1. Lähtö
3 Excalibur It käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni ensimmäisen kaarteen lopussa kärkipaikalle. Se otti siitä lopussa
reippaalla lopetuksellaan selvän voiton. 10 Kat´s Commander juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli rehellisesti maaliin asti.
Viim. 700 m 13,0. 1 Always To Excel juoksi 3.sisällä, mistä ori nousi 600 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista aukeni
sieltä loppusuoran alussa, minkä jälkeen se tuli lopun aivan juosten. 12 Wincent Croft lähti heti ajamaan 3.rataa
ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna pääsi ensimmäisen takasuoran puolivälissä pudottamaan 4.sisälle. Se nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Sen kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran
alussa ja voimia jäi myös käyttämättä. 7 Feeling Fast Boy pakitti ensimmäisen kaarteen lopussa 3.radalta 4.ulos. Ori
lähti sieltä 650 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se tuli pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti. 4 Bwt Caesar sai
ensimmäisen kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa. Ori lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se nousi loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ja tuli tasaisesti. 8 Björne C. K. peruutteli heti 6.sisään.
Ruuna nousi 850 ennen maalia 5.ulos. Se seuraili sieltä jatkossa tasaisesti maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 6 Jimmy Ray
juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Ruuna eteni 800 juostuna kunnolla johtohevosen
rinnalle, mistä se antoi päätössatasella ymmärrettävästi hieman periksi. 9 Big Mas ei saanut lopussa mahdollisuutta
kirimiseen juostuaan pääosin 5.sisällä. 5 Dynamite Vick kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 350 juostuna.
Se laukkasi loppusuoralle tultaessa lyödyn oloisena pitkäksi. 2 Ingrosso ja 11 Minto´s Don Juan olivat poissa.
Väliajat: 13,0 / 3 - 18,5 / 3 - 17,0 / 3 - 12,5 / 3

2. Lähtö
6 Virin Veijari käynnistyi vauhdilla ja ruuna eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Se hallitsi siitä vaivatta maaliin saakka. 3
Torpparin Sisu laukkasi 100 juostuna ja ruuna jäi lauman hännille 6.sisään. Se nousi 900 juostuna 5.ulos. Ruuna lähti
800 ennen maalia selkään 3.radalle. Se pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Ruuna nousi loppusuoran
puolivälissä toiselle radalle ja se ehti lopussa puolittain voittaneen rinnalle. Viim. 1900 m 29,2. 5 Vapun Muisto
matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 750 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli lopulta maalissa
varmasti kolmas. 10 Vauhti- Leevi matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna jäi viimeisen takasuoran lopussa toisen radan
vetojuhdaksi. Se oli siitä lopussa tasainen neljäs. 7 Helon Roosa matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se pudotti loppukaarteessa takaisin sisäradalle ja seuraili lopun tasaisesti. 1
Hilavitku matkasi johtavan kannassa, mistä tamma aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja.
Viim. 700 m 38,1. 9 Kujalan Erätuuli ei vain riittänyt 3.sisältä lopussa lainkaan. 8 Vias Väiski matkasi 4.ulkona, missä
ruuna otti 650 ennen maalia pahan laukan ja se menetti samassa mahdollisuutensa. 4 Virin Toivo laukkasi lähdössä
pahoin ja ori putosi lauman hännille 5.sisään. Se antoi siellä pahoin periksi viimeisen takasuoran alussa. Viim. 500 m
44,6. 2 Uusi- Valtsu juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ori otti 550 ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi.
Se tuli lopun vielä hylättynä mukavasti ja oli maalissa lopulta neljäntenä. 11 H. V. Parvi oli poissa.
Väliajat: 28,0 / 6 - 29,5 / 6 - 30,5 / 6 - 29,0 / 6

