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1. Sissejuhatus
Eesti Piljardiliit on Eestis tegutsevate piljardisporti edenavate klubide
esindusorganisatsioon. Klubide all siinkohal mõeldakse piljardit kui sportmängu
harrastavate mängijate ühendusi, mitte piljardimängu mängukohti. Kuigi nimetatud
mängijate ühendused kuuluvad sageli mõne piljardisaali püsiklientide juurde, käsitleb
Eesti Piljardiliit mängukohtasid kui partnereid ja on ainult piljardimängijate
esindusorganisatsioon. Siinkohal on kohane veel esile tõsta, et Eesti Piljardiliidu
liikmesklubidele on esitatud künnise nõue liidu poolt korraldavatel võistlustel
osalemiseks. Selle eesmärgiks on tagada liidu roll esindusorganisatsioonina just piljardit
sportlikel eesmärkidel harrastavatele mängijatele.
2. Arengukava koostamise eesmärk
Arengukava koostamise eesmärk on Eesti Piljardiliidu peamiste tegevussuundade ning
pikaajaliste eesmärkide seadmine. Arvesse võetakse reaalset hetkeolukorda
piljardispordis, rahvusvahelisel tasemel tippsportlaste olemasolu, noorsportlaste
pealekasvu, harrastastussportlase kandepinda, arenguid piljardi mängukohtade osas ning
liidu rahaliste ressursside seisu ja tuluallikate kasvu võimalusi.
3. Missioon
Piljardispordi arendamine nii tipp-, võistlus- kui ka rahvaspordi tasemel, sportlaste
kandepinna laiendamine ning parimate treeningtingimuste loomine rahvusvahelisel
tasemel tippsportlaste pealekasvuks.
4. Visioon
Viia piljardisport sisetingimuses harrastatavate individuaalsportide kategoorias
võistlussportlaste arvult kümne populaarseima hulka ja saavutada Eesti sportlaste alaline
esinemine rahvusvahelistes võistlussarjades ning tiitlivõistlustel.
5. Ajalugu
Eesti Piljardiliit on asutatud 12. aprillil 1997. aastal ning alaliitu on mitmel korral
reformitud. Hetkel kehtiv põhikiri on vastu võetud liidu üldkoosolekul 19. septembril
2018 Tallinnas. Sellega lõpetati erinevate piljardispordi alaliikide esindamine läbi
eraldiseisvate föderatsioonide, algas piljardispordi klubide vastuvõtmine Eesti Piljardiliidu
liikmeskonda, mistõttu alates 2019. aasta algusest ei oma ükski kolmest varem tegutsenud
föderatsioonist (Eesti Piljardi Föderatsioon, Eesti Snuukri Föderatsioon, Eesti Püramiidi
Föderatsioon) Eesti Piljardiliidus mingisugust juriidilist jõudu.
6. Liikmelisus
Eesti Piljardiliit on Eesti Olümpiakomitee täieõiguslik liige.
Lisaks kuulub Piljardiliit järgnevatesse rahvusvahelistesse spordiorganisatsioonidesse:
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-

Euroopa Piljardi Föderatsioon (European Pocket Billiard Federation - www.epbf.com)
Euroopa Piljardi ja Snuukeri Assotsiatsioon (EBSA www.ebsa.tv )
Maailma Snuukeri Föderatsioon (WSF https://www.wpbsa.com/about/wsf/ )
Rahvusvaheline Püramiidi Liit (International Pyramid Confederation, www.ipcbilliard.com )

