KY ESHTE MODELI I SK RAPID
■■ KLUBI FUTBOLLISTIK RAPID ËSHTË NJË KOMUNITET.
Kohezioni legjendar është rrënjosur në solidaritet mes familjeve, fqinjëve dhe punëtorëve
në Schmelz. Që atëherë, ne jemi të bashkuar në fjongo të gjelbër dhe të bardhë. Kjo na ka
bërë klubin e futbollit më të madh dhe më i suksesshëm në Vjenë dhe Austri. Për të ruajtur
këtë lidhje, takohemi Ne Rapidler në mënyrë të barabartë të denjë, te drejt the plot besim.
■■ SK RAPID PËRFAQËSON VLERAT E TRADITËS.
Emri ynë është dhe do të mbetet “Sportklub Rapid”. Ngjyrat tona janë dhe mbeten të
gjelbër dhe të bardhë. Emblema jon është e pandryshueshëme. Ne gjithmonë kemi luftuar
për të arritur suksesin tonë dhe nuk heqim dorë. “Rapid-Viertelstunde” është shprehje e
vullnetit tonë të përjetshme për fitore. Ne veprojmë me guxim dhe besim. Si ekip ne jemi
gati per sulm, dinamike dhe gjithmonë zgjedhim drejtpërdrejtë rrugen për në destinacion.
Kundërshtarët tanë i trajtojmë vështirë, por në mënyrë të drejtë dhe me respekt. Si në
kohë të mira si ne të këqija e jetojmë pasionin tonë dhe jemi krenar, qe mujm me kontribu
ne lavdi te rapidit.
■■ ATDHEU I SK RAPIDIT ËSHTË HÜTTELDORF.
Këtu ne jemi rritur. Këtu rreh zemra e klubit tonë kulturor. Vjena është qyteti ynë.Ajo na
impresionon ne e na e përfaqësojm at. Përveç kësaj, ne jemi në të gjithë Austrinë si vendas,
klubi më i rëndësishëm i futbollit në vend dhe përtej kufijve të saj, një emer i mirnjohur.
■■ SK RAPIDI ËSHTË I HAPUR.
Diversiteti njerëzore ka qenë dhe është motori i suksesit tonë. Për këtë arsye, dhe për
shkak të përgjegjësisë tonë sociale për një shoqëri të hapur, çdo person i cili e mendon te
miren per Rapidin mun te jetë Rapidler. Pavarësisht nga gjinia, pavarësisht nga origjina apo
shtresa, dhe pavarësisht jetesës së tij.Detyrat tona në lëvizjen e punës janë të angazhuar
në mënyrë të veçantë për të mbështetur shoqerit ë pafavorizuara.
■■ SK RAPIDI ËSHTË REKORD KAMPIONË AUSTRIAK.
Suksesi është trashëgimia jonë dhe oferta në të njëjtën kohë. Prandaj, ajo është qëllimi
ynë që të jetë gjithmonë në krye. Pa marrë parasysh në cilën turne dhe ku në botë që ne
të konkurrojm: Ne duam të fitojmë. Për të përmbushur këtë mision, veprojmë të ngurt,
inovativ dhe largpamëse. Në këtë pasuri më të vlefshme është pavarësia jonë. Nëpërmjet
tyre, ju qendrojm vlerava tona besnik, dhe ata mund të kalojnë në pasardhësit tanë. Kjo
siguron që vullneti ynë i përbashkët për të luftuar dhe për të fituar, shpirti i Rapidit jeton
përgjithmonë.

