football 
tournament was one of a kind. The team was invited 
and hosted by the President of Iceland at his official 
residence of Bessastaðir close to Reykjavik. They shook 
hands and had lunch with the President and everyone 

was touched with the encouraging and welcoming 
words of wisdom from the head of state and the request 
from the President to establish sports and cultural 
exchange between Hafnarfjordur and Got Agulu. 

A day or so earlier the team had been invited by the 
Bishop of Iceland Agnes M. Sigurðardóttir, first for 
spiritual blessings and lunch. The Bishop was one of the 
very first to support the kids‘ team trip to Iceland.

The whole trip was one of a kind and an awesome 
experience. The kids will forever cherish every minute 
of their travel in Iceland. The kindness of the Icelandic 
people was experienced with donations of all kinds, and 
every kid took back to Kenya at least 4 bags of clothing 
and assorted playing kits.

THE EXPERIENCE OF VERSLO FOOTBALL ACADEMY (Got Agulu)  
TRIP TO REYCUP - ICELAND 2019. REY CUP TILBOÐ!

22. — 26. JÚLÍ 2020

750 KR. Í LAUGARÁSBÍÓ FYRIR ALLA 
SEM SÝNA REY CUP ARMBANDIÐ!

1000 KR. Á ÍSLENSKAR MYNDIR

LASER 4K
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22. — 26. JÚLÍ 2020

750 KR. Í LAUGARÁSBÍÓ FYRIR ALLA 
SEM SÝNA REY CUP ARMBANDIÐ!

1000 KR. Á ÍSLENSKAR MYNDIR
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Dagný Brynjarsdóttir
Afreksíþróttakona í fótbolta

#iseyskyr

FYRIR FÓLK
Á FERÐINNI
Ísey skyr fæst nú í nýjum hentugum umbúðum til að 
grípa með sér á ferðinni, eftir æfingu eða sem nesti.

Knattspyrnuliðið Versló kemur frá Got Agulu, litlu þorpi á 
eyju við suðvestur strönd Victoria vatns í Kenía.  Liðið er 
skólalið, sem stutt er af góðgerðarsamtökunum TEARS 
CHILDREN AND YOUTH AID CHARITY.  

Skólinn opnaði árið 2012 undir styrkri stjórn Önnu 
Skúladóttur frá Bolungarvík.  

Knattspyrnuliðinu var komið á fót í október 2016, og 
árið eftir var liðinu boðið á mót í Svíþjóð, en ekki varð 
af þeirri heimsókn.  En árið 2019 barst annað boð frá 
Þrótti um þátttöku í Rey Cup.  Stjórn góðgerðarsam-
takanna hófst handa við að safna fé fyrir ferðina, en 
stjórnin samanstendur af Guðmundi Rúnari Árnasyni, 
sem er formaður, Margréti Gauju Magnúsdóttur, Báru 
Friðriksdóttur, Jón Hjaltalín Magnússyni, Sigrúnu Líf 
Gunnarsdóttur, Rosemary Atieno og Paul Ramses, undir 
slagorðinu TEAM GOT AGULU.

Knattspyrna er vinsælasta íþróttin í Got Agulu, þannig að 
ákvörðunin að senda lið á mótið var eins sú besta sem 
við höfum tekið.  Sú reynsla að ferðast út fyrir þorpið sitt 
í fyrsta sinn 400 km leið til Nirobi höfuðborgar Kenía, 
og þaðan til  Íslands með millilendingu í Þýskalandi, er 
reynsla sem börnin eiga ekki eftir að gleyma í bráð.

Rey Cup mótið var miðpunktur Íslandsferðarinnar.  Liðið 
kom til Íslands í byrjun Júlí 2019. Liðsmenn voru fullir  
eftirvæntingar, en sumir fundu fyrir örlitlum kvíða þar 
sem Evrópurbúar eru sjaldséðir í þorpinu þeirra í Kenía.  

Mótið tókst vel og tækifærið til að spila fótbolta á Íslandi 
var einstakt.  Allir á Íslandi tóku liðinu vel, sem jafnframt 
fékk tækifæri til að skoða sig um í ferðum út fyrir Reyk-

FERÐ KNATTSPYRNUFÉLAGSINS VERSLÓ (Got Agulu) 
á REYCUP 2019

javík, en alltaf var gott að koma til baka til Reykjavíkur 
eða Hafnarfjarðar, þar sem liðið dvaldi. Í Hafnarfirði 
höfðu þeir gott aðgengi að æfingasvæðum FH og 
Hauka, jafnframt því að æfa með ÍBV, ÍA og Þrótti.  

Í einni af þessum ferðum lagði liðið leið sína til Vestman-
naeyja. Ferðin með Herjólfi og bátsferð um eyjarnar 
verður lengi í minnum höfð.  

