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HOW IT ALL STARTED

മറക്കാനയിലെ
ഫുട്ബാള്
മ്
ാത്സവം
ലെട്ടടങ്ങി
മാസങ്ങളായി .സിരെളി്ൊ
ടുന്നത്
ഇന്ത്യന്
രക്തം
ആലെങ്കിെും
വി്േശലെ
ഫുട്ബാള്
ജന്മിെള്ക്കു
സവന്ത്ം മനസ്സം
ൃേയവും
െൃത്യം
ഒരു
മാസ്െക്ക്
പെയം നല്െി
നമള്ള്
ഫുട്ബാള്്രപമിെള് .പലെ
, െണ്ട
സായിപ്പന്മാര്ക്ക്ക്
്വണ്ടി ജയ് വിളിച്ചത് മത്ി
എന്നും
ഇനി
അല്പം
ആഭ്യന്ത്ര
ൊരയങ്ങള്
ആൊം
എന്നും
മുന്നറിയിപ്പ് നല്െിലക്കാണ്ട്
CEC യുലട ‘ചാമ്പ്യന്് െീഗ്’
campion പടി
വാത്ില്ക്കല്
വലന്നെിഭ്ീഷെി
മുഴക്കിെുടങ്ങി
–
“ഞാന്
ലവറും

െളിയെല.

I am more

than a game”!!

Every year, annual
sports are followed by a proficient, grand get together of all
those who made it happen. But
the get together arranged after
Sports '06 was an exception.
Exception in the sense that it
turned out to be the beginning of
a new era in CEC. While having
'Cup Of Tea’, fortunately not all
were dedicated to it!
People started sharing
their views, thoughts and ideas.
Suddenly one jumped up and
said,” Why not an Intra IHRD
Football tournament?”. If my
memory goes right, it was Justin
(popularly known as Chavar)
who put up this. For a moment
silence ruled the scene. Silence
was shattered with Ajith Sen Sir
saying,"Ok, let’s see whether we
can!".Frank, I never thought this
discussion would go beyond that
'Tea party'. But, on 7th April
'06,1st meeting was held with
not more than four people at-

tending it. It was a very informal
meeting with not many vital decisions taken. An executive committee was formed on the same
date. As never before such football tournament was hoisted at
CEC, we had no hint of how to
move ahead. But we were not
that worried as we had Ajith Sen
sir to lead from the front. The
word systematic can be attached
with this powerful personality.
Things looked easy as we were
properly steered by him. If he was
not around, I should say that this
tournament would have remained
as an unrealized daydream!
- Rajeesh S Babu
( Sports secretary ,2006)

Pradeep Rameesh
is a professional Football
freestyle
performer.
His
shows are about juggling
and performing eye catchy
tricks and gravity defying
stunts with a football. Pradeep has given over 200
shows with a football in all
parts of India and the world
too. After graduating from
Hindu Senior Secondary
school in Adyar , Indira na-

of luck to the organisers of our
flagship event. May CEC stand
tall and pride at the end of the
day. Hope all the teams take
part in the tournament in right
spirit.”

Dr. Ajith Sen
NSS
co-ordinator,
CEC

“This

is the first time

a news letter is being released
associated with Campion. I am
extending my deep support to

THE FREESTYLER PROTEGE
too .After graduating from
Hindu Senior Secondary
school in Adyar , Indira nagar, Pradeep had a passion
for football skills and tricks
that led him to discover the
world of freestyle football. His
own personal dedication, self
–belief and training along
with some big support from
family and friends, allowed
him to continue chasing his
dream of becoming a professional footballer. Pradeep is
the winner of the Indian -leg
of the 2012 edition of the Red
bull Street Style. His show is
going to be a new experience

“I Am wishing best

for CECians and a tremendous
Kick start to Campion 2014.

this initiative and hope our team
is going to raise the cup. All the
best team CEC. “
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CLASSIC WORLD CUP MATCHES I HAVE WATCHED
COURTESY (the words and lines from): www.fifa.com/classicfootball/
matches/world-cup/
01: Italy v/s Argentina 03/07/1990

My association with
College
of
Engineering
Chengannur started even before
year 2000, from the time my
sister and brother studied here.
When Abhijith came to me asking for a note to publish in the
College Newsletter regarding
Campion, I was not sure whether I was the exact person for
this. So I thought I will share
some history of Campion that
most of the current batches
would not be aware of.

