
IMAGINEA CLUBULUI SK RAPID

 ■ CLUBUL SPORTIV RAPID ESTE O COMUNITATE.
Legătura noastră legendară îşi are rădăcinile în solidaritatea familiilor, vecinilor şi lucrăto-
rilor de la Schmelz. De atunci, banda verde şi alb ne uneşte. Unirea noastră ne-a făcut cel 
mai mare club şi clubul de fotbal cu cel mai mare succes din Viena şi din Austria. Pentru 
a menţine această legătură, noi rapidiştii ne întâmpinăm cu demnitate, cinste şi încredere.

 ■ ÎNSEMNĂTATEA CLUBULUI SK RAPID CONSTĂ ÎN TRADIȚIE.
Numele nostru este şi rămâne „Sportklub Rapid”. Verde şi alb sunt şi rămân culorile noas-
tre. Stema noastră este rămâne pentru totdeauna aceiaşi. Din trecut, cu străduinţă ne lup-
tăm din toate puterile pentru succes şi nu vom renunța niciodată. Sfertul de oră rapid-ian 
exprimă veşnica noastră voința de a câştiga. Noi suntem curajoşi şi avem încredere în noi. 
Ca echipă, suntem plini de elan, dinamici şi alegem întotdeauna calea directă până la fi-
nal. Noi tratăm adversarii noştri dur, însă corect şi cu respect. În vremuri bune cât şi rele, 
trăim pasiunea noastră şi suntem mândri să contribuim altruist la renumele Rapid-ului.

 ■ PATRIA SK RAPID-ului ESTE HÜTTELDORF.
Aici noi am crescut. Aici bate inima culturii clubului nostru. Viena este oraşul nostru. Ea 
ne modelează şi noi reprezentăm. Mai mult, noi suntem acasă pe întreg teritoriul Austriei, 
noi suntem cel mai important club de fotbal al țării şi foarte bine cunoscut, cu un renume 
considerabil şi peste granițele sale.

 ■ SK RAPID ESTE DESCHIS.
Diversitatea omenească a fost şi este motorul succesului nostru. Prin urmare, şi datorită 
responsabilității noastre sociale pentru o societate deschisă, orice persoană pentru care 
bunăstarea Rapid-ului se află în primul plan al gândirii sale şi a acționării sale poate fi un 
„Rapidler”. Indiferent de sex, indiferent de origine sau de clasa socială şi indiferent de sti-
lul său de viață. Rădăcinile noastre provenind din mişcarea muncitorească, noi suntem 
obligaţi să îi sprijinim în mod special pe cei dezavantajați din punct de vedere social.

 ■ SK RAPID ESTE MAISTRUL AUSTRIEI ÎN RECORDURI.
Succesul este moştenire şi în acelaşi timp imperativul nostru. Prin urmare, noi avem pre-
tenția de a fi mereu cei mai de sus. Indiferent de concurență şi de locul în care concurăm: 
Noi vrem să câştigăm. Pentru a îndeplini această misiune, administrăm serios, inovativ şi 
cu perspicacitate. Independența noastră este cel mai înalt bun. Prin acestea calităţi, ră-
mânem fideli valorilor noastre pe care le putem transmite viitorilor Rapidişti. Prin aceasta 
este garantată voința noastră comună de a lupta şi de a câştiga, spiritul Rapidist, trăieşte 
mai departe pentru totdeauna.


