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„Ръководството на клуба бойкотира отбора с бездействието си”, убеден е
наставникът

Димитър Муртин
Веднага след мача срещу Бенковски (Костинброд), VELSPORT24.com потърси за
коментар старши треньора на „Чепинец”
Димитър Муртин
. Той акцентира върху ситуацията в клуба.
„За пореден път ясно пролича, че отбора не е водил подготовка и в последните минути
изпуснахме победата. Това подсказва, че условията, при които се готвим са ненормални.
При създадената ситуация нищо в „Чепинец” не е наред. Ние водим тренировки на един
терен с размери 16 на 30 метра. Това е единственото място, където може да се готвим.
Като излезем на голям терен проличава, че в края силите ни не достигат. Като добавя и
пропуснатата подготовка, всичко става пределно ясно”, сподели Муртин.
Старши треньорът на велинградчани нападна ръководството, че на практика бойкотира
отбора със своето бездействие.
„Искам съвсем отговорно да кажа, че след като някои хора затриха отбора,
продължават да го бойкотират и ако смятат, че само ние сме хората, които ще го
спасяваме няма как да стане.
Имам усещането, че хора от ръководството на клуба работят против него. Те само си
„потриват ръчичките” и чакат някой да им свърши работата. Така няма да стане – без
подготовка, без финансово обезпечаване... Настройват обществеността срещу
треньорския щаб. Ние сме единствените, които се опитваме да направим нещо. Ако не
бяхме ние през месец август отбора щеше да е преустановил участието си във „В” и да
играе в „Б” окръжна група”, припомни Димитър Муртин.
„Ако аз и моите асистенти сме хората, които пречим няма никакъв проблем да се
оттеглим. Аз имам достатъчно задължения в работата ми и в личния ми бизнес, така че
имам с какво да се занимавам.
Единственото ми желание е този отбор да се спаси, да се поставят едни по-нормални
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условия, за да не се получава това, което се случваше в последните 2 години - загуба на
много точки през есента и геройство през пролетта”, характеризира очакванията си
Муртин.
Бившият играч на „Чепинец” от 80-те години на миналия век коментира и финансовото
състояние на клуба.
„Гласувани са средства, а още не са преведени. Мина половината първенство, а
футболистите не са получили абсолютно нищо.
По какъв начин да ги мотивираме, след като нищо не се изпълнява”, риторично попита
наставникът.
„Ако някой иска да няма футбол в града, ако целта е да се прибират пари, нашето място
не е там”, категоричен бе той.
„Подчертаваме, че ние не се отказваме и ще се борим докрай, но трябва да се създадат
поне елементарни условия. Ние снижихме разходите 10-кратно в сравнение с пролетта
и пак ги няма парите”, недоумява Димитър Муртин.
Според него най-нормалното в този момент е щом няма условия във Велинград,
представителния отбор да тренира поне веднъж седмично в Ракитово.
„Ние винаги губим в последните минути от тактически недоразумения, нещо което не
може да се отработва на малкото игрище”, завърши той.
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