I first heard about
Campion from my brother in
2006, when they (2003-2007
Batch) were organizing the first
Campion. From my brother and
his friends I came to know that
the inspiration for organizing
such a tournament came from
none other than Mr. Ajith Sen’s
stories regarding inter collegiate
volleyball tournament, that used
to take place in our college ,during early days of the
college. The name ‘Campion’
was proposed by one of the pass
out batch student then. Thus the
first Campion was conducted
from 22nd to 24th of August
2006, with Mr. Rejeesh S Babu
(Sports Secretary) and Mr. Justin Jose (Tournament Secretary)
leading the organizing committee. With the countdown on the
go,for this year’s Campion, I
would like to extend my heartfelt wishes to the Campion organizing committee and our
College team for the upcoming
tournament. Also, I would like
to extend my best wishes to
Summit team, another big event
coming up for us soon. Talking
about Campion, I would like to
share some of the best moments
I had watching the World Cup
football matches.
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The day Naples belonged to Argentina
I turn the clock back to 3 July 1990 and recall Italy's
semi-final match with Argentina, which saw Diego Maradona
return to his old stomping ground to help break the hosts' hearts.
02: Argentina v/s England 30/06/1998
A match which had everything
It reflects on the Argentina-England battle from France
1998, which was packed with drama and ultimately won by the
Albiceleste on penalties.
03: Korea Republic v/s Italy 18/06/2002
Ahn's golden moment
I looked back to, arguably, the most memorable match of
the 2002 FIFA World Cup: a triumph for the co-hosts over the
mighty Azzurri.
04: Netherlands v/s Brazil 09/07/1994
Brazil end Oranje's American dream
Both were on the hunt to end a long wait for FIFA World
Cup™ glory, though the Netherlands' infinitely long than Brazil's,
and this desire set up a fantastic topsy-turvy clash which extinguished one set of hopes, and built towards another's success.
05: Germany v/s Italy 04/07/2006
Italy wreck German fairy tale
Latest Classic Match witnessed German hearts broken in Dortmund as Italy outlasted the hosts in an epic FIFA World Cup semi
-final battle.
06: Romania v/s Argentina 03/07/1994
Dumitrescu double downs Argentina
I
am going to look back at a classic encounter from USA
1994, when Romania sank an Argentina side still reeling from
Diego Maradona’s doping ban.
07: England v/s Cameroon 01/07/1990
England maul fellow lions Milla, Cameroon
Few games at the 1990 FIFA World Cup ™ captured the
imagination like the epic quarter-final between England and Cameroon, producing a roller-coaster clash between the Three Lions
and the Indomitable Lions.
08: Spain vs Nigeria 13/06/1998
Long-suffering Spain stunned by Oliseh sizzler
Nigeria and Spain needed no time to find their stride at
France 98, trading blows in a captivating opening group game in
rainy Nantes which the Africans, twice behind, eventually edged
3-2 through Sunday Oliseh's spectacular late strike.
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A TALK WITH TAA & DEEPAK
Q.എന്താണ് campion നെ കുറിച്ച്
പറയുമ്പാള് ആദ്യം മെസ്സില്
വരുന്ന ചിത്രം?
—--ആദ്യം
മെസ്സില്
ഓടിനയത്തുന്നത്
CAMPION ‘07
രനന്നയാണ്. ഞങ്ങളുനട ആദ്യനത്ത
campion ആയിരുന്നു.
ശരിക്ും
ഞങ്ങള്
രകര്ത്ത്തു.
യരെിയര്ത്
എമ്ന്നാ
ജൂെിയര്ത്
എമ്ന്നാ
മ്വര്ത്രിരിവിലാതാനര CECains ആയി
എലാതാവരും
ഒരുമിച്ചു
പണിനയടുത്തു.
നത്രൌണ്ട്
കമ്മിറ്റി
നമപര്ത്
ആയിരുന്നു ഞാന്. നത്രൌണ്ടിനലാ
അറ്റകുറ്റ പണികനളാനക് വളനര
രയകരമായിരുന്നു.
ആമ്വശം
മ്കറി ഒടുവില് മ്രാള് മ്പാസ്റ്റിന്നറ
നവല്ടിംഗ് നട
െടക്ുന്ന
യമയത്ത്
MASK മ്പാലാും
ഇട്ടിലാത
ഞങ്ങള്.
പിമ്റ്റന്ന്
രണ്ടു
ദ്ിവയമ്ത്തക്്
എെിക്ും കൂട്ടുകാരെും കണ്ണിെു
െലാത
ഒന്നാന്തരം
പണി
കിട്ടിയമ്പാഴാണ്
നചയ്രത്
മണ്ടത്തരമായിമ്പാനയന്നു
മെസ്സിലാായത്!
Q.2009 campion വിജയകരമാക്ി
രരര്ത്ക്ുവാന്
മ്െരിട്ട
ത്പരിയന്ധികള്
—ത്പധാെത്പരിയന്ധി
പണലാഭ്യര
രനന്നയായിരുന്നു.
മാരയിന്, നടക്നെസ്റ്റ്, ആര്ത്സ്,
ടടരര്ത്
ടെവ്
അങ്ങനെ
പലാരരത്തിനലായും
പിരിവുകള്
കഴിഞ്ഞുെില്ക്ുന്ന
യമയം.
പനെ
എലാതാവരും
കാരയമായിത്തനന്ന രംരത്തിറങ്ങി.
പുരിയരായി ത്പമ്വശെം മ്െടിയ
വിദ്യാര്ത്ഥികളുനട
മാരാപിരാക്നള
അഡ്മിഷന്
യമയത്തുരനന്ന
മ്െരിട്ട്
കണ്ടു.
കാരയമായിത്തനന്ന
അവര്ത്
യഹായിച്ചു.
പിനന്ന,
യമ്മാെക്ൂപണ്...
അങ്ങനെ
ഒടുവില്
നറമ്ക്ാര്ത്ഡ്
രുക
ബാലാന്് വരുത്താെും കഴിഞ്ഞു;