En það var margt í ferðinni sem drengirnir voru að upp-
lifa í fyrsta sinn, t.d. að fara í sund og sturtu, og maturinn 
var líka framandi. Til dæmis brögðuðu þeir ost, skinku 
og pulsu í fyrsta sinn í ferðinni.  

Ein eftirminnilegasta ferðin var upp á Akranes, þar 
sem ÍA tók á móti liðinu með skipulagðri æfingu með 
þjálfurum með FA réttindi og stjórnandi æfingarinnar var 
fyrrverandi leikmaður Arsenal.
Drengirnir í liðinu koma frá fátækum fjölskyldum og í 

einhverjum tilvikum eru þeir munaðarlausir.  Það var því 
mikil upplifun fyrir þá að vera boðið til forseta Íslands, 
Guðna Th. Jóhannessonar.  Þeir heilsuðu upp á
forsetann og fengu hádegismat.  Guðni talaði við þá og 
orð hans og hvatning snart þá.  Að lokum lagði hann 
til að Hafnarfjörður og Got Agulu tækju upp formlegt 
samband á sviði íþrótta og menningarmála.

Nokkrum dögum áður var liðinu boðið til biskups Íslands, 
Agnesar M Sigurðardóttur, þar sem þeir fengu blessun 
biskups og hádegismat.  En biskup var einn af þeim 
fyrstu til að styðja við ferð hópsins til Íslands. 

Ferðing var einstæð fyrir drengina og frábær reynsla.  
Hópurinn naut hverrar einustu mínútu.  Hlýja íslensku 
þjóðarinnar kom best fram í öllum þeim fjölmörgu gjöfum 
sem hópurinn fékk á meðan dvölinni stóð, en allir dreng-
irnir tóku með sér 4 töskur af fötum og fótbolta-
búningum.  
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July 20th – 24th 2016

Age-groups, Boys and Girls:
U-14    born 2007 and 2008
U-16    born 2005 and 2006

Tournament:
Minimum 5 matches per team
A final match in each age-group
Award for final teams
Trophy for winners

Tournament package includes:
Opening ceremony, 5 nights
school-accommodation, 3 meals daily
during tournament, fun football, final
party, admission to thermal-pools,
family park etc.

Entertainment:
BBQ party, swimming pool party,
Dance party at Hilton
Rey Cup pub open every night for 
coaches, leaders and families.

Location:
Laugardalur Sport Centre
Engjavegur 7 • 105 Reykjavik • Iceland
Phone: + 354 580 5900
Fax + 354 5800 5901 • email: reycup@reycup.is  
www.reycup.is

Organizer:
Board of Rey Cup • FC Throttur

On-site facilities:
2 Stadiums including the National Stadium
and 7 other soccer fields
Restaurants on site
Family Park, Botanical Garden etc. and everything 
within 5-10 min. walk.

Extra nights and hotel / guest house / youth hostel 
accommodation available. - Great opportunities for 
sightseeing in this spectacular island.

REYKJAVIK FOOTBALL FESTIVAL

Rey Cup c/o Knattspyrnufélagið Þróttur • Engjavegi 7 • 105 Reykjavík • Iceland • Phone: + 354 580 5907 • Fax + 354 5800 5901 • email: reycup@reycup.is • www.reycup.is

Reykjavík

21nd - 25th July 2021

Information about next  years tournament



Grillaðu grænmeti eins og meistari 
með hjálp myndbandanna okkar á

islenskt.is

Skerið í munnbita og 
leggið í eldfast mót. 

Kryddið með fersku 
rósmaríni, chili, salti 
og pipar. 

Hellið lime-safa og 
ólífuolíu yfir og grillið 
í 20 mín.

KARTÖFLUR



28

Matur á Hilton 
Hilton Reykjavík Nordica er eitt 
glæsilegasta hótel landsins og er hluti 
af Icelandair Hotels fjölskyldunni. Hilton 
Reykjavík Nordica leggur  mikla áherslu

á að vanda til verka og bjóða ætíð 
fyrsta flokks þjónustu í gistingu, mat og 
drykk. Þetta árið mun Hilton Reykjavik 
Nordica bjóða þátttakendum ReyCup 
upp á að skipta sér í tvo hópa og snæða 
málsverði í stærstu sölum hótelsins, Sal 
A&B og VOX Club. Þessar ráðstafanir 
eru gerðar með öryggi gesta í huga og 
út frá þeim bestu venjum sem skapast 
hafa í kringum Covid 19.

Þátttakendur ReyCup sem tilheyra 
þriðja flokk munu ganga inn um dyr á 
enda hótelsins og þiggja veitingar í VOX 
Club. VOX Club er nútímalegt og fjöl-
nota viðburðarými á jarðhæð hótelsins 
sem rúmar allt að 100 gesti. 