3. Lähtö
11 Heidi Ale matkasi alun 5.ulkona, mistä tamma lähti 2550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni
vauhdilla ja tamma sai kierros juostuna kärkipaikan haltuunsa. Se sai jatkossa rauhoittaa ja tamma piti reippaalla
päätöskierroksella lopussa niukkaan voittoon. 2 Winehouse kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 950 juostuna
johtavan kantaan. Se nousi loppukaarteen alussa kuolemanpaikalle, mistä tamma oli loppuun asti mukana
voittotaistossa. Viim. 700 m 13,2. 9 The Swede juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään
3.radalle. Vetoavusta ei ollut juuri hyötyä ja ruuna siirtyikin 650 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se tuli
pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 12,8. 3 Ready Press matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ruuna sai 400
ennen maalia vapaan radan ja se tuli lopun oikein mukavasti. 1 Leon Dahlia matkasi alun johtavan kannassa, mistä
ruuna jäi kierros juostuna 3.sisään. Se seuraili sieltä tasaisesti viidenneksi. 13 Incognito Tooma matkasi 5.ulkona,
mistä ruuna sai 900 ennen maalia paikan 3.ulkoa. Se jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Ruuna
pudotti loppukaarteen puolivälissä sisäradalle ja se kiri loppua oikein terävästi. Viim. 400 m 13,5. 4 Lass Jolly otti

5.sisältä sisäradan vetäessä maksimit. 12 Prince As seuraili 6.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Fade To Jam
matkasi aivan lauman hännillä toisella radalla. Ruuna nousi loppukaarteen puolivälissä kiriin aivan ulkoradoille ja se
tuli lopun asiallisesti. 14 Benito Kievitshof matkasi 4.ulkona, mistä ruuna sai 900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa.
Se jäi sinne loppukaarteen alussa pahoin vaille kiritilaa. Ruuna pudotti lauman hännillä 300 ennen maalia sisäradalle
ja tuli lopun tasaisesti. 5 Raipe Kronos laukkasi lähdössä lyhyesti. Ruuna sai kuitenkin nopeasti paikan toisesta ulkoa.
Se pudotti puolikas juostuna 6.sisään. Ruuna lähti lauman hänniltä viimeisen takasuoran alussa kiriin ulkoradoille,
missä se eteni alussa hyvin. Ruunan kirin terä katkesi loppusuoralla ja se tyytyi lopussa seurailuun. 10 Editor Boko sai
ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukarateen alkuun ja ruuna taipui taustalle. 6 Haraldinho Zon käynnistyi
reippaasti, mutta ruuna juuttui kuolemanpaikalle. Se antoi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin periksi. 7
Indyana Poliss otti 100 juostuna kärjen tuntumasta pahan laukan ja ruuna putosi aivan taustalle. Se lähti 6.ulkoa
1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai hieman myöhemmin vetoavun eteensä. Se jäi
loppukaarteen alussa 3.radalle vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 250 ennen maalia, mutta ruuna ei enää suorittanut
ohituksia.
Väliajat: 23,0 / 2 - 22,5 / 11 - 21,0 / 11 - 14,0 / 11

4. Lähtö
6 Helmen Vili haparoi alussa pari askelta. Ruuna putosi kuitenkin nopeasti oikeaan rytmiin ja se eteni 250 juostuna
kärkipaikalle. Ruuna sai jatkossa vetää rauhallisesti ja se piti reippaalla lopetuksellaan varmaan voittoon. Viim. 700 m
25,7. 2 A. T. Visku lähti hieman haparoiden matkaan ja ori jäi alussa lauman hännille. Se lähti 1650 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai 750 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa, missä se ei vaatinut suuremmin
vauhtia. Ori oli lopulta varmasti toinen. 3 Koskelan Akseli kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Se nousi 300 ennen maalia toiseen ulos, mistä ruuna oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä
kolmas. 5 Topper matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi loppukarateen alussa 4.ulos. Se laukkasi siellä 400 ennen
maalia ja menetti hieman asemiaan. Ruuna tuli lopun laukasta selvittyään aivan mukavasti. 4 Passiton juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle, minne ruuna sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Se putosi 350 ennen maalia kärjen
vauhdista ja ruuna seuraili lopussa tasaisesti. 7 Tuli- Ritari matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti 450 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi nopeasti ja ori tyytyi lopussa seurailuun. 1 Metkutus oli poissa.
Väliajat: 31,0 / 6 - 27,0 / 6 - 29,5 / 6 - 24,0 / 6