-T A Arunanand, College Chairഅടുത്തവര്ത്ഷമ്ത്തക്ു
man, 2010
-Deepak Devanand, CAMPION
ള്ള
2010 Secretary
യരഡ്മണിയായിട്ട്.മ
നറ്റാരു ത്പശ്െം എലാതാ
മ്കാമ്ളജുകനളയും
Q.ഒന്ന് കൂടി campion െടത്താന്
എത്തിക്ുക്
അവയരം
ലാഭ്ിച്ചാല്
എന്നരായിരുന്നു.ഒരു
എനന്താനക്
പുരുമകള്
മ്കാമ്ളജ്
അല്പം
പരരെിക്ും?
ഉടക്ി
െിന്നരായി
—െമ്മുനട
ടരമിന്നറ
ഓര്ത്ക്ുന്നു.
െമ്മുനട
ആദ്യ
മത്സരം
ഏറ്റവും
അജിത്നയന്
ദ്ുര്ത്ബലാരായ
യാറിന്നറ ഇടനപടല്
എലാതാം
ഭ്ംരിയാക്ി. എരിരാളികമ്ളാസ ആക്ും .
ത്രൌണ്ടില്
എലാതാ മ്കാമ്ളജുകളും യവന്തം
കളിക്ുന്നരിന്നറ
യമ്മര്ത്ദം
പനെടുത്തു.
അരിജരവിക്ാന്
ഇത്
യഹായിക്ും

