
Pandeemia tõttu jäid järgmistest võistlustest (OM, MM, EM, MK, EMV, EKV) ära või 
lükati edasi: 
 
AERUTAMINE 
* olümpiamängud 
* maailma- ja Euroopa meistrivõistlused maratonis 
* Euroopa meistrivõistlused 
* U-23 ja juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* mitmed Eesti karikavõistluste etapid 
 
ALLVEESPORT 
* allveeorienteerumise Euroopa täiskasvanute ja juunioride meistrivõistlused ning Eesti 
    meistrivõistlused 
* kiirusalade täiskasvanute ja juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* sportsukeldumise maailmameistrivõistlused  
* kiirusalade ja sportsukeldumise mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
 
AMMULASKMINE 
* Euroopa meistrivõistlused (IAU) 
 
AUTOMUDELISPORT 
* kiirusmudelite Euroopa meistrivõistlused ja Eesti noorte meistrivõistlused 
* raadiomudelite Euroopa meistrivõistlused ja Eesti offroad meistrivõistlused 
* juhtrajamudelite maailmameistrivõistlused 
 
AUTOSPORT 
* mitmed maailma- ja Euroopa meistrivõistluste etapid 
* ringrajasõidu Eesti meistrivõistlused 
 
CASTING 
* maailmameistrivõistlused 
* maailmakarikavõistlused 
 
DISCGOLF 
* maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
GOLF 
* olümpiamängud 
* võistkondlikud maailmameistrivõistlused 
* noormeeste (U-16) maailmameistrivõistlused 
* Euroopa noormeeste (U-18) võistkondlikud meistrivõistlused 
 
INDIACA 
* juunioride maailmakarikavõistlused 
* Eesti karikavõistlused 
 
JÄÄHOKI 
* meeste ja noorte maailmameistrivõistlused (kõik divisjonid) 
* naiste ja A-klassi (U-20) Eesti meistrivõistlused (jäid märtsis pooleli) 
* Eesti meeste karikavõistlused 



 
JALGPALL 
* olümpiamängud 
* meeste ja paljude noorte Euroopa meistrivõistluste finaal- ja valikturniirid 
* saalijalgpalli maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* meeste Eesti meistrivõistluste viimase vooru mäng Tallinna FC Flora ja Tallinna FCI Levadia  
    vahel (mängu ärajäämine tabeliseisu ei muutnud) 
* saalijalgpalli Eesti meistrivõistluste medalimängud (medalid jagati põhiturniiri põhjal) 
 
JALGRATTASPORT 
* olümpiamängud 
* maastikumaratoni Euroopa meistrivõistlused 
* maanteesõidu U-23 ja juunioride maailmameistrivõistlused 
* BMX maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
JUDO 
* olümpiamängud 
* juunioride ja kadettide maailmameistrivõistlused 
* Euroopa kadettide meistrivõistlused 
* mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* Eesti juunioride ja B-klassi meistrivõistlused 
* Eesti klubide karikavõistlused 
 
JÕUTÕSTMINE 
* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused kolmevõistluses ja lamades  
   surumises (sh ka klassikalises jõutõstmises) 
* klassikalise lamades surumise Eesti meistrivõistlused 
 
KABE 
* rahvusvahelise ja vene kabe kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused  
   (va rahvusvahelise kabe täiskasvanute maailmameistrivõistlused kiir- ja välkkabes) 
* rahvusvahelise ja vene kabe maailmakarikavõistlused 
 
KARATE 
* olümpiamängud 
* täiskasvanute maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
KERGEJÕUSTIK 
* olümpiamängud 
* maailma sisemeistrivõistlused ja juunioride maailmameistrivõistlused 
* Euroopa täiskasvanute ja noorte meistrivõistlused ning murdmaajooksu meistrivõistlused 
* maailmakarikasari mitmevõistluses ja maailmakarikavõistlused käimises 
 
KICKBOXING 
* juunioride ja kadettide maailmameistrivõistlused 
* Euroopa meistrivõistlused 
* Eesti meistrivõistlused (välja arvatud KL) 
 
KORVPALL 
* olümpiamängud 
* juunioride ja noorte Euroopa meistrivõistlused (kõik divisjonid) 



* kõikide vanuseklasside Eesti meistrivõistlused (jäid märtsis pooleli) 
* noorte Eesti karikavõistlused 
* 3x3 korvpalli kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
KULTURISM JA FITNESS 
* Eesti karikavõistlused 
 
KURLING 
* meeste, naiste, segapaaride ja segavõistkondade maailmameistrivõistlused 
* meeste ja naiste Euroopa meistrivõistlused 
 
KÄSIPALL 
* olümpiamängud 
* juunioride ja noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* rannakäsipalli maailmameistrivõistlused 
* kõikide vanuseklasside Eesti meistrivõistlused (jäid märtsis pooleli) 
 
LAEVAMUDELISM 
* kõik maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* raadiojuhitavate vigursõidumudelite Eesti meistrivõitlused 
 