Þátttakendur ReyCup sem tilheyra 
fjórða flokk ganga inn um aðalinngang 
á jarðhæð Hilton Reykjavik Nordica og 
þiggja veitingar í stærsta sal hótelsins, 
sal A&B. Salur A&B getur tekið allt að 
420 manns í sitjandi borðhald.

Salur A&B
U14 - 4. flokkur

VOX club
U16 - 3. flokkur

Forrými fyrir framan sal A&B

Inngangur
4. flokkur - U14

Aðalinngangur 4. flokkur - U14Inngangur VOX Club 3. flokkur - U16

5 metrar

Hilton - Lunch and dinner
Hilton Reykjavik Nordica is one of the 
city’s most stylish hotel. Teams lunch 
and dinner will be served at the hotel. 
Players are divided into U16 and U14. 

There will be a special entrance for 
each group. 
These changes are due to Covid 19. 
panademic.
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U16.  Rey Cup  gerir þó undantekningu á þessu og 
heimilar að lið fylgi íslenskri flokkaskiptingu, þ.e. 13 
og 14 ára teljast í 4. flokki og 15 og 16 ára í 3ja flokki. 
Umsóknum um lið þar sem flokkaskipting er ekki sú 
sama og hjá KSÍ svarar mótstjórn sérstaklega. Aldrei 
skulu þó fleiri en þrír leikmenn úr næsta flokki þar fyrir 
ofan leika hverju sinni.  Lið sem samþykkt hefur verið 
til keppni af mótsstjórn telst löglegt.

4.  Leiktími
2 x 25 mínútur, nema annað sé ákveðið og tilkynnt 
fyrirfram. Leikhlé er 5 mín.

5.  Fjöldi leikmanna
Hverju liði er heimilt að nota ótakmarkaðan fjölda 
leikmanna, sem leyfir leikmanni að koma inn á aftur 
eftir útafskiptingu. Innáskiptingar fara fram við miðlínu 
eftir að dómara hefur verið gert viðvart og hann hefur 
gefið leyfi. Leikmaður má aðeins spila með því liði 
sem hann er skráður í áður en mótið hefst.

6.  Leikir 
a.     Áður en mótið hefst skal mótsstjórn fá í hendur 
nafnalista liðanna með kennitölu. Tilgreina þarf hvaða 
leikmenn skipa viðkomandi lið. Mótsstjórn getur leyft 
breytingar á leikskýrslu sé þess óskað af forsvars-
mönnum liðsins.
b.     Skylda er að nota legghlífar.
c.     Óheimilt er að leika í skóm með skrúfuðum 
tökkum.

7.  Lið mætir ekki til leiks
Lið sem ekki mætir til leiks telst hafa tapað leiknum 
3:0. Lið sem ekki mætir til leiks í tveimur leikjum mun, 
nema mótstjórn ákveði annað, vera vísað úr keppn-

Leikreglur   
1.  Leikreglur
Leikið er í samræmi við reglur FIFA og þar sem við 
á í samræmi við leikreglur Knattspyrnusambands 
Íslands.

2.  Keppnisfyrirkomulag
Liðin verða dregin í 3ja til 6 liða riðla eftir fjölda 
þátttökuliða í hverjum flokki. Liðin í riðlunum leika 
hvert við annað. Staða í riðlunum ræðst af fjölda stiga 
sem hvert lið hefur áunnið sér eins og hér segir:
  3 stig fyrir sigur
  1 stig fyrir jafntefli
  0 stig fyrir tap
Ef tvö eða fleiri lið hafa sama stigafjölda, verður 
lokastaðan ákveðin með eftirfarandi hætti:
  a.     Markamismunur
  b.     Flest skoruð mörk
  c.     Innbyrðis viðureignir
  d.     Ef niðurstaða fæst ekki með þessum hætti 
ræður hlutkesti.

Leikjaniðurröðun er til viðmiðunar. Þjálfarar verða að 
fylgjast með því í Rey Cup miðstöðinni hvort breyt-
ingar hafa orðið á leikjaniðurröðun. 
Efsta lið í hverjum riðli leikur til úrslita.
Ef jafnt er eftir venjulegan leiktíma í úrslitaleikjum, fer 
fram vítaspyrnukeppni, 3 víti á lið og síðan bráðabani, 
í samræmi við reglur FIFA.

3.  Flokkaskipting
Rey Cup fylgir alþjóðlegri flokkaskiptingu sem felur 
í sér að hver árgangur myndar lið, t.a.m. allir fæddir 
árið 2004 eru saman í liði og kallast flokkurinn 

inni og öll úrslit þess þurrkuð út af stigatöflu.

