MISIJA SK RAPID
■■ SPORTSKI KLUB RAPID JE ZAJEDNICA.
Ovaj legendarni način na koji ostajemo zajedno ima svoje korijene u solidarnosti porodica, komšija i radnika koji žive u bečkoj četvrti „Schmelz“. Zelena i bijela boja ujedinjuju
nas sve od prvog dana. Baš zbog toga smo postali najveći i najuspješniji nogometni klub
u Beču i u Austriji. Kako bismo zadržali ovaj osjećaj blizine, mi Rapidovci uvijek tretiramo
sve ljude na isti, pošten i pouzdan način.
■■ SK RAPID VJERUJE U TRADICIONALNE VRIJEDNOSTI.
Naše ime jeste i uvijek će ostati “Sportklub Rapid”. Naše boje jesu i uvijek će ostati zelena
i bijela. Grb našega kluba nikad se neće promijeniti. Oduvijek se u potpunosti zalažemo za
uspjeh i nikada ne odustajemo. „Rapidovih petnaest minuta“ znak je naše konstantne želje za pobjedom. Nastupamo na hrabar i samosvijestan način. Kao momčad volimo napadati, vrlo smo dinamični i uvijek tražimo direktan put prema cilju. Protiv suparnika igramo
tvrdo, ali uvijek fer, i sve naše protivnike tretiramo sa poštovanjem. Živimo od naše strasti
u dobrim i teškim vremenima i ponosni smo da možemo na nesebičan način pridonijeti
ugledu Rapida.
■■ POSTOJBINA SK RAPIDA JE HÜTTELDORF.
Ovdje smo odrasli. Ovdje kuca srce kluba. Beč je naš grad. Ovaj grad djeluje na nas, a mi
ga zastupamo. Ali pored toga naš dom je i cijela Austrija, mi smo najznamenitiji nogometni
klub u državi, a poznati smo i izvan naših granica.
■■ SK RAPID JE KLUB OTVORENOG TIPA.
Raznolikost ljudi iz našeg kluba je bila i jeste motor za naše uspjehe. Zbog toga, a ujedno
i zbog našeg osjećanja društvene odgovornosti za otvoreno društvo, svako kojemu je dobrobit Rapida na prvom mestu može biti Rapidovac. Nije bitno kojeg si pola, odakle dolaziš, da li si bogat ili siromašan, ili kakav je tvoj stil života. Naše porijeklo iz radničke klase
obavezuje nas da posebno podržavamo one koji su se našli u nepovoljnoj situaciji.
■■ SK RAPID JE AUSTRIJSKI REKORDER PO BROJU OSVOJENIH TITULA.
Uspjeh je i naša baština i naša obavjeza. Zato je naš zahtjev da smo uvijek na vrhu. Nebitno je o kojem se natjecanju radi i gdje na svijetu igramo, mi uvijek želimo pobijediti. Da
bismo ispunili ovu zadaću, poslujemo solidno, inovativno i gledamo prema budućnosti.
Nezavisnost je za nas najveća vrijednost. Tako ostajemo vjerni našim vrijednostima i možemo ih proslijediti našim novim generacijama Rapidovaca. Time je zajamčeno da će naša
zajednička volja da se borimo i pobjeđujemo, duh Rapida, živjeti zauvijek.

