Zirgu parādes noteikumi
Zirgu parāde tiek organizēta ar mērķi izglītot skatītājus par Latvijas nacionālajām zirgu
šķirnēm, zirgkopību un ciltsdarbu, kā arī popularizēt vietējās apdraudētās zirgu šķirnes
Latvijā un prezentēt zirgaudzētāju darba rezultātus.

Zirgu demonstrēšanas kārtība
Zirgi parādē tiek demonstrēti pa vienam vai grupās pēc īpašnieka ieskatiem, vienojoties ar
organizatoriem. Zirgu var demonstrēt pie rokas, ar jātnieku mugurā, iejūgā, kā arī ar
atsevišķu priekšnesumu.
Pirms parādes dalībnieki tiks papildus instruēti par parādes kārtību vai izmaiņām tajā, zirga
vēlamo demonstrēšanas veidu un ilgumu.
Zirgs dodas laukumā pēc uzaicinājuma. Laukums jāpamet, ienākot nākamajam parādes
dalībniekam.
Pēc sava demonstrējuma, parādes dalībnieks gaida visu dalībnieku priekšnesumu
noslēgumu. Pēc uzaicinājuma parādes dalībnieki visi vienlaicīgi un organizēti dodas parādes
laukumā uz apbalvošanu. Katram dalībniekam nepieciešams paredzēt vienu vai vairākus
palīgus, kas palīdzēs pieturēt zirgu vai paņemt balvas.
Parādes noslēgumā parādes dalībnieki laukumu pamet organizēti, virzoties vienā virzienā
apkārt laukumam uz izeju.
Parādes dalībnieka uzdevums ir nodrošināt pārējo dalībnieku drošību, ievērojot drošu
attālumu starp zirgiem un kontrolējot sava zirga uzvedību.

Zirga sagatavošana
Zirga ārējais izskats rada iespaidu ne vien par konkrēto zirgu, bet arī par saimniecību,kas
zirgu demonstrē un šķirni kopumā, tāpēc ir būtiski, lai zirgs būtu atbilstoši sakopts.
Zirgs ir jātīra ikdienā, ne tikai pirms izvešanas arēnā. Tīrs un spīdīgs apmatojums,
izķemmētas, aplīdzinātas krēpes un aste, apgrieztas skaras kājām (izņemot Latvijas ardeņu
šķirnes zirgiem), tīri nagi, sirmiem zirgiem noteikti iztīrīti dzeltenie plankumi.
Zirgu var rādīt ar sapītām krēpēm, kas rada profesionālu iespaidu. Pēc īpašnieku vēlmēm var
izmantot netradicionālu noformējumu, kas nerada zirgam kaitējumu.

Hendlera sagatavošana
Zirgu var demonstrēt jātnieka formā, gaišas vai neitrālas krāsas apģērbā, saimniecības vai
organizācijas polo kreklā, tautastērpā.
Zirgu demonstrējot ar jātnieku, jātniekam galvā jābūt aizsargķiverei, izņemot, ja zirgu
demonstrē iejādes formā vai speciālā tērpā. Bērniem līdz 16 gadu vecumam aizsargķivere
obligāta bez izņēmumiem. Aizsargķivere jālieto arī, ja bērns līdz 16 gadu vecumam zirgu
demonstrē pie rokas.
Ja zirgu demonstrē jātnieks līdz 16 gadu vecumam, jālieto aizsargveste.
Zirgu demonstrējot pie rokas, vēlams neuzkrītošas krāsas apģērbs, balts, bēšs vai haki krāsas
krekls, apavi piemēroti skriešanai.
Demonstrējot pie rokas ērzeli, vēlams lietot aizsargķiveri. Atļauts izmantot steku.

Zirga demonstrēšana
Zirgu var demonstrē pie rokas, ar jātnieku vai iejūgā, kā arī veidojot atsevšķu priekšnesumu,
saskaņojot ar organizatoriem.
Zirgu demonstrējot pie rokas, jāizmanto iemaukti ar pavadu.
Zirgu nav atļauts demonstrēt kordā vai brīvās kustībās.
Zirgu var demonstrēt visās gaitās.
Demonstrējot pie rokas, vēlams zirgu rādīt gan soļu, gan rikšu gaitā, hendleram skrienot
zirgam blakus. Zirgam jāizskatās možam un aktīvam. Zirgam jāatrodas pie cilvēka labā pleca,
lai zirgs nebūtu jāvelk līdzi, bet arī lai tas nesteigtos pa priekšu. Hendlers pavadu tur labajā
rokā salocītu, kreiso roku izmantojot zirga kustības kontrolei. Demonstrējot zirgu rikšu gaitā,
hendleram jāskrien aktīvi, nevelkot zirgu sev līdzi un neļaujot tam aizsteigties pa priekšu.
Nekādā gadījumā hendlers, jātnieks vai pajūga vadītājs nedrīkst izturēties rupji pret zirgu,
vienalga kā tas uzvedas, nedrīkst izrādīt savu neapmierinātību.

