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HALLINTO
Seuratoiminnan opastus- ja koulutustoimintaa kehitetään.
Tehostetaan liiton organisaatiota ja toimintaa. Jatketaan nuorisobiljardi –
projektia oppisopimushenkilön toimesta.
Liiton talouden vahvistaminen yhteistyökumppanien hankinnalla.
Lisätään tiedotustoiminnan avoimuutta liiton hallituksen ja vuosikokouksien
päätöksistä.
Pidetään yllä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa liiton keräämistä
kilpailumaksuista eri lajien ja sarjojen suhteen. Edistetään demokratiaa
päätöksenteossa.
TIEDOTUSTOIMINTA
Biljardi -lehden julkaiseminen, 4 numeroa, SM-finaalien käsiohjelma.
Liiton internet sivujen ylläpito ja kehittäminen. Jäsentiedotteet sähköisesti
seuroille ja pelaajille. Kilpailukalenterit kevät ja syksy. Toimintasuunnitelma ja
–kertomus. Lajien tiedotustoiminnan kehittäminen sisäisesti ja ulkoisesti.
Kaikille lajeille ja sarjoille pyritään nimeämään omat tiedotusvastaavat.
Tiedotustoimintaa pyritään tehostamaan monipuolisesti tuottamalla entistä
enemmän aineistoa liiton nettisivulle ja jakamalla lajitietoutta entistä laajemmin
tiedotusvälineille. Kilpailujen tulospalvelun kehittäminen sekä suorien
internetlähetysten toteuttaminen kilpailuista.
PR-TOIMINTA JA MARKKINOINTI
Osallistuminen lajin esittely- ja messutilaisuuksiin yhdessä jäsenseurojen ja
yhteistyökumppanien kanssa. Lajin näkyvyyden parantaminen
tiedotusvälineissä sekä kansalaisten keskuudessa. Biljardin markkinoinnin ja
yritysyhteistyön kehittäminen.
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT
Kaikkien lajien oma kilpailutoiminta eri sarjoissa ja pelimuodoissa. Kaisan,
karan, poolin, pyramidin ja snookerin yhteiset SM finaalit Helsingin
Kulttuuritalolla toukokuussa 2015. Järjestetään kehitysvammaisten SM
kilpailut alkuvuodesta 2015. Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen
yhteistyössä Pohjoismaisten liittojen kanssa eri lajeissa. Osallistuminen eri
lajien kansainvälisiin arvokilpailuihin sekä muihin tapahtumiin
mahdollisuuksien mukaan.
NUORISOTOIMINTA
Nuorten maajoukkuepelaajien leirit ja koulutustapahtumat.
Maajoukkuepelaajien harjoittelun seuranta.
Muille nuorille lajin harrastajille järjestetään avoimia leirejä.
Järjestetään Nuorisotalojen joukkue SM kilpailut 8- ja 9-pallossa. Osallistutaan
nuorisotalo PM kilpailuun. Toteutetaan kaupunkikohtainen Junnubilisliiga
kokonaisuus yhdessä Resulttia Solutions kanssa. Aktivoidaan seuroja
järjestämään avoimia biljardikursseja ja säännöllisiä harjoituksia nuorille.
Liitto on palkannut henkilön keväällä 2014 oppisopimuksella nuorisobiljardi –
projektiin toteuttamaan lähinnä pääkaupunkiseudulla käytännön
biljardiopetusta nuorisotaloilla.
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VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
Toteutetaan edelleen Taso 1 seuravalmentajakurssit VOK valmennusohjeiden
mukaisesti. Pyritään suunnittelemaan Taso 2 valmentajakurssin sisältö ja
aloittamaan ensimmäiset kurssit. Koulutetaan edelleen liiton aluevalmentajia.
Tuotetaan valmennusmateriaalia. Aktivoidaan seuroja ja koulutettuja
seuravalmentajia järjestämään lajin harrastajille startti-, perus- ja
jatkokursseja. Koulutetaan nuorisobiljardin –projektin avulla kuntien
nuorisotalojen nuoriso-ohjaajia biljardin opettamiseen ja ohjaamiseen.
EETTISYYS JA TASA-ARVO
SBiL ottaa kaikessa toiminnassa huomioon Valo:n eettiset ohjeet ja reilun
pelin säännöt sekä ADT:n ohjeet ja määräykset. Pyritään kehittämään
pyörätuolibiljardia ja integroimaan se kansalliseen kilpailu- ja lajitoimintaan.