7. Piljardispori alaliigid ja alaliidu korraldatavad võistlused
Piljardi erinevate liikide ühisnimetaja Eestis on piljardisport. Eestis harrastatakse kolme
erinevat piljardispordi liiki - piljard, snuuker, püramiid. Nimetatud kolmes alaliigis
toimuvad Eesti Piljardiliidu poolt korraldatavad erineva tasemega liigad, samuti
tiitlivõistlused erinevates vanuseklassides.
Piljard. Sellel piljardispordi alaliigil on enim harrastajaid maailmas. Erandiks ei ole ka
Eesti - ka Eestis on piljardi harrastajaid ca 10 korda rohkem kui näiteks snuukriga või
püramiidiga sportlikul tasemel tegelevaid inimesi.
Piljardis toimuvad regulaarselt kolme erineva tasemega liigad - Meistriliiga, Esiliiga ning
Rahvaliiga/Noorteliiga. Viimane on mõeldud just alustavale piljardisõbrale kes soovib
esmast tutvust teha piljardi kui spordialaga ning ennast võistlusformaadis proovile panna.
Kõigis kolmes liigas on edetabelid ning struktuur, kus parimad liiguvad edasi järgmisse
liigasse.
Piljardis peetakse tiitlivõistlusi järgmistes vanuseklassides - Absoluutarvestus, seeniorid
(naised ja mehed ühes arvestuses), juuniorid (poisid ja tüdrukud ühes arvestuses), naised
(kõik vanused) ning paarismäng. Absoluutarvestuses peetakse tiitlivõistlusi neljas erinevas
mänguformaadis - 8, 9 ja 10-palli ning 14.1 formaat. Tiitlivõistluste, Meistriliiga ja
kvalifikatsiooniturniiride parimatest moodustatakse Eesti koondis, mis esindab Eestit
Euroopa tiitlivõistlustel.
Snuukeris korraldatakse hetkel Eesti Piljardiliidu poolt vaid ühte liigat - Snuukri
Meistriliiga, kus osaleb ca 20-25 snuukrimängijat. Liiga üldvõitja läheb esindama Eesti
koondist 2020. aasta Euroopa Meistrivõistlustele.
Püramiidis korraldab Eesti Piljardiliit hetkel vaid ühte liigat - Püramiidi Meistriliiga.
Kindlasti on lähiaastatel plaanis Meistriliiga kõrvale organiseerida ka madalama tasemega
Püramiid Esiliiga, millega luua tingimused mängijaskonna pealekasvuks.
8. Koolispordi areng
Alates 2016. aastast korraldab alaliit koostöös Tallinna Haridusametiga Tallinna
koolinoorte meistrivõistlusi piljardis. Iga aastaga on osalejate arv ja huvi võistluste vastu
tõusnud ning 2018. aastal oli võistlustel osalemas juba 92 Tallinna koolinoort. Lähtudes
kõrgest huvist Tallinnas, on kavas koolinoorte võistluseid laiendada ka teistesse
suurematesse omavalitsustesse.
9. Rahvusvahelisel tasemel turniirid Eestis
2019. aasta märtsis toimusid Tallinnas piljardiajaloo suurimad rahvusvahelised võistlused
millel nimeks Datel Tallinn Open 2019. Võistlustel osales ligi 100 piljardisportlast kellest
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tervelt 6 maailma edetabeli TOP 20-st. Finaalis alistas Soome esindaja Petri Makkonen
Kreeka piljardisportlase (Mosconi Cup 2018 ja 2019 Euroopa meeskonda kuuluva)
Alexander Kazakise. Datel Tallinn Open oli korraldatud koostöös EPBF-ga ning turniirilt
oli võimalik koguda ka Mosconi Cup’i kvalifikatsioonipunkte. Sellises skaalas
rahvusvahelist turniiri ei ole varem Eestis toimunud ning sellisel tasemel turniiri
toimumine on üpris ainulaadne terves meie regioonis. Korraldada, igati tunnustada ja
toetada rahvusvaheliste suurturniiride Eestisse toomist kõigis kolmes piljardi alaliigis.
10. Tippsportlased
Denis Grabe – Piljardisportlane, kes on oma rahvusvaheliste suurvõistluste heade
tulemustega on aidanud Eesti piljardispordil jõuda suurde meediasse. Denis Grabe on
Eesti läbi aegade edukaim piljardisportlane ning tema igakülge toetamine alaliidu poolt ja
koostöö temaga on väga vajalik piljardispordi kajastamise aspektist. Ta on stabiilselt
ülemaailmse WPA rankingu (https://wpapool.com/ranking) kahekümne parima mängija
hulgas, kes profisportlasena pea kõigist suurturniiridest osa võtab. Grabel on ette näidata
mittukümmend Eesti meistritiitlit ning mitmeid erivärvides medaleid Euroopa
meistrivõistlustelt.
Andres Petrov - Noorema põlvkonna lootustandev snuukrimängija, kes on juba tänaseks
teinud Eesti snuukrimängijate ajalugu. Parimad saavutused: 2017 Euroopa Amatööride 2.
Koht; 2016 ja 2017 Euroopa amatööride 3. koht; 6-kordne Eesti meister snuukris (20132018); esimene Eesti snuukrimängija, kes on kvalifitseerunud Snuukri
Maailmameistrivõistlustele (2017); parim ametlik punktiseeria 130.
11. Strateegilised eesmärgid ja tegevused
-

