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“Teadus ilma spordita on 
lombakas, sport ilma teaduseta 
on pime” (tsitaat on parafraas Albert Einsteinilt, kes ütles, et 

teadus ilma usuta on lombakas, ja usk ilma teaduseta pime



Sport- ja sporditeadused

• Sportliku edu eeldused asuvad iga rahva geenides ja tema 
arukuses:
– Teadus ei tee tippsportlasi, seda teevad sportlased ja 

treenerid.  Teadus aitab. Soodsad võimalused kujundavad 
spordijuhid, omavalitsused ja poliitikud

– Teadus aitab vältida vigu ja pakub kõigile osapooltele edu 
juhiseid

– Teadus ilma tarbijata on mõttetu,- teadus nõuab aktiivset ja 
avatud kuulajat

– Teadusel on oma hind, kuid palju kallim on sportlase rikutud 
tervis, tühi töö , treeneri ja spordijuhi oskamatus



Eesti sporditeadus arutleb:

• Ühe miljoni elaniku seas on sportlikult andekaid vähem kui kahe 
miljoni hulgas

• Ühe miljoni terviseliikuja seas on vigade hind kallim kui kahe 
miljoni hulgas

• Eesti 3000 treeneri seas on teaduse abiga  tegijaid  ??? 
- võiks rohkem olla !

• Sportida saab ka ilma teaduseta!---- JAH !
– Õigete otsuste risk suureneb kordades 
– Vastutus ebaedu eest määramatu

• Kas  saame seda endale lubada?!



EOK teadusnõukgu

– Nõustab sporti sporditeaduse temaatikas ja 
algatab diskussiooni  vajalike teaduslike
uuringute küsimuses

– Informeerib aktuaalsetest, rahvusvahelist 
spordiliikumist mõjutavatest teadustulemustest

– Koordineerib teadlaste  ja EOK vahelist koostööd
– Arendab regulaarset vabariikliku 

teadussümpoosiumi “Sporditeaduselt praktikale”
– Nõustab uut sporditeadusliku ajakirja 

“Spordimõte”



Eesti spordis seni kasutamata 
teaduspotensiaal

- Maailma sporditeaduse eesrindlike uuringute 
tulemuste toomine Eestisse

- Eesti kõrgtasemeliste teadlaste parem kaasamine 
spordi heaks  valdkondades:
- sotsiaalteadlased-majandusteadlased-
psühholoogid-meedikud-biomehhaanikud, füüsikud-
kasvatusteaduste teadlased

- Noorte sporditeadlaste järelkasvu koolitamine

- Spordis vajalike teadusuuringute 
TEADUSKESKUSE loomine
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Rohkem intellekti-
rohkem valgust -

Kas teadus on võtmeküsimus
Spordis ?
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