5. Lähtö
5 T. Rex käynnistyi reippaasti ja ruuna eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle. Se sai jatkossa
rauhoittaa ja ruuna kiihdytti toisella kierroksella tempoa ja se nappasi lopussa erittäin helpon voiton. Viim. 700 m
11,3. 2 Big Sky Hurricane matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 450 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se tuli siitä
vahvasti sisään asti. Viim. 700 m 12,1. 3 Express Duo matkasi 4.sisällä, mistä ori nousi 350 ennen maalia toiseen ulos
ja se puristi lopussa juuri linjalla kolmanneksi. 1 Regent Zet kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 250
juostuna. Se seuraili johtavan kannasta asiallisesti neljänneksi. 4 Oracle seuraili 5.sisältä sisäradan vetäessä
maksimisijoitukseen. 6 Asante matkasi 6.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se pudotti
loppukaarteen puolivälissä takaisin sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 9 Pitch Command matkasi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se jäi 450 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua,
missä ruunan kirin terä katkesi nopeasti. Viim. 700 m 17,3. 7 Outlaw Merci sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä
ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiselle
radalle ja ruunan kiri katkesi samassa. 7 D. D.´s Hitman sai kuolemanpaikan haltuunsa ensimmäisen kaarteen lopulla.
Ori antoi siitä jo viimeisen takasuoran alussa selvästi periksi.
Väliajat: 14,0 / 5 - 15,0 / 5 - 12,5 / 5 - 11,0 / 5

6. Lähtö
3 Robin Roof käynnistyi reippaasti ja ruuna painui ensimmäisen kaarteen lopulla kärkipaikalle. Se sai jatkossa
rauhoittaa ja ruuna nappasi reippaalla lopetuksellaan ylivoimaisen voiton. 6 Mr Hot Shot käynnistyi reippaasti, mutta
ruuna joutui ensimmäisen kaarten lopulla tyytymään paikkaan toisessa ulkona. Se lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ruuna puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 700 m 13,0. 1 Spirit Squad kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä tamma luopui 300 juostuna. Se seuraili johtavan kannasta tasaisesti kolmanneksi. 5 Victor Quo
Vadis käynnistyi erittäin hyvin, mutta ruuna ei aivan päässyt kärkipaikalle. Se juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa
kuolemanpaikalle. Ruuna oli siitä loppuun asti mukana tototaistossa. 8 Elliot Boko matkasi 4.ulkona, mistä ruuna
lähti viimeisen takasuoran lopulla selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja ruuna tuli
lopun vahvasti. Viim. 400 m 12,4. 10 Ranch Newman ei saanut 3.sisältä lainkaan kiritilaa. 4 Zigge Silvio matkasi
3.ulkona, mistä ori lähti 600 ennen maalia selkään 3.radalle. Se painoi loppusuoralla hieman sisäänpäin ja ori tuli
aivan juosten maaliin asti. 9 Prin Holz matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Se jäi sinne
lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 Haras Du Pin peruutteli alussa 6.sisään. Se nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa
toiselle radalle. Ruuna tuli sieltä reippaassa lopetuksessa mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,7. 2 Twist Life otti
alun tarkkaillen ja ori putosi 5.sisään. Se seuraili sieltä maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Sahara Rouge otti 350
juostuna keskijoukoissa laukan ja ruuna jäi paljon. Se teki jatkossa aivan hyvän esityksen.
Väliajat: 12,0 / 3 - 15,0 / 3 - 11,5 / 3