LASKESPORT 
* olümpiamängud 
* juunioride maailmameistrivõistlused 
* jahilaskmise Euroopa meistrivõistlused 
* tulirelvadest laskmise Euroopa juunioride meistrivõistlused 
* kõik maailmakarikavõistluste etapid (va jahilaskmise Küprose etapp) 
* jahipraktilise laskmise maailmameistrivõistlused CSP-200 
* jahipraktilise laskmise Euroopa meistrivõistlused CSP-200, UT-200 ja KOMB (VSS + JKV) 
* jahipraktilise laskmise Eesti karikavõistlused KOMB (VSS + JKV) 
 
LASKESUUSATAMINE 
* suvebiatloni maailmameistrivõistlused 
 
LAUATENNIS 
* olümpiamängud 
* võistkondlikud ja juunioride maailmameistrivõistlused 
* täiskasvanute ja noorte Euroopa meistrivõistlused 
 
MAADLUS 
* olümpiamängud 
* kõikide vanuseklasside maailmameistrivõistlused 
* kõikide vanuseklasside Euroopa meistrivõistlused (va täiskasvanud) 
 
MALE 
* täiskasvanute ja noorte maailmameistrivõistlused (sh kiir- ja välkmale) 
* täiskasvanute ja noorte Euroopa meistrivõistlused (sh kiir- ja välkmale) 
* täiskasvanute kiirmale Eesti meistrivõistlused 
 
MOODNE VIIEVÕISTLUS 
* olümpiamängud 



* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused ning maailmakarika- 
    võistlused 
* kõikide vanuseklasside Eesti meistrivõistlused 
 
MOOTORRATTASPORT 
* enduro Rahvuste karikavõistlused ja Euroopa meistrivõistlused 
* motokrossi külgvankriga mootorrataste ja juunioride maailmameistrivõistlused ning  
   maailma ja Euroopa Rahvuste karikavõistlused 
* ringrajasõidu külgvankriga mootorrataste maailmameistrivõistlused 
* traieli Euroopa meistrivõistlused 
 
MUAY THAI 
* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
MUDELLEND 
* kõik maailma- ja Euroopa meistrivõistlused ning maailmakarikavõistlused 
* sisemudelite Eesti noorte meistrivõistlused 
 
ORIENTEERUMINE 
* orienteerumisjooksu ja jalgrattaorienteerumise kõikide vanuseklasside maailma- ja  
    Euroopa meistrivõistlused ning maailmakarikavõistlused  
* rogaini maailmameistrivõistlused 
 
PETANK 
* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
PILJARD 
* piljardi kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
POKS 
* olümpiamängud 
* noorte (U-19) maailmameistrivõistlused 
* noorsoo (U-22) ja koolinoorte (U-15) Euroopa meistrivõistlused 
 
PURJETAMINE 
* olümpiamängud 
* paljude paadiklasside maailmameistrivõistlused (va 49er, 49erFX, Laser Standard, Laser  
    Radial, Match Race, RS:X, Finn U-23) 
* paljude paadiklasside Euroopa meistrivõistlused (va Finn, 49er, 49erFX, Laser Standard,  
    Laser Radial, RS:X, Nacra 17, Finn U-23 ning noorte Laser 4.7, RS:X ja Optimist) 
* kaks maailmakarikavõistluste etappi 
 
RAGBI 
* olümpiamängud (ragbi 7) 
* ragbi 7 ja ragbi 15 Euroopa meistrivõistlused (kõik konverentsid) 
 
RATSASPORT 
* olümpiamängud 
* takistus- ja koolisõidus ning kestvusratsutamises noorhobuste maailmameistrivõistlused 
* takistussõidus, kolmevõistluses ning kestvusratsutamises noorte ja juunioride Euroopa  
    meistrivõistlused 



* mitmed maailmakarikavõistluste etapid (sh finaalvõistlus) 
 
RONIMISSPORT 
* olümpiamängud 
* maailmameistrivõistlused 
* Eesti meistrivõistlused 
 
RULLUISUTAMINE 
* kiirrulluisutamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlused ning maailmakarikavõistlused 
* rull-iluuisutamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* freestyle-rulluisutamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* rull-iluuisutamise üksiksõidu Eesti meistrivõistlused 
 
SAALIHOKI 
* meeste maailmameistrivõistluste finaalturniir 
*naisjuunioride maailmameistrivõistluste finaalturniir ja meesjuunioride valikturniir 
* Eesti meistrivõistluste medalimängud (medalid jagati vastavalt juhatuse otsusele põhi- 
    turniiride põhjal) 
 
SAMBO 
* kadettide maailmameistrivõistlused 
* kõikide vanuseklasside Euroopa meistrivõistlused 
 
SQUASH 
* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
* Eesti juunioride meistrivõistlused 
 
SULGPALL 
* olümpiamängud 
* võistkondlikud ja juunioride maailmameistrivõistlused 
* Euroopa meistrivõistlused 
 
