
 

 
Προς τα Ιππικά Σωματεία Μ
 
Κύριοι,  
 
Μετά από πρόταση της Τ.Ε Αμαξοδήγησης
ενόψει των διεθνών υποχρεώσεων, η ΕΟΙ αποφάσισε την μετάκληση του διεθνή 
κριτή Dr. Klaus Christ (GER), ο οποίος, σε συνεργασία με τους εθνικούς κριτές, θα 
κρίνουν τους Πανελλήνιους Αγώνες Αμαξοδήγησης στον ΟΚΙΜ.
  
Για τον λόγο αυτό και μετά από συνεννοήσεις της ΤΕ, αποφασίσθηκε η μετάθεση 
των Πανελληνίων Αγώνων από την αρχική ημερομηνία 27
ημερομηνία 15-17/6/2018. 
  
Ο Dr. Klaus Christ (GER) είναι κριτής της ανώτατης βαθμίδας
παρελθόν υπήρξε Αμαξοδηγός με 10ετή διεθνή καριέρα, ενώ από το 1992 είναι 
διεθνής κριτής Αμαξοδήγησης.
 
 Το 2000 κατέκτησε την υψηλότερη βαθμίδα κριτών
και head judge, έχει κρίνει πάνω από 20 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
 
Διετέλεσε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Αμαξοδήγησης της
2017. Είναι υπεύθυνος εκπαιδευτής διεθνών κριτών και έχει συμμετάσχει σε πολλά 
σεμινάρια και forums Αμαξοδήγησης της
 
 https://eqwo.net/en/video
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνισ
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Μαρκόπουλο 14 Μαΐου

τα Ιππικά Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι                             

Μετά από πρόταση της Τ.Ε Αμαξοδήγησης και για την αναβάθμιση του αθλήματος 
ενόψει των διεθνών υποχρεώσεων, η ΕΟΙ αποφάσισε την μετάκληση του διεθνή 

), ο οποίος, σε συνεργασία με τους εθνικούς κριτές, θα 
κρίνουν τους Πανελλήνιους Αγώνες Αμαξοδήγησης στον ΟΚΙΜ. 

τον λόγο αυτό και μετά από συνεννοήσεις της ΤΕ, αποφασίσθηκε η μετάθεση 
των Πανελληνίων Αγώνων από την αρχική ημερομηνία 27-29/4/2018

 

) είναι κριτής της ανώτατης βαθμίδας FEI Level
μαξοδηγός με 10ετή διεθνή καριέρα, ενώ από το 1992 είναι 

διεθνής κριτής Αμαξοδήγησης. 

Το 2000 κατέκτησε την υψηλότερη βαθμίδα κριτών FEI Level 4. Ως κριτής 
, έχει κρίνει πάνω από 20 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Διετέλεσε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Αμαξοδήγησης της FEI από το 2011 μέχρι το 
2017. Είναι υπεύθυνος εκπαιδευτής διεθνών κριτών και έχει συμμετάσχει σε πολλά 

Αμαξοδήγησης της FEI. 

https://eqwo.net/en/video-interview-with-head-judge-driving/driving-en/news_/
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