8.  Leikvellir
Leikið er á grasvöllum og gervigrasi.

9.  Dómarar
Dómarar eru valdir af mótstjórn Rey Cup. Hvern leik 
dæma tveir dómarar.  Úrslitaleiki dæmir einn dómari 
ásamt tveimur aðstoðardómurum.

10. Mótsstjórn
Mótsstjórn er skipuð af stjórn Rey Cup.

11.  Úrskurðanefnd
Úrskurðanefnd er skipuð af mótsstjórn og hefur það 
hlutverk að fjalla um álitaefni sem vísað er til hennar 
og varða kappleiki. 

12.  Mótmæli og kærur
Skrifleg mótmæli skal leggja fram við úrskurðanefnd 
í Rey Cup miðstöðinni innan einnar klukkustundar 
frá því að leik lauk. Úrskurðað er um mótmæli og 
eða kærur af úrskurðanefnd og viðurlög ákveðin. 
Ákvörðun hennar verður ekki áfrýjað. Leikmanni sem 
vísað er af leikvelli er óheimilt að taka þátt í næsta 
leik á eftir. Tvö gul spjöld  eða rautt spjald þýða 
sjálfkrafa bann í næsta leik.

13.  Verðlaun
Sigurvegarar fá Rey Cup bikarinn og hver leikmaður 
í úrslitaleik verðlaunapening. Áhersla verður lögð 
á prúðmannlegan leik og jákvæð viðhorf meðan á 
mótinu stendur.

team, i.e. all those who are born in 2004 play together 
as U16. REY CUP does however make an exception 
permitting teams to follow the Icelandic classification, 
i.e. 13 and 14 year olds can play together and 15 
and 16 together.  The Tournament Committee deals 
individually with applications of teams which do not 
follow the KSI rules. A maximum of 3 older players 
from previous year can play in any match.  A team that 
has been accepted by the Tournament Committee is 
considered qualified to play in the tournament.

4.  Match Period
2 x 25 minutes unless otherwise decided and 
announced in advance. Half time is 5 minutes.

5.  Number of Players
Each team has the opportunity to use an unlimited 
number of players, allowing a player to re-enter the 
game after being substituted. Substitution takes place 
at the midfield line after the referee has been notified. 
Only players who have been registered prior to the 
tournament start can play.

6.  Games
1.     Before the tournament the Tournament Com-
mittee must receive a name list of all players in the 
registered teams.
2.   Shin guards are requested.
3.   Screw studs are not allowed.

7.   Walk-Over
A team that does not show up for a game will receive 
a 3:0 defeat. A team that will not show up for two 
games will, unless the Tournament Committee decides 
otherwise, be suspended from the tournament and 

Tournament Rules   
1.  Game Rules
REY CUP is played in accordance with the rules of 
FIFA and where applicable by the rules of the Icelandic 
Football Association.

2.  Type of Tournament
The teams will be grouped in a pool of three to six 
teams. All teams in a group play each other. The final 
pool standing will be the result of the amount of points 
each team has achieved:
  Win        3 points
  Draw      1 point
  Loss       0 point
If two or more teams have the same number of points, 
the final standing will be decided by:
  a.     Goal difference
  b.     Highest number of goals scored
  c.     Individual result between the teams in question
  d.     If still undecided, the winner will be drawn by the 
Tournament Committee.
The match program is preliminary. Each coach must 
check with the REY CUP Center if any changes have 
occurred.
Winner team of each pool will play the finals unless 
there will be semi finals, depending on size of group.
If after regular playing time in semi finals and finals the 
result is still inconclusive, the game will be decided by 
a penalty shootout according to the FIFA rules 
(3 penalties per team, then one until final result). 

3.  Classifications
REY CUP follows the international practice of clas-
sification, which rules that each age group makes a 

their results will be cancelled from the scoreboard.

8.  Playing Fields
All matches are played on grass fields or artificial 
fields.

9.  Referees
The Tournament Committee selects the referees. 
Two referees are refereeing each game. In the finals 
there are three referees.  

10.  Tournament Committee
The REY CUP Board of Directors appoints the Tourna-
ment Committee.
 
11.  Tournament Jury
The Tournament Committee appoints the tournament 
jury.  The jury deals with written complaints regarding 
tournament games.

12.  Protests and complaints
Written protests shall be submitted to the tournament 
jury in the REY CUP Center within an hour after the 
end of game in question. The decision of the jury is 
final. Suspended players will not be allowed to partici-
pate in the next game following suspension. 
Two yellow cards or a red card lead to an automatic 
one match suspension.

13.  Prizes
Winners receive the REY CUP trophy and each player 
in the finals receives a medal. Emphasis is on fair 
play and a positive attitude of participants during the 
tournament.
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