Koncept SK Rapid
■■ Športový klub Rapid je komunita.
Naša legendárna súdržnosť pramení v solidarite medzi rodinami, susedmi a robotníkmi v
mestskej časti nazývanej Schmelz. Od nepamäti nás spája zelená a biela farba. Stal sa z
nás najväčší a najúspešnejší futbalový klub Viedne a Rakúska. Aby sme túto jednotu zachovali, vzťahy medzi nami „Rapidleri“ sa vyznačujú rovnocenným prístupom, čestnosťou
a dôveryhodnosťou.
■■ SK Rapid znamená tradičné hodnoty.
Náš názov je a aj zostane „Sportklub Rapid“. Naše farby sú a vždy zostanú zelená a biela. Náš erb je nezameniteľný. Odjakživa bojujeme o úspech s plným nasadením a nikdy
sa nevzdávame. Štvrťhodina Rapidu, takzvané záverečné odpočítavanie posledných pätnástich minút zápasu, je vyjadrením našej neutíchajúcej vôle po víťazstve. Vystupujeme
smelo a sebavedome. Ako tím sme výbojní, dynamickí a vždy si vyberieme priamu cestu
do cieľa. Do našich protivníkov sa púšťame tvrdo, ale férovo a s rešpektom. Rovnako v
dobrých ako i v zlých časoch žijeme našou vášňou a sme hrdí, že nezištne prispievame k
úspechu Rapidu.
■■ Domovom klubu SK Rapid je Hütteldorf.
Tu sme vyrástli. Tu bije srdce našej klubovej kultúry. Viedeň je naše mesto, ktoré nás formuje, a ktoré zároveň reprezentujeme. Okrem toho sme najvýznamnejším futbalovým klubom v celom Rakúsku s menom známym i za hranicami.
■■ SK Rapid je otvorený.
Rôznorodosť ľudí bola a je motorom nášho úspechu. Na základe našej sociálnej zodpovednosti za otvorenú spoločnosť sa preto „Rapidlerom“ môže stať každý, kto myslí na
dobro Rapidu a zároveň priloží ruku k dielu. Bez ohľadu na pohlavie, pôvod alebo spoločenskú vrstvu a nezávisle od jeho spôsobu života. Naše korene v robotníckom hnutí nás
zaväzujú k podpore obzvlášť sociálne znevýhodnených.
■■ SK Rapid je rakúsky rekordný majster Úspech je naším dedičstvom
a súčasne záväzkom.
Preto sa vždy usilujeme stáť úplne na vrchole. Bez ohľadu na to, ktorej súťaže sa zúčastňujeme a kde vo svete sa nachádzame: chceme vyhrať. Aby sme túto úlohu splnili, hospodárime spoľahlivo, inovatívne a s pohľadom do budúcnosti. Pritom je naša samostatnosť
životne dôležitá. Vďaka nej zostávame verní našim hodnotám a môžeme ich odovzdávať
ďalším generáciám „Rapidlerov“. Tak je zaručené, že duch Rapidu, teda naša spoločná
vôľa bojovať a vyhrať, bude žiť večne.

