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Юбилярът Димитър Муртин е участник в епичните футболни битки на Чепинец с Левски и ЦСКА
Един от славните играчи на Чепинец „открива“ 2016-а с юбилей. На 4 януари своята
60-годишнина отбелязва бившият играч и треньор на велинградския клуб Димитър
Муртин, разкри velsport24.com. Юбилеят е добър повод да си припомним богатата му
състезателна и треньорска кариера.

Димитър Муртин е юноша на Чепинец. През 1976 г. дебютира с екипа на мъжкия отбор
в Южната „Б“ група. Участник е в легендарния футболен поход на Чепинец в турнира за
Купата на Съветската армия през сезон 1977/1978 г. Тогава велинградският клуб се
превръща в страшилище за столичните грандове Левски и ЦСКА, достигайки до
полуфинал и записвайки едни от най-паметните моменти от своята история.

Димитър Муртин се нарежда на 4-то място във вечната ранглиста на Чепинец по брой
изиграни срещи в „Б“ група. Славният полузащитник записва 163 мача във втора
дивизия и отбелязва 20 гола с фланелката на велинградския клуб.

След приключване на активната си състезателна кариера, Димитър Муртин се насочва
към треньорската професия, която практикува успешно и до днес.

На няколко пъти велинградският специалист е начело на мъжкия тим на Чепинец в
Югозападната „В“ група. За последно той бе наставник на тима през 2011 г. Тогава
възпитаникът на НСА „Васил Левски“ спаси от сигурно изпадане велинградчани. През
есента на 2010 г. Чепинец записва кошмарна серия от 19 поредни загуби в първенството
и приключва без спечелена точка. През пролетния полусезон съставът, воден от
Димитър Муртин прави истинско чудо и след 13 победи, 3 равенства и 3 загуби оцелява
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сензационно в Югозападната „В“ група. През ноември 2011 г. специалистът се разделя с
Чепинец.

В последните 3 сезона Димитър Муртин е наставник на юношески тим. Бившият
полузащитник на Чепинец е дългогодишен преподавател в Професионалната гимназия
по горско стопанство „Христо Ботев“ – Велинград. През 2013 г. ръководството на
елитното професионално училище взема решение да създаде свой собствен отбор,
който да се състезава в регионалното първенство със собствени кадри. За целта е
създаден ФК ПГГС „Христо Ботев“. Един от основателите на клуба и старши треньор на
тима, от създаването му до днес е именно Димитър Муртин.

Футболните успехи на възпитаниците на гимназията по горско стопанство не
закъсняват. През учебната 2013/14 г. отборът на ПГГС „Христо Ботев“ (XI – XII клас)
стига до финалите на ученическото първенство, елиминирайки последователно
съперниците си на общинско, областно и зонално ниво. Селекцията на Димитър Муртин
заема рекордното пето място в България.

Филип УСТАБАШИЕВ

Екипът на Velsport24.com пожелава на юбиляря Димитър Муртин крепко здраве,
шампионско дълголетие, щастливи мигове и успехи във всички начинания!
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