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KAISAJAOSTO
TAVOITTEET
Kaisa-biljardin kilpailutoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen
ja sen kehittäminen yhteistyössä seurojen kanssa.
Informaation jatkuva välittäminen seuroille ja pelaajille hyväksikäyttäen SBIL:n
tiedonvälityskanavia.
Kilpailujen tasokkuuden ja laadun nostaminen mm. järjestämissääntöjen
vakinaistamisen ja yhteisten pelisääntöjen avulla.
Kehittää ja selkeyttää kaisa-biljardin pelisääntöjä pelin ja pelaajien hyväksi
Ranking-listan arvostuksen lisääminen
Erikoiskilpailujen järjestäminen normaalin kilpailutoiminnan lisäksi ja
mahdollisesti myös yhteistyötä muiden pelimuotojen kanssa
Kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen ja vakituisen
maaottelukosketuksen saaminen.
Näkyvyyden lisääminen tiedotusvälineissä
TOIMENPITEET
Kaisajaosto käsittelee säännöllisesti ilmenneitä kehitystarpeita
Rankingkilpailujen ja muiden suurten kaisatapahtumien seuranta ja uutisointi
sekä rankinglistan ylläpitäminen
Kaisa-biljardin kilpailusääntöjen uudistaminen ja julkistaminen
Vuoden kaisapelaajan valinta ja palkitseminen
Pallosarjojen uudistus laadukkaampiin versioihin.
International-status kahdelle Suomen rg-kilpailulle
KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA
SM-KILPAILUT
Yleinen SM
Ikämiesten SM (MN50, MN60 ja MN70)
Nuorten SM (MN21)
Pari SM
Joukkue SM
RANKING-KILPAILUT
Kilpailukauden runko käsitellään ja sovitaan kaisajaoston ja seurojen välillä.
ELIITTIKILPAILU
Pelataan osittain kutsukilpailuna ja itse kilpailua hyödynnetään myös kaisan
sääntökokeiluissa.
ALUEKILPAILUT
Aluemestaruuskilpailut
Paikkakuntien mestaruuskilpailut
Seurojen mestaruuskilpailut
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
Ystävyysotteluja seuratasolla sekä ulkomaalaisten pelaajien osallistuminen
SBIL:n alaisiin kilpailuihin Suomessa. Näytösotteluja Suomessa ja ulkomailla.
Tuomas Komi
Kaisa lajipäällikkö
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KARAJAOSTO
TAVOITTEET
Parantaa yleisesti pelin tasoa Ja saada uudet harrastajat mukaan
kilpailutoimintaan.
Kilpailujen tasokkuuden ja laadun nostaminen sekä tiedotustoiminnan
tehostaminen olisi tärkeää.
Yhteistyön kehittäminen Pohjoismaiden kesken. Mahdolliset ystävyysottelut.
Saada lisää junioreita lajin pariin ja sitä kautta valmennustoimintaa seuroille ja
saleille.
KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Pari MM kilpailut Viersen 13-16.3.2015
EM kilpailut 24.04.2015-03.05.2015 Brandenburg
Toni Hannula
Kara lajipäällikkö
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POOLJAOSTO
YLEINEN SARJA, KOTIMAISET KILPAILUT
Yleisessä sarjassa kilpaillaan Mestaruussarjassa sekä kahdessa eri
divisioonassa.
Uusittua sarjajärjestelmää kehitetään edelleen.
MESTARUUSSARJA
1. DIVISIOONA
2. DIVISIOONA
DIVISIOONIEN MESTARUUSKILPAILUT
8 ja 9-pallo divisioonien mestaruuskilpailut
MUUT SARJAT
Naiset
Naiset B-mestaruuskilpailut 8 ja 9-pallo
Juniorit (PT16/18)
Seniorit MN40, MN50 ja MN60
SM KILPAILUT
Kaikissa sarjoissa omat SM kilpailut
8-pallo, 9-pallo, 10-pallo, straight pool
Pari- ja joukkue SM kilpailut
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
EM-kilpailut, yksilö/joukkue (miehet, naiset, pyörätuoli-pelaajat, juniorit ja
seniorit) tulevat olemaan tärkein kansainvälisistä kilpailuista ja tähän liitto
suuntaa myös merkittävimmän taloudellisen panoksensa. MM-kilpailut 8-, 9,ja 10-pallossa sekä straight poolissa miehet ja naiset. Lisäksi mm. World Cup
of Pool- turnaus sekä US Open turnaus. Myös Euro-Tour osakilpailuihin
osallistuu suomalaispelaajia edellisen kauden tapaan. Vuosittain pelataan
myös seurajoukkueiden EM-kilpailu. Järjestämme pyörätuoli MM-kisat
Suomessa.