7. Lähtö
6 Caakao juuttui heti takajoukkoihin 3.radan kiertäjäksi. Tamma peruutti 650 juostuna lauman hännille sisäradalle.
Se nousi pian 4.ulos. Tamma pääsi loppukaarteessa etenemään sujuvasti toista rataa pitkin toiseen ulos asti. Se nousi
loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ja tamma ehti juuri linjalla voittoon. Viim. 1000 m 16,9. 11 Pegasos Bolt
matkasi alun 3-4.ulkona, mistä ruuna sai 800 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se lähti 550 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ruuna painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja se vastaili hyvin sisään asti, vaikka jäikin
juuri linjalla toiseksi. 10 Snowline Ace matkasi alun takajoukoissa toisella radalla, mistä ori jäi toisen kaarteen lopussa
toisen radan vetojuhdaksi. Se tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka ori antoikin päätössatasella hieman periksi. 5
Gracelyn matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran
alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli aivan juosten maaliin asti. 12 Melody Heel matkasi 3.ulkona,
mistä tamma lähti päätöspuolikkaan alussa selkään 3.radalle. Se oli kirissään tasainen. 4 Felippe Star juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, missä ruuna piti tempon erittäin reippaana. Se painuikin 450 juostuna väkisin kärkipaikalle. Ruuna
jäi 850 juostuna johtavan kantaan. Se nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja ruuna tuli lopun tasaisesti. 1 Man
Of Mill kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna joutui 450 kovan paineen alla luopumaan. Se jäi 800 juostuna
3.sisään. Ruuna nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja loppusuoran alussa edelleen 3.radalle. Se tuli aivan juosten
sisään asti. 2 Modena Meisels matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma nousi 600 juostuna toiselle radalle. Se eteni
reippaalla palalla 850 juostuna kärkipaikalle. Tamma antoi siitä loppusuoralle tultaessa pahoin periksi. Viim. 400 m
27,0. 9 Filled With Hope oli 4.sisältä rehellisen riittämätön. 7 Mas Bella otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti
selvä. 8 Eternell Hope käynnistyi reippaasti ja ruuna matkasi alun harvassa muodostelmassa neljäntenä. Se eteni
jatkossa vauhdilla toista rataa pitkin ja oli 750 juostuna siirtymässä kärkipaikalle, mutta ruuna laukkasi samassa
pahoin. Se laukkaili taustalla jatkossa hylkäykseen asti. 3 Real Arch oli poissa.
Väliajat: 10,0 / 4 - 15,0 / 2 - 18,5 / 2 - 17,5 / 6

8. Lähtö
14 Virin Vihtori lähti hieman haparoiden matkaan ja ori jäi alussa aivan pääjoukon viimeiseksi. Se lähti sieltä 1900
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai 1550 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Se ajautui siinä
päätössatasella radan verran ulospäin ja piti lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 2400 m 27,6. Ori kulki
tästä ensimmäisen kierroksen 25,7- tempolla. 15 Jyllätys matkasi alun 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1700 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se jäi 1500 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pääsi 1100 ennen maalia pudottamaan
3.ulos. Se pääsi sieltä loppukaarteen alussa toiseen ulos. Ruuna nousi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman

