Легендата Динко Дерменджиев: Велинград живееше с футбола
Понеделник, 06 Юли 2015 16:00

Динко Дерменджиев - Чико стартира като треньор с Чепинец (Велинград) през 1978 г.
Легендата Динко Дерменджиев – Чико проследи съботната приятелска среща между
ветераните на Левски (Ракитово) и Ботев (Пловдив), завършила 1:1
. Срещаме Ви отблизо със славния футболист и треньор, който се върна към времето,
когато през 1978 г. започна треньорската си кариера във Велинград.

„Доста време не съм идвал тук, но днешната среща ме върна към спомените за
Ракитово и Велинград, за 1978 г. когато бях треньор на Чепинец, оттук тръгна и моята
кариера като треньор, имаше много спомени, емоции, много добър отбор... Ракитово ми
е любим град, свързан с много лагери с Ботев. С националния отбор на България също
сме идвали. Достави ми удоволствие, че след толкова години отново съм тук на този
хубав терен и сред тази прекрасна природа в Ракитово. Получи се един добър мач.
Направиха ми впечатление много качествени момчета – ветерани, които са играли
футбол, от Ракитово и Велинград. Надявам се традицията да бъде продължена и този
мач между двата отбора да не бъде последен”, каза пред velsport24.com Динко
Дерменджиев.

„Не следя много отблизо ситуацията в Чепинец в момента. Сега с участието и на ЦСКА
очаквам много интересни мачове. Предполагам, че ще имам възможността по-често да
идвам във Велинград и да гледам някои дербита. Определено ще бъде интересно във
„В” група през този сезон”, отчете легендата.

„Град като Велинград заслужава Чепинец да бъде възроден, както беше по времето,
когато аз бях треньор на отбора. През сезон 1978/79 г. стигнахме до третото място в
Южната „Б” група. Завършихме с равен брой точки с втория Димитровград, но по-лоша
голова разлика. Велинград живееше с футбола. Трябва да се намери човек да поеме
инициативата”, върна се към спомените си Чико.
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„Футболът по времето, когато аз играех беше държавна политика. 25 години изминаха
от демокрацията, ситуацията доста се промени. Сега нещата са много комерсиални,
днес изразходваните средства за 1 клуб се измерват в милиони. Важното е държавата
да помисли за данъчни облекчения за онези, които финансират спорта, но това е
далечна история според мен”, отбеляза в заключение Динко Дерменджиев.

Филип УСТАБАШИЕВ

ВИЗИТКА
Динко Цветков Дерменджиев е роден на 2 юни 1941 г. в Пловдив. Изиграл е 447 срещи и
е вкарал 194 гола в „А” група. За националния отбор на България има 58 мача и 19 гола.
Участник на три световни първенства – Чили 1962, Англия 1966 и Мексико 1970. Играл
е в кариерата си срещу най-големите звезди на своето време - Пеле, Бекенбауер,
Еузебио и други.
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