KEHITTÄMISHANKKEET
Mestaruussarjan edelleen kehittäminen pelaajia ja katsojia paremmin
palvelevaksi kokonaisuudeksi, jolla saataisiin myös median mielenkiinto.
Tavoitteena koota mestaruussarjalle oma tiimi joka hoitaa pelkästään
mestaruussarjan asioita.
Junioritoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen, erilaisten keinojen
löytäminen junioripelaajien määrän kasvattamiseksi.
MUUTA
Pelaajamäärien tasaannuttua ja jopa käännyttyä laskuun kerätään tietoa miten
saadaan suunta taas ylöspäin ja kehitetään sarjajärjestelmää sen mukaan.
Yhteistoimintaa salien + seurojen kanssa pyritään lisäämään, jotta voidaan
turvata lajin kasvu. Vastapainona on muiden kansallisten kilpailujen voimakas
lisääntyminen, joka saattaa vaikuttaa liiton kilpailujen sekä niissä mukana
olevien pelaajien määrään.
Marko Hartikainen
Pool lajipäällikkö
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SNOOKERJAOSTO
TAVOITTEET
Uusien pelaajien ja seurojen aktivointi kilpailutoimintaan.
Junioripelaajien aktivointi, opettaminen ja leiritys.
Rankingkilpailujen tulos- ja streampalvelun kehittäminen.
Lähettää huippupelaaja(t) amatöörien EM-, PM- ja MM-kilpailujen lisäksi myös
yhteen PTC-kilpailuun.
Lajin näkyvyyden lisääminen tiedotusvälineissä.
Main Tour-sarjan saaminen pohjoismaihin kiertävällä systeemillä yhteistyössä
pohjoismaiden liittojen ja sponsorien kanssa.
TOIMENPITEET TAVOITTEILLE
Yhteistyö biljardiyrittäjien kanssa kilpailutoiminnan aloittamiseksi ja edelleen
kehittämiseksi.
Yhteistyö pohjoismaiden liittojen kanssa juniorileirien järjestämiseksi.
Snookerjaoston it-ryhmä kehittää kilpailu- ja streampalvelua.
Pelaajavalinnat EM-ja MM-kilpailuhin kilpailuohjekirjan kriteerien mukaisesti,
mahdollinen PTC-edustus snookerjaoston ja hallituksen päätöksellä.
Aktiivinen tiedotustoiminta koti- ja kansainvälisten kilpailujen yhteydessä.
Työryhmän perustaminen ja tunnustelujen aloittaminen Main Tour-sarjan
saamiseksi pohjoismaihin.
KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA
SM-kilpailut
Yhteiset SM-finaalit muiden biljardilajien kanssa
Ranking-kilpailut
Säännöllinen sarjajärjestelmä
Juniorikilpailut
Muut kilpailut
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
MM-kilpailut
Edustusjoukkue, miehet, naiset IBSF:n MM-kilpailuihin
EM-kilpailut
PM-kilpailut
Miehet, naiset ja seniorit EM-kilpailuihin
Junioriedustus EM- ja MM-kilpailuihin
World Team Cup
European Team Cup, miehet naiset, seniorit
Jukka Hämäläinen
Snooker lajipäällikkö
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PYRAMIDIJAOSTO
TAVOITE
Aktivoida pelaajia, kasvattaa pelaajamäärää sekä lisätä näkyvyyttä
KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA
-

Viisi rankingkilpailua: Kotka, Hyvinkää, Kokkola, Espoo, Helsinki
Kolmet avoimet tasoituskilpailut: Espoo, Kotka, Hyvinkää
SM-kilpailut/alkukilpalut: Moskovskaja Oulu, Nevskaja Espoo, Pari Amerikanka
Oulu, Amerikanka karsinnat Kotka + Finaali Kulttuuritalo,
Seniorit Nevskaja Oulu
Tarkemmat tiedot edellä mainituista kilpailuista löytyy
kilpailukalenterista.