Organisatsiooni ja piljardispordi klubide võrgustiku väljatöötamine. 2018-2019 aastal
loodud alaliidu ja klubide struktuur on alles värske ning klubide esindajate roll
sportlaste esindusisikuna ja piljardispordi arendusele orienteeritud suhtlus alaliidu
juhatusega vajab veel sisse töötamist.

-

Eesti Spordiregister www.spordiregister.ee. Vajalik on jätkuv töö klubide
esindusisikutega, et piljardispordi arendamine ja kandepinna laiendamine oleks ühine
panus. Samuti piljardispordi klubide tegevuse registreerimine Eesti Spordiregistris.

-

Tsentraalse võistluste kalendri kasutuselevõtt aastal 2020. Eesmärk on tsentraalselt
kaardistada toimuvad võistlused ja saada detailne ülevaade piljardispordi võistlustest
Süsteemi www.cuescore.com kasutuselevõtu juurutamine ja klubide kohalikest
edetabelitest tsentraalsesse süsteemi kolimine on eeloleva perioodi üks olulisemaid
tehnilisi eesmärke.

-

Jätkata kvalifitseeritud treenerite baasi loomist ning arendamist. EOK on loonud
Piljardispordi treenerite kutsekomisjoni mis annab välja riiklikke piljarditreenerite
litsentse. Huvilistele korraldab koolitusi Eesti Piljardiliit koostöös Tallinna või Tartu
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Ülikooliga (spordi üldained). 2018. aastal kasutas seda võimalust lausa 6 Eesti
piljardisportlast kellele omistati Eesti Olümpiakomitee poolne piljardispordi treeneri
litsents. 2019. aasta alguse seisuga on Eestis 7 ametliku litsentsiga piljardispordi
treenerit. 2018. aasta alguses oli ametlikku litsentsi omavaid treenereid vaid üks.
-

Kvalifitseeritud kohtunike koolitamine (Eesti Piljardiliidu poolt kui ka EPBF-i poolt).
Arendada olemasolevat kohtunike akrediteeringut ja kvaliteedinorme, erineva taseme
võistluste läbiviimiseks (Eesti liigade läbiviimiseks annab litsentsi Eesti Piljardiliit;
Rahvusvaheliste turniiride läbiviimiseks annab litsentsi EPBF).

-

Võistluste regulaarne korraldamine. Eesti Piljardiliit jätkab turniiride korraldamist nii
liigade kui meistrivõistluste vormis kõigis kolmes piljardi alaliigis. Eesmärk on
laiendada piljardis, snuukeris ja püramiidis mängijate kandepinda. Snuukris ja
Püramiidis korraldatakse meistriliigale lisaks ka esiliiga etappe (alates aastast 2022).
Meistrivõistlustel jätkame kindlasti nii absoluutarvestusega kui ka vanusegruppide ja
naiste arvestusega. Alaliit toetab rahvusvaheliste turniiride läbiviimist Eestis, kuid
igakordne toetamise formaat otsustatakse vastavalt turniirile ja alaliidu ressurssidele.

-

Piljardisportlaste kandepinna laiendamine. Kandepinna arendamine piljardiringkonna
siseselt toimub eelkõige läbi piljardispordi klubide ja nende regionaalsete tegevuste.
Kandepinna laiendamine ringkonna väliselt toimub eelkõige läbi koolispordi tegevuste
ja meedia kaasamise piljardispordi üritustesse. Arvestades alaliidu ressursse, ei ole
täna võimalik kasutada kommunikatsiooniks agentuure, vaid saame hakkama liidu
juhatuse ning klubide aktiivsemate esindusisikute abil.