Q.
ഇത്തവണനത്ത
CAMPION
യംഘാടകമ്രാസ
Q.
2009
campion നലാ
പറയാനുള്ളത്
മറക്ാൊവാത്ത
—
അെുഭ്വം.
ടൂര്ത്ണനമന്റ്  െടത്തിപിന്നറ
വയക്തമായ പ്ലാന് െിങ്ങളുനട
—െമ്മുനട
ടരം
കയ്യില് ഉനണ്ടന്നറിയാം.പനെ
ആദ്യ റൌണ്ടില് രനന്ന
ഇത്
കൃരയമായി
പുറത്തായരായിരുന്നു
െടപിലാാക്ുക
എന്നരാണ്
campion
09നലാ
ത്പയായകരമായ
കാരയം.
മറക്ാൊവാത്ത
കാണികനള
യംഭ്വം.െമുക്്െനലാതാ
െിയത്ന്തിക്ാെയിരിക്ും
രു
ടരം
ഏറ്റവും
ഉണ്ടായിരുന്നു.പനെ
വിയര്ത്നപാഴുമ്ക്ണ്ടി വരിക.
എന്തുനകാമ്ണ്ടാ
െന്നയി
പണി
നചയ്യുന്ന
കാണികളുനട
volunteers ഉനണ്ടെില്
ഒരു
ത്പരരെയ്നക്ാത്തുയ
കാരയത്തിലാും ആശെ മ്വണ്ട.
രാന് ടരമിന് കഴിഞ്ഞിലാത.
ടൂര്ത്ണനമന്റിെു എലാതാ വിധ
ആശംയകളും മ്െരുന്നു.
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ടന് നജറിന് മ്ജാജി മ്ജാര്ത്ജ് രനെ അെുഭ്വം പെു നവക്ുന്നു.