vetoapua. Se tuli mukavasti sisään asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. 16 Valtran Pimu matkasi alun lauman hännillä
sisäradalla, mistä tamma nousi päätöskierroksen alkaessa 4.ulos. Se lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Tamma sai päätöspuolikkaan alussa vetämättömän selän eteensä, minkä selästä se siirtyi 350 ennen
maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma tuli rehellisesti maaliin asti. 7 Manionni sai nopeasti paikan johtavan
kannasta. Ruuna oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta hieman ennen maalia ja voimia jäi
käyttämättä. 6 Rajatapaus kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna antoi päätösmetreillä hieman periksi. 1 VinhaTopi juoksi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 1350 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ruuna oli kirissään tasainen. 8 Ponnen Sisu matkasi 4.sisällä, mistä ruuna sai kierros ennen
maalia paikan 3.sisältä. Se nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Ruuna seuraili lopussa tasaisesti. 5 Liinan Liekki
otti 100 juostuna laukan ja tamma juuttui 300 juostuna takajoukkoihin 3.radan kiertäjäksi. Se peruutti 700 juostuna
lauman hännille sisäradalle. Tamma seuraili sieltä asiallisesti maaliin asti. 10 Eskel matkasi taustalla toisella radalla,
mistä ruuna oli kirivaiheessa vain tasainen. Viim. 700 m 29,4. 13 Almus matkasi lauman hännillä, mistä ruuna pääsi
viimeisen takasuoran alussa sujuvasti etenemään 3.ulos. Se oli ratkaisuvaiheissa melko saamaton. 3 Ralli- Tähkä
juuttui 250 juostuna kuolemanpaikalle, minne ruuna sai 1100 juostuna vetoavun eteensä. Se laukkasi 150 metriä
myöhemmin pahoin ja ruuna menetti pelinsä. 12 Normipäivä matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma ei vain riittänyt
lopussa lainkaan. 4 Jetsu peruutti 3.radalta 250 juostuna 3.ulos. Ori lähti 1250 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi
1100 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ori hieman haparoi 900 ennen maalia ja se pudotti 5.ulos. Orin ravi oli
loppumatkan melkoisen kateissa ja se laukkasikin loppusuoralla lyhyesti. 11 Pelarin Tähti otti 50 metriä juostuna
ratkaisevan laukan ja ruuna menetti heti pelinsä. 9 Carmikas matkasi toisessa ulkona, mistä ori jäi kierros juostuna
3.ulos. Se ei pitänyt enää 1300 ennen maalia selkäänsä ja ori laukkasikin 1100 ennen maalia lyödyn oloisena pitkäksi.
Se tuli aivan taustalla loppua hylättynä kuitenkin kohtalaisesti. 2 Viekra oli poissa.
Väliajat: 31,0 / 6 - 31,5 / 6 - 27,5 / 6 - 32,0 / 14

9. Lähtö
1 Callela Eliza otti alun tarkkaillen ja tamma sai paikan 3.ulkoa. Se lähti 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Tamma sai 1350 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Se laittoi siitä toisella kierroksella lisää tempoa
ja tamma puristi loppusuoralla vahvasti eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 13,2. 2 Free Me kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä tamma sai vetää avausringin rauhallisesti. Se kiristi tahtia loppua kohden ja tamma piti lopussa
niukasti toiseksi. 3 Gisele De Veluwe sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma nousi 300 ennen maalia
toiseen ulos. Se oli siitä loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 4 Minto´s Daisy Star matkasi 3.sisällä, mistä
tamma sai loppusuoran alussa paikan johtavan kannasta. Se jäi sinne lopussa vaille kiritilaa. 7 Golda Paris sai
nopeasti paikan 4.sisältä. Tamma ei saanut sieltä lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen ja voimia jäi jäljelle. Viim.
700 m 13,3. 9 Bwt Burning Alive matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se tuli mukavasti maaliin asti, mutta takaa oli vain melko mahdotonta nousta. Viim. 700 m 13,2. 12 MAS
Active matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4.ulos. Se pudotti loppusuoran alussa
takaisin sisäradalle ja tamma tuli aivan juosten maaliin asti. 5 Die Kaiserin eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne
tamma sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Se seuraili jatkossa toisesta ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Essi Van
Press sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi 750 juostuna 3.ulos. Se otti sieltä lopussa maksimit. 11
Real Red ei vain riittänyt lopussa juostuaan 5.ulkona. 8 Rosemary Yankee otti jo ennen lähtölinjaa ratkaisevan laukan
ja menetti heti pelinsä. 10 Sahara Foxylady laukkasi 5.sisällä 250 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 15,0 / 2 - 18,0 / 2 - 14,0 / 2 - 13,0 / 1