PYRAMIDI-DIVISIOONA
Avoin kilpasarja, lajina Amerikanka. Sarjasta suljettu pois kuluvan kauden
Ranking kärki (4 pelaajaa) sekä SM voittajat. Alkukarsinnat pelataan
paikallisesti lohkopelein kotisaleilla/klubilla. Jokaista neljää pelaajaa kohden
yksi finaalipaikka. Finaalit jaettu akselilla Pohjoinen / Etelä. Sarjassa
ratkaistaan Pohjoisen sekä Etelän Divarimestari ja sarja huipentuu Super
finaaliin, jossa kohtaavat Pohjoisen ja Etelän mestarit.
KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA
-

Amerikankan EM 2015
Moskovskajan MM 2015
Free Pyramid (Amerikanka) MM 2015
Dynamic Pyramid (Nevskaja) MM 2015, lokakuu, Imatra, Suomi
Nuorten Pyramidi Fireball-turnaus, Pietari / Venäjä, lokakuu 2015
Kremlin Cup, Moskova / Venäjä, marraskuu 2015
Longoni Cup, Pietari / Venäjä, huhtikuu 2015
Tarkemmat tiedot edellä mainituista kilpailuista löytyy
kilpailukalenterista. Kauden mittaan on ympäri Venäjää ja muita Baltian maita
lukuisia avoimia kilpailuja joihin voi osallistua.
Dynamic Pyramid MM-kilpailut, Imatra, Suomi
Suomen Biljardiliitto on hakenut International Pyramid Commiteelta
järjestettäväksi kisoja vuodelle 2015. Tapahtuman toteutuminen varmistuu
tammikuussa 2015 kun Opetusministeriön päätös tulee mahdollisen
tappiotakauksen määrästä tai mahdollisuudesta.

Petri Pohjola, Pyramidi lajipäällikkö & kansainvälinen toiminta
Jesse Hämäläinen & Jori Manninen (kotimaan kilpailutoiminta)
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NUORISOTOIMINTA
Jatketaan Junnubilisliiga toimintaa, joka on tarkoitettu kaupunkien ja kuntien
nuorisotaloille, seurakuntien ja kuntien kerhoille sekä erityisnuorisotyöhön.
Pyritään laajentamaan toimintaa uusille paikkakunnille. Junnubilisliiga
toteutetaan yhteistyössä Resulttia Solutions kanssa.
Juniorien maajoukkueen leiritystä ja valmentautumista jatketaan tähtäimenä
syksyn 2015 poolin junioreiden ja koulupoikien EM kilpailut. Maajoukkueen
valmennuksesta ja koordinoinnista vastaa Sami Karttunen.
Valmennukseen ja harjoitteluun kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Viime
kauden oppeja hyödynnetään käytännössä ja Pohjoismaista yhteistyötä
pyritään jatkamaan edelliskauden tapaan pidettävällä pohjoismaisella leirillä.
RANKING- JA SM KILPAILUT
Junioreiden ranking- ja SM kilpailut pelataan yhdessä junioreiden PT18
sarjassa mikäli koulupoikien sarjassa ei ole riittävästi osallistujia.
NUORISOBILJARDI-PROJEKTI
Biljardiohjausta pääkaupunkiseudun kaikissa nuorisotaloissa. Pyritään
saamaan nuorisotalojen ohjaajat mukaan ohjaukseen.
2015 tammikuussa käynnistetään biljardi- divisioona The Lanessa ja PVK
salilla, pelataan kaikki Pool-pelimuodot, Snooker, Kaisa, ja Pyramidi.
Osallistujat tulevat pääkaupunkiseudun nuorisotaloista, joissa he ovat
osoittaneet kiinnostusta seuratoimintaan ja ovat pelanneet biljardia enemmän.
Kesäkuussa pidetään biljardileiri, aika ja paikka tarkentuu keväällä.
Tavoitteena saada uusia pelaajia seuratoimintaan ja osallistumaan eri lajien
Rg-kilpailuihin.
Nuorisobiljardi –projekti
Jyrki Nikitin

VALMENNUS- JA KOULUTUS
Alkeiskurssien ja muun valmennuksen jatkaminen.
Valmistuneiden alkeisvalmentajien ja biljardiyrittäjien / biljardikerhojen
edustajien yhteinen kokoontuminen alkuvuodesta.
Seuravalmentajakoulutus Taso-1 jatkaminen ja Taso-2 aloittaminen.
Ulkomaisten valmentajien tuominen Suomeen 2 kertaa vuoden aikana esim.
maajoukkueita/junioreita varten, esim. Pool - Jörgen Sandman, Snooker - Lee
Walker.
Valmennusvastaava
Heikki Aunio