ചരിത്ര മുഹൂര്ത്ത്തം
മഴ നചറുരായി നപയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കളി രുടങ്ങാന് ഇെി
അധികം യമയം ബാക്ിയിലാത. നെഞ്ചിനലാ ഭ്ാരം കൂടി കൂടി വരുന്ന മ്പാനലാ. മഴ
െന്നായി നപയ്രിരുനന്നെില് കളി കുറച്ചു െരട്ടി
നവക്ാന്
പറയാമായിരുന്നു.മണിക്ൂറുകള്ക്് മുന്
രണ്ടു കളി ജയിച്ചരിന്നറ
യമ്ന്താഷം ഇെിയും ആയവദ്ിച്ചു രരര്ത്ന്നിട്ടിലാത.
അപമ്ഴക്ും നയമി ടെെല്. എരിരാളികള് അടൂര്ത് എഞ്ചിെരയറിംഗ് നട
മ്കാമ്ളജ്. മറ്റു ടരം അംരങ്ങമ്ളാസ െമ്മള് രനന്ന ജയിക്ും എന്ന് പറയുമ്പാഴും
മ്രാല്ക്ാൊണ് യാധയര എനന്നെിക്ു മ്രാന്നി. കാരണം അടൂര്ത് അരിെു
മുന്പുള്ള കളികള് അത്ര െലാത ത്പകടെം ആയിരുന്നു കാഴ്ച്ച്ചനവച്ചത്. മഴ
െന്നായി നപയ്യാന് ആശിച്ചു െിന്നമ്പാ ജസ്റ്റിന് മ്ചട്ടന് പറഞ്ഞു െിങ്ങള് ഇനപാ
രനന്ന കളിക്ാന്. മ്ചട്ടൊയിരുന്നു അത്തവണ ടരം മാമ്െജര്ത്.
ടമരാെമ്ത്തക്് ഇറങ്ങുമ്പാ വലാിയ ത്പരരെ ഒന്നും ഇലാതായിരുന്നു. ഇവിടം
വനരനയെിലാും
എത്തിയമ്ലാതാ
എന്നായിരുന്നു
ചിന്ത.
രുടക്ം
രനന്ന
അടൂരുകാര്ത് ആത്കമിച്ചു കളിക്ാന് രുടങ്ങി.
ആദ്യ കളിയില് കലാതൂപാറക്് എരിനര 6-0
െും രണ്ടാമനത്തരില്
പൂഞാറിനെരിനര 4-1 െും ജയിച്ച CEC ആയിരുന്നിലാത നയമി ടെെലാിന്നറ
ആദ്യ പകുരിയില് കണ്ടത്. െമ്മുനട ടരം രരര്ത്ത്തും പരറിമ്പായി. .
ആദ്യപകുരി
രരരുന്നരിെു
മുന്
രനന്ന
എലാതാവരും
രളര്ത്ന്ന
മട്ടായി.യരെിമ്യര്ത്് ഒത്തിരി മ്മാഹിച്ച CAMPION നെനയമിടെെല് വനര
എെിലാും എത്താെയമ്ലാതാ എന്ന് ഞാന് ആശവയിച്ചു. ഒരു മ്രാള് വരമ്ഴണ്ട
രാമയമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പരാജയം ഉറപിക്ാന്. പനെ മ്രാനളന്നുറച്ച
ഒരു നഹഡ്ഡര്ത് െമ്മുനട മ്രാളി രട്ടി അകറ്റിയത് െിര്ത്ണായകമായി. Attacking is the
best defence എന്ന് ആമ്രാ പറഞ്ഞു മ്കട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലാും മ്രാല്ക്ാന്
മ്പാവാണ്. എന്നാപിനന്ന ചുമ്മാ അറ്റാക് നചയ്ത് കളിക്ാന് ഞങ്ങള്
രരരുമാെിച്ചു. ആദ്യപകുരി അവയാെിക്ുന്നരിെു മുന്
വളനര െനലാതാരു
അവയരം ലാഭ്ിനച്ചെിലാും അത് മുരലാാക്ാന് പറ്റിയിലാത.
രണ്ടാം പകുരിയില് അവരുനട ത്പരിമ്രാധ െിരക്നരനയലാതാം െമ്മുനട
മുമ്ന്നറ്റക്ാര്ത് മാര്ത്ക്് നചയ്രു. പന്ത് ഒരു ഹാെിന്നറ അപുറമ്ത്തക്്
എറിയാന് പാടിലാത എന്ന െിയമം ഉള്ളരിൊല് എമ്ങ്ങാട്ട് പനന്തറിയണം
എന്നറിയാനര അവരുനട മ്രാളി കുഴഞ്ഞു. പലാമ്പാഴും െമ്മുനട കളിക്ാര്ത്ക്്
പന്തിട്ടു രരികയും നചയ്രു! രണ്ടാം പകുരിയില് ശരിക്ും െമ്മുനട
ആധിപരയം ആയിരുന്നു. ഒട്ടെവധി അവയരങ്ങള്. അരില് രനണ്ടണ്ണം മ്രാള്
ആയി. കളി അവയാെിക്ാറായമ്പാള് നപയ്ര മഴ എലാതാവര്ത്ക്ും ംര്ത്ജം
രരുന്ന മ്പാലാായിരുന്നു. ഇെിയും എത്ര മ്െരം മ്വണനമെിലാും കളിക്ാം എന്ന
രരരിയില് ഞങ്ങള് കളിച്ചു. അവയാെ വിയില് മുഴങ്ങുമ്പാള് ്മ്കാര്ത് 20.എലാതാവരും നചളി പൂണ്ടുകിടന്ന ടമരാെത് എടുത്തു ചാടി. പിന്നരസ
ടെെല്
കളിക്ുക
മ്പാലാും
മ്വണ്ട
എന്നാ
മമ്ൊഭ്ാവമായിരുന്നു.
ജയിക്ുനമന്ന് എലാതാര്ത്ക്ും െലാത ഉറപായിരുന്നു. ത്പരരെിച്ച മ്പാനലാ രനന്ന
ടെെല് ഞങ്ങള് 4-1 െു ജയിച്ചു. cec ആദ്യമായി campion കിരരടം മ്െടി.വിയിച്ച
ടരമിനെ ത്പരിെിധരകരിച് യംയാരിക്ാന് എെിക്് അന്ന് അവയരം
കിട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് എലാതാവമ്രാടും പറയണനമന്ന് പിന്നരടു ആത്രഹിച്ച ചിലാ
കാരയങ്ങള് ഇവിനട മ്ചര്ത്ക്ുന്നു. പലാമ്പാഴും െമ്മുനട ടരം മ്രാല്ക്ാെുള്ള
ത്പധാെ കാരണം െമ്മുനട യവന്തം crowd രനന്ന ആണ്. ചിലാര്ത്ക്് crowd support
പ്ല് ആണ്. അത് അവനര കൂടുരല് െന്നായി കളിക്ാന് യഹായിക്ും.
എന്നാല് മറ്റു ചിനലാ ഇത് യമ്മര്ത്ദ്ത്തില് ആക്ും.നപൊല്റ്റി മ്പാലാുള്ള
െിര്ത്ണായക കിക്ുകള് എടുക്ുന്ന യമയത്ത് ‘കളിക്ാനര മ്പടിപിക്രുത്’ !
മനറ്റാരു കാരയം എരിര്ത് ടരമിനലാ കളിക്ാര്ത്ക്് മ്വണ്ട മാെയര െല്കുക
എന്നുള്ളരാണ്. െമ്മുനട ടരമിനെ പരമാവധി മ്ത്പാത്സാഹിപിക്ുക.എരിര്ത് ടരം
അവരുനട കളി കളിക്നട്ട.
െുസമ്ബാള് കളിച്ചു ഇെിയും നകാരി രരര്ത്ന്നിട്ടിലാത. പലാമ്പാഴും പണ്ടനത്ത
മ്പാനലാ ഒരു ടരമിന് മ്വണ്ടി കളിക്ാന് പറ്റിയിരുനന്നെില് എന്ന് ആത്രഹിക്ും.
െിങ്ങള് ഈ ടൂര്ത്ണനമന്റ്  പരമാവധി ആമ്ഘാഷിക്ുക. CEC യുനട ടരമിന്
എലാതാവിധ വിജയാശംയകളും മ്െരുന്നു.
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CAMPION ‘14-TEAM LIST
CEC Blues
Gokul M Nair(C)
Aswin S
Jogi Joseph
Amal Jose
Tharun
Akhil Joseph
Arshad A K
Fazal Rehman
Anees
Ajay
Anand P S
Azhar M A