10. Lähtö
1 Hilin Ihme lähti hieman haparoiden matkaan, mutta tamma sai kuitenkin kärkipaikan haltuunsa. Se veti koko ajan
reippaalla liekillä ja tamma nappasi lopussa varman voiton. Viim. 700 m 27,4. 3 Tohari sai nopeasti paikan johtavan
kannasta, mistä tamma nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja se oli lopussa varmasti toinen. 5 Lover
matkasi alun taustalla toisella radalla, mistä ruuna sai 850 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Se lähti 350 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli mukavasti sisään asti ja oli lopulta varmasti kolmas. 4 A. T. Eka

matkasi alun harvassa laumassa toisessa ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle vetoapua. Se
eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi loppusuoralla hieman periksi ja jäi neljänneksi. 11 Suvi Kevätön
matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi 1050 ennen maalia toiselle radalle. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Tamma puristi pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 28,8. 7 Syytinki matkasi
4.sisällä, mistä ruuna nousi 700 ennen maalia 3.ulos. Se seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Varjomanni
matkasi 3.sisällä, mistä ruuna putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosten kyydistä ja se otti lopussa aivan
maksimit. 8 Suvelan Tähti matkasi 4-5.sisällä, minne ruuna jäi loppukaarteen alussa vaille kiritilaa ja voimat jäivät
tuleviin koitoksiin. 2 Menoks laukkasi 150 juostuna toisessa ulkoa ja ori jäi taustalle. Se suoritti siellä jatkossa
asiallisesti. 9 Ponnen Aatos matkasi 5.sisällä, mistä ori nousi päätösringin alussa toiselle radalle. Se ei suorittanut
kirivaiheessa lainkaan ohituksia. 10 Vihin Mahti käynnistyi reippaasti ja ori eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä se
piti tempon reippaana. Ori aloitti kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja.
Väliajat: 28,0 / 1 - 26,5 / 1 - 25,0 / 1 - 28,0 / 1

11. Lähtö
2 Next Direction otti alun rauhallisesti ja ruuna matkasi 3.ulkona. Se lähti 1550 sieltä ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna sai 750 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Se veti jatkossa tasaisen reippaasti ja ruuna nappasi
lopussa erittäin helpon voiton. 3 Atupem matkasi toisessa ulkona, mistä ori lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se eteni 1050 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä ori oli oikein hyvä toinen. Viim. 700 m 13,5. 9
Ricocone matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3.ulkoa. Se lähti sieltä 850
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pudotti viimeisen takasuoran alussa takaisin toiselle radalle. Se
tuli rehellisesti sisään asti ja oli lopussa varmasti kolmas. Viim. 1000 m 13,9. 1 Tessa´s Devil kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 700 juostuna. Se putosi loppusuoralla kärkihevosen kyydistä ja ruuna putosi lopussa
neljänneksi. 11 Jugador matkasi 4-5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se
tuli jatkossa mukavasti maaliin asti. 12 Por Nie Rock tuli 5-6.sisältä aivan juosten maaliin saakka. 7 Freelancer sai 300
juostuna paikan johtavan kannasta, mistä ruuna jäi 700 juostuna 3.sisään. Se antoi sieltä loppusuoralla hieman
periksi. 4 Tomac otti alun rauhassa ja ruuna matkasi 5.ulkona. Se sai toisessa kaarteessa paikan 4.ulkoa. Ruuna lähti
sieltä 850 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi viimeisen takasuoran alussa 3.radalle ilman vetoapua. Ruunan kirin
terä katkesi loppukaarteessa ja se tyytyi lopussa seurailuun. 6 One Direction käynnistyi mukavasti ja ori sai
ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Se pudotti sieltä puolikas juostuna 3.sisään. Ori jäi 250
metriä myöhemmin 4.sisään. Se taipui sieltä selvästi viimeisellä takasuoralla. 8 Whole Lotta Love lähti heti ajamaan
4.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se aloitti siitä kierros
juostuna matkan kohden takajoukkoja. Viim. 500 m 26,5. 5 Questonmark Me laukkasi 150 juostuna kärjen
tuntumasta pitkäksi. Ruuna suoritti jatkossa taustalla hylättynä kohtalaisesti ja oli maalissa yhdeksäntenä. 10 Spade
Ace Frido oli poissa.
Väliajat: 11,0 / 1 - 14,5 / 2 - 14,0 / 2 - 12,5 / 2