SUMO 
* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 
SUUSASPORT 
* kahevõistluse Eesti meistrivõistlused ja mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistluste osad distantsid ning murdmaa- ja rull-  
    suusatamise mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* mäesuusatamise Eesti meistrivõistlused, juunioride maailmameistrivõistluste osad alad  
    ning mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* lumelauasõidu Eesti meistrivõistlused, juunioride maailmameistrivõistluste osad alad ning 
    mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* suusahüpete Eesti meistrivõistlused ja mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* freestyle-suusatamise Eesti meistrivõistlused, juunioride maailmameistrivõistlused ning  
    mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
 
SÕUDMINE 
* olümpiamängud 
* kõikide vanuseklasside maailmameistrivõistlused 
* maailmakarikavõistlused 



 
TAEKWONDO 
* olümpiamängud (WT) 
* juunioride maailmameistrivõistlused (ITF) 
* Euroopa meistrivõistlused (ITF, WT) 
 
TANTSUSPORT 
* kõikide vanuseklasside ja tantsustiilide maailmameistrivõistlused 
* kõikide vanuseklasside ja tantsustiilide Euroopa meistrivõistlused (va kümme tantsu) 
* mitmed erinevate tantsustiilide maailmakarikavõistlused 
* breiktantsu Eesti meistrivõistlused 
* mitmed Eesti karikavõistluste etapid 
 
TENNIS 
* olümpiamängud 
* Euroopa noorte meistrivõistlused 
* Fed Cupi ja Davis Cupi mitmete gruppide mängud (sh finaalid) 
 
TRIATLON 
* olümpiamängud 
* kõikide vanuseklasside maailmameistrivõistlused (va olümpiadistantsil, segateates ja tali-  
    triatlonis) 
* kõikide vanuseklasside Euroopa meistrivõistlused (va duatlonis ja talitriatlonis)   
* enamik maailmakarikavõistluste etappidest 
* talitriatloni Eesti meistrivõistlused 
* üks Eesti karikavõistluste etapp 
 
TURNIIRIBRIDŽ 
* kõikide vanuseklasside Euroopa meistrivõistlused 
* bridži maailmamängud 
* juunioride ja noorte Eesti meistrivõistlused 
 
TÕSTESPORT 
* olümpiamängud 
* juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused 
* kõikide vanuseklasside Euroopa meistrivõistlused 
 
UISUTAMINE 
* iluuisutamise maailmavõistlused ja mitmed Grand Prix’ etapid 
* lühirajauisutamise maailmameistrivõistlused 
 
UJUMINE 
50 m ujulas: 
* olümpiamängud 
* täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused 
* maailmakarikavõistlused 
* teateujumised Eesti meistrivõistlustel 
* Eesti karikavõistlused 
25 m ujulas (lühirajal): 
* maailmameistrivõistlused 
* täiskasvanute Eesti meistrivõistlused 



avaveeujumises: 
* täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused 
 
VEEMOOTORISPORT 
* paadiklasside F-1, OSY-400, GT-30 ja Offshore 3J maailmameistrivõistlused 
* kõikide paadiklasside Euroopa meistrivõistlused (va OSY-400, GT-30 ja GT-15) 
* jetispordis mitmed maailma- ja Euroopa meistrivõistlused etapid 
 
VEEREMÄNGUD 
* bowlingu kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused ning maailma- 
    karikavõistlused  
* bowlingu Eesti meistrivõistlused (va üksikmängus) 
* sportkeegli individuaalsed maailmameistrivõistlused ja klubide maailmakarikavõistlused 
* sportkeegli paarismängu Eesti meistrivõistlused 
 
VEHKLEMINE 
* olümpiamängud 
* juunioride ja kadettide maailmameistrivõistlused 
* Euroopa täiskasvanute ja U-23 meistrivõistlused 
* mitmed maailmakarikavõistluste etapid 
* juunioride Eesti karikavõistlused 
 
VIBUSPORT 
* olümpiamängud 
* kõikide vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused ning suvised maailma- 
    karikavõistlused 
* kõikide vanuseklasside Eesti karikavõistlused 
 
VÕIMLEMINE 
* olümpiamängud 
* iluvõimlemise maailmakarikavõistlused ning rühmkavade Eesti meistri- ja karikavõistlused  
* rühmvõimlemise maailma- ja Euroopa meistrivõistlused ning maailmakarikavõistlused 
* sportakrobaatika maailmameistrivõistlused (sh noored) ja maailmakarikavõistlused 
* akrobaatilise rühmvõimlemise (TeamGym) Eesti ja Euroopa meistrivõistlused  
* sportaeroobika Eesti karikavõistlused, maailmameistrivõistlused (sh noored) ja maailma- 
    karikavõistlused 
* trampoliinvõimlemise Eesti karikavõistlused, Euroopa meistrivõistlused ja maailma- 
    karikavõistlused 
 
VÕRKPALL 
* olümpiamängud 
* naiste Euroopa meistrivõistluste valikturniir 
* kõikide vanuseklasside Eesti meistrivõistlused (jäid märtsis pooleli) 
* U-20 noormeeste ja U-18 neidude Eesti karikavõistlused  
* rannavõrkpallis noorte maailmameistrivõistlused ja paljud maailmakarikavõistluste etapid 
 
WUSHU 
* kõik maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 
 


