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Lietuvos Biliardo Federacija yra numačiusi veiklos strategiją artimiausiam 1  metų laikotarpiui. 

 
               Suformuotos užduotys LBF, nariams, klubams: 

 
Diegti biliardo sporto mokyklėles kiekviename klube, skirti nemokamą trenerio pamokos laiką paprastiems klubų lankytojams, 

siekiant pritraukti naujus žmones, pradedančius sportininkų kelią šioje sporto šakoje. 

 

Organizuoti kassavaitinius mėgėjų turnyrus klubuose, skatinant motyvaciją bei siekiant surasti naujus talentus ir šios sporto šakos 

lyderius, sudarant jiems galimybę  pakilti į tolimesnę  varžybų pakopą- miesto bei respublikos turnyrus, tarptautinius turnyrus. 

                  Suformuoti klubines komandas, deleguoti jas ¡ Respublikinę klubų lygą 

Tinkamai pravesti savo klube LBF tvarkaraštyje nurodytas varžybas 

Pasinaudojant LBF kilnojama televizijos stotimi parodyti geriausius mačus tiesioginiame interneto  eteryje. 

Daugiau dėmesio kreipti į moterų biliardą, skatinti moteris dalyvaijančias pagrindiniuose LBF turnyruose bei             
čempionatuose 

Toliau vystyti Baltijos biliardo lygų veiklą, apjungiant kaimyninių, bei tolimesnių  šalių federacijas. Planuojama organizuoti 

keturis BSL  lygos    etapus, du iš jų Lietuvoje, kurių vienas metinis finalas. 

Planuojama ir toliau aktyviai vystyti Piramides discipliną, aktyviai pristatant žaidimą Lietuvos mokyklose, renkant jaunus sportininkus 

į treniruotes. Planuojama ir toliau rengti Piramidės žaidimo Lietuvos čempionatus, o geriausius sportininkus skirstant pagal 

reitingus deleguoti į Europos ir Pasaulio čempionatus. 

Planuojama  toliau aktyviai vystyti Snukerio discipliną, aktyviai pristatant žaidimą Lietuvos mokyklose, ikuriant trenerių, teisėjų štabą 

ir renkant jaunus sportininkus treniruotes. Planuojama ir toliau rengti Snukerio žaidimo Lietuvos čempionatus, o geriausius 

sportininkus skirstant pagal reitingą deleguoti Europos ir Pasaulio čempionatus. 

Lietuvos biliardo federacija ir toliau planuoja aktyviai bendradarbiauti su kitų šalių biliardo federacijomis bei tarptautinėmis 

organizacijomis. 

LBF ir toliau aktyviai kvies užsienio sportininkus iš Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų kaimyninių šalių į organizuojamus    
renginius. 
Ugdyti naujus ir kelti esamų teisėjų kvalifikacijas organizuojant praktinius bei teorinius mokymus.  
Kelti esamų trenerių kvalifikaciją  
Deleguoti bent po 2 sportininkus į Pasaulio ir Europos čempionatus.  

 
 

 