-

Harrastusspordi arendamine. Eelkõige toimub harrastusspordi arendamine
piljardispordi kandepinna laiendamise kaudu ning koostöös piljardispordi
mängukohtade, alaliidu liikmesklubide ja piljardikoolidega (hetkel omab
Haridusministeeriumi ametlikku litsentsi ja õppekava vaid Kalevi Piljardikool), et
piljardispordi kui meelelahutuse ja ajaviite huvilisi süsteemsemalt piljardi kui
spordiala juurde tuua. Treenerite baasi loomine ja erinevate erineva sportliku tasemega
liigade olemasolu on sellise tegevuse eelduseks.

-

Noortespordi arendamine. Koostöö jätkamine ja arendamine koolidega. Eriti oluline
on ala kandepinna laiendamine just laste ja noorte hulgas - olukord on võrreldes nt 5
aasta taguse ajaga küll paranenud, kuid kindlasti ei ole olukord selles osa täna veel
hea. Erinevate koolinoortele suunatud programmidega nähakse ette ala kandepinna
laienemist just laste ja noorte hulgas.

-

Tippspordi arendamine. Eesti piljardispordi tippude toetamine rahvusvahelistel
võistlustel osalemisel ja selle kajastamine meedias, sealhulgas tippsportlaste
kättesaadavus meediale peavad olema lahutamatult seotud. Alaliit tagab toetust
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saavate piljardisportlaste olemasolu meediasündmustel ja muudes piljardispordi
arenguks vajalike üritustel. Eesti Piljardiliit hoiab tugevat joont, et rahvusvahelistel
turniiridel osaleksid alaliidu toetusega just saavutussportlased ning valikute tegemisel
eelistatakse võimalusel noorsportlasi.
-

Piljardispordi regionaalne areng. Alaliit teadvustab piljardispordi arengu tingimust
ohalike piljardisaalide olemasolu näol. Täna on seetõttu liidu poolt korraldatavad
piljardispordi võistlused Tallinna ja Tartu keskseks jäänud. Samas on läbi noortespordi
arengu tegevuskava ja läbi piljardispordi klubide süsteemi võimalik kaasata kohalikke
eestvedajaid ning kohalikku avalikku sektorit ja ka piiratud võimaluste juures
regionaalsele piljardispordi klubilisele tegevusele kaasa aidata.

-

Koosöö avaliku sektoriga. Eesti Piljardiliidul kui EOK liikmestaatusega piljardispordi
katuseorganisatsioonil on mitmeid võimalusi avaliku sektoriga koostööks. Eelkõige
näeme selles võimalust noortespordi ja regionaalsete tegevuste jaoks avaliku sekori
kaasamiseks, kuid kindlasti on koostöö võimalused laiemad.

12. Eelarve
Tänane alaliidu peamine sissetulek on seotud piljardispordi turniiride läbiviimisega ning
turniiride osalustasudega. Väikesel määral on liidul sissetulekuid eraettevõtete ning
avaliku sektori toetustest. Peamised kulud on liidul võistlejate lähetamisega
rahvusvahelistele võistlustele, otsesed turniiride läbiviimise kulud ja alaliidu haldamise
ning arendustegevustega seotud kulud. Eesmärk on käesoleva arengukava perioodi
jooksul luua alaliidule stabiilne tulubaas erasektori ja avaliku sektori toetustest, millega
katta kõik administratiivsed ning piljardispordi arendamiseks tehtavad kulud ja suur osa
piljardisportlaste turniiridel osalemise tasudest suunata edukamate sportlaste
motiveerimisse kõrgema tasemega või rahvusvahelistel turniiridel osalemiseks.
13. Arengukava muutmise ja uuendamise kord
Arengukava kinnitab Eesti Piljardiliit oma juhatuse koosoleku otsusega. Arengukava on
avalik dokument ja kõigile kättesaadav alaliidu veebilehel www.eestipiljard.ee.
Arengukava on aluseks Eesti Piljardiliidu juhatusele taktikalise tegevuskava ning
seonduvate tegevuste planeerimisel. Arengukava täitmise, tegevuste, saavutuste ja vajalike
muudatuste osas toimub alaliidu juhatuse vastavasisuline koosolek mitte harvem kui kord
aastas. Koosolek ja vajadusel muudatused arengukavas protokollitakse ning
avalikustatakse uuendatud arengukava näol alaliidu veebilehe kaudu.

Käesolev arengukava „Arengukava aastateks 2019-2023“ on kinnitatud 24.10.2019 Eesti
Piljardiliidu juhatuse koosoleku otsusega.
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