
AZ SK RAPID MODELL

 ■ A SPORTKLUB RAPID EGY KÖZÖSSÉG. 
Legendás az, ahogy mi összetartunk, ami a Schmelz-ben élő családok, szomszédok és 
munkások szolidaritásából ered. A zöld-fehér szín az első naptól fogva egyesített bennün-
ket. Ezáltal lettünk Bécs, és egész Ausztria legnagyobb és legsikeresebb futball klubjává. 
Biztosítani szeretnénk, hogy az összetartozás érzése továbbra is fennmarad, ezért mi, a 
„Rapidlerek”, mindig mindenkit egyenlően, őszintén és bizalommal kezelünk.

 ■ AZ SK RAPID A ÉRTÉKRENDJÉNEK ELSŐ HELYÉN A HAGYOMÁNY ÁLL. 
A nevünk mindig “Sportklub Rapid” volt és ez is fog maradni. A színeink mindig megma-
radnak zöld-fehérnek. Csapatunk címere nem változtatható meg. Mindig is teljes erőbe-
dobással küzdöttünk a sikerért és soha nem hátrálunk meg. A Rapid- negyedóra annak 
a jele, hogy mindig győzni igyekszünk. Bátran és magabiztosan lépünk fel. Csapatként 
szeretünk támadni, dinamikusak vagyunk és mindig a legegyenesebb utat igyekszünk 
választani célunk eléréséhez. Keményen játszunk ellenfeleinkkel szemben, de viselkedé-
sünk fair és tiszteletteljes. Jó és rossz időkben egyaránt szenvedélyünk vezérel, és büsz-
kék vagyunk, hogy önzetlenül hozzájárulhatunk a Rapid hírnevéhez.

 ■ AZ SK RAPID OTTHONA HÜTTELDORFBAN VAN. 
Itt nőttünk fel. Itt van, ahol a klub szíve dobog. Bécs a mi városunk. A város tett azzá, amik 
vagyunk, és mi a várost képviseljük. Természetesen egész Ausztriában otthon vagyunk, 
mint az ország legfontosabb futball klubja, sőt határainkon túl is jól ismerik nagyszerű klu-
bunkat.

 ■ AZ SK RAPID NYITOTT. 
Sikerünket a klubot alkotó emberek sokszínűségének köszönhettük, köszönhetjük. Ezért, 
valamint társadalmi felelősségünk tudatában is, bárki, aki számára gondolkodásában, vi-
selkedésében a Rapid az első, az Rapidler lehet. Nem számít a neme, honnan származik, 
hogy gazdag-e vagy szegény, vagy milyen életmódot folytat. A munkásmozgalomra visz-
szanyúló múltunk különösen a hátrányos helyzetű emberek támogatására kötelez ben-
nünket.

 ■ AZ SK RAPID AUSZTRIA REKORDBAJNOKA.
A siker a hozományunk és kötelességünk is. Ezért törekszünk mindenkor a csúcsra eljut-
ni. Bármilyen versenyen, bárhol a világban jelenünk is meg: győzni akarunk. E cél elérése 
érdekében anyagi helyzetünk stabil, innovatívak és előrelátóak vagyunk. A függetlenség a 
legfontosabb kritérium számunkra. Így tudunk értékeinkhez hűek maradni, mely értékeket 
a Rapidlerek következő generációjának is tovább adhatjuk. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a 
küzdelemre és győzelemre irányuló közös akaratunk, a Rapid szelleme, örökre tovább él.


