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Приоритетни задатак у 2015.години унапређење рада органа и служби које
ће деловати у оквиру делокрига који су им одређени одредбама Статута АСЦС и
УО АСЦС, реализован је највише у делу побољшања система такмичења на
територији Централне Србији, осмишљен је такав концепт који евидентно помаже
омасовљењу чланства у клубовима, подизању квалитета организације такмичења
у свим категоријама. Посебна пажња посвећена је организацији и спровођењу
такмичења за најмлађе где се кроз низ акција и активности знатно повећала и
масовност и квалитет такмичења. Као коначни производ оваквог рада уочљив је и
подизање квалитета осталих такмичења и наравно подизање нивоа резултата на
њима.

Програмски циљеви
Атлетски савез Централне Србије у 2015. години бавио се превасходно
промовисањем, пропагандом и развојем атлетског спорта на читавој територији.
Остварење ових основних циљева омогућено је кроз спровођење следећих
активности:
 Започета је акција континуиране едукацију учитеља и др. заинтересованих
за акцију ДЕЧЈА АТЛЕТИКА У ШКОЛИ, након чега су се створили услови за
организацију такмичења у школама до регионалног или републичког нивоа.
 Организован је система регионалних такмичења пре свега за најмлађе који
су већ ангажовани кроз пројекат ДЕЧЈА АТЛЕТИКА у клубовима. Овај
систем такмичења имао је свој подрегионални и регионални ниво, али по
први пут и завршну манифестација на републичком нивоу у сарадњи са
АСС.
 Настављено је унапређење регионалних такмичења, поред Појединачних
првенства АСЦС за све категорије, и организацију такмичења у кросу и
полумаратону. Поред Крагујевца организацију националних такмичења
спровели су као и ранијијх година и АК БОР и АК МЛАДОСТ – Ужице.
Почетком октобра организацијом Финала КУПа Србије за пионире отворен
је и стадион у Крушевцу.
 У пролећном делу организована је у сарадњи са клубовима КРОС ЛИГА
ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ, која је у организационом смислу била на завидном
нивоу. Клубови који су се укључили у организацију били су ЧААК Чачак, АК
БОР , АК ЈАСЕНИЦА Смедеревска Паланка и ОАК МОРАВА Ћуприја.







Знатно је подигнут ниво организовања летњих митинга за најмлађе кроз
пројекат КАД НЕМА ТАРТАНА... Одржано је шест митинга који су били
веома посећени, резултати су били на знатном вишем нивоу, а и медијски
боље пропраћено. Организацију такмичења спровели су АК БАЛКАН
Димитровград, АК БОР, АК ПАРАЋИН, АК ЈАСЕНИЦА Смедеревска
Паланка, ОАК МОРАВА Ћуприја и АК ВОЖД Јагодина. Више од 20
клубова је узело учешће, са око 200 такмичара по такмичењу. За
предходне две манифестације, поред веће масовности, веома је важно да
су подржане и од стране локалних самоуправа и морално и материјално.
У сарадњи са АСС и ове године АК ПОЛЕТ Пријепоље организовао је
значајно међународно такмичења.
Посебно треба истаћи одличну организацију 70. УЛИЧНЕ ТРКЕ У
ЋУПРИЈИ од стране ОАК МОРАВ Ћуприја.
Један број манифестација спроводе клубови самостално и без подршке
АСЦС тако да их није било ни у званичном Календару такмичења АСС и
АСЦС.

УО АСЦС је покушао да припреми и формира групу која је требало да
организује ОСНИВАЧКУ СКУПШТИНУ ТЗАСЦС, али и овог пута све се завршило
на појединчним покушајима и конкретна одлука Скупштине АСЦС није спроведена
у дело.
Све предложено у програму није и остварено јер се ни финансијски а ни
законодавни услови нису битније променили. Изостала је већа подршка чланова
АСЦС при спровођењу зацртаних програма. Ту се пре свега мисли на
организовање семинара за тренере и сл.
Наравно, висина реализације зависила је и од спољних фактора, и она је у
овом периоду била више него симболична: нису реализовани договори са АСС,
изостала је помоћ спонзора и донатора, а сарадња са локалним самоуправама
само још увек је на прилично ниском нивоу.
И поред свих тешкоћа постоји и известан напредак, клубови су уплатом
годишњих чланарина обезбедили бољи рад канцеларије. У мањој мери постоји
проблем код наплате такси за рагистацију и пререгистрацију такмичара али број
клубова који нису извршили своје обавезе мањи је од 15%, док је наплата
чланарине 95% (само клубови који нису ни били активни у 2015.години).
Информисање клубова путем званичне интернет презентације је све боље
и тако постављене информације значајније се користе од стране и клубова
региона а и шире.
И поред свега изнетог можемо бити оптимисти, јер су већ започети или су у
завршним припремама радови на развоју атлетске инфраструктурне мреже у
региону што ће дугорочно донети бржи развој нашег спорта у наредних пар
година.
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