CEC Reds
Anand S R (C)
Arun A
Arun Mulloth
Bineesh
Hunais
Adhithya
Nabeel
Sidharth
Rohith
Sudeep
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ATTINGAL
Altaj A.Kalam(C)
Nandagopal
Shanif
Anwin k
Ajin Martin
Jubin
Azharudeen
Sai
Harikrishnan
CHERTHALA
Jeevan (C)
Shiju
Rojan
Sreejith
Anand
Arun
Safvan
Jamshad
Sunil
Sreenad
KALLOOPARA
Alex P Philip (C)
Saifudheen K
Sabik K
Shijo George
Roshan Muhammad
Subramanian
Rahul Sasi
Tinku Thomas Oomen
Sanjay Satheesh
Romario

MEC
Achuth Ashok (C)

Muhammed Ameen
Muhammed Safvan
Prasad V
Ashib T
Vivek Shivaram
Muhammed PM
Shaheer Korambayil
Jostin Lukose
Afeed Ali
Thufail P Shoukath
KOTTARAKKARA

Mohd. Afeef (C)
Manoj MG
Jishnu M
Jithin Peter
Mohammed Fazil
Ridvan P
Jithin K

KARUNAGAPPALLY
Bharath Prakash (C)
Abhimanyu
Anshad O K
Abhijith
Alim Safeer
Aswin Raj
Nebu Koshy
Jaison Saji
Rahul Raj
S L Sreejith
POONJAR

Mohammed Niyas (C)
Viben
Jithu
Sanoop
Jubil
Lijin
Fasal
Nithin
Sunil
Jishnu
Nelson
Rahul
Leo
Jishnu Raj
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