Lauantai 31. 7.
1. Lähtö
13 Layla eteni nopeasti seitsemänneksi noin 3. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Eteni tasaisesti ja sai
450 ennen maalia paikan kärkihevosen kupeelta. Jyräsi siitä 300 ennen maalia kärkeen ja oli ylivoimainen. Viim. 1000
m 27,8. 3 Riinan Kirma kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Jäi 300 ennen maalia alakynteen
voittotaiston suhteen, mutta oli kuitenkin hyvä kakkonen. 9 Aaprahami otti 50 juostuna häiriöstä pienen laukan ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa mukavasti ja oli lopulta kolmas. Viim. 1700 m 27,6. 6 Adven Ture matkasi johtavan
kannassa. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Konrad juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja
seuraili tasaisesti. 16 Nopsan Vauhti lähti hyvin ja eteni nopeasti neljänteen sisälle. Seuraili tasaisesti maaliin asti. 14
Ato eteni nopeasti neljänneksi. Sai toisessa kaarteessa paikan 3. sisältä. Sai edetä koko ajan sopuisasti. Antoi
loppusuoralle tultaessa hieman periksi. 15 Josveis oli takajoukoista lähinnä tasainen. 11 Komento matkasi
keskijoukoissa toisella radalla. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu. 5 Murolii otti pahan
lähtölaukan ja jäi selvästi. Taipui taustalla päätösringin aikana pahoin. 10 Mustamani otti 50 juostuna häiriöstä pahan
laukan ja menetti heti pelinsä. 2 Aarian Hermanni otti pahan laukan 50 juostuna ja menetti heti pelinsä. 1 Torpparin
Sisu laukkasi 50 juostuna pitkäksi. 4 Jenkkihymy laukkasi lähdössä pitkäksi ja häiritsi laukatessaan kahta
kanssakilpailijaansa. 7 Kromaus laukkasi vajaa 20 juostuna pahoin ja jäi paljon. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 12
Diori laukkasi sata juostuna pitkäksi.
Väliajat: 32,0 / 3 - 28,5 / 3 - 29,5 / 3 - 31,0 / 13

2. Lähtö
4 Caviar Creation eteni 250 juostuna kärkeen. Veti tasaista tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 12 Fortune Hoss lähti 4.
ulkoa 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 200 metriä myöhemmin kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti
maaliin asti ja oli mainio kakkonen. 2 Sunrise Valkyria juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650
juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 350 ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m
14,7. 8 Wallis lähti rauhassa ja peruutti 200 juostuna 6. sisälle. Lähti 550 ennen maalia kiriin ja tuli lopun varsin
pirteästi. 9 Easy To Love juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 7 BWT Eden
otti alun rauhassa ja jäi 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli tasaisesti maaliin asti. Viim.
700 m 15,1. 6 Halia Web lähti puolikovaa, mutta otti 250 juostuna vauhtia pois. Peruutti lopulta 400 juostuna 7.
sisälle. Nousi päätösringin alkaessa 6. ulos. Oli kirivaiheessa vain tasainen. 3 Tajs Ambassador matkasi 2.-3. ulkona.
Taipui loppukaarteessa selvästi ja otti aivan maksimit. 1 Tim Jerry jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Taipui selvästi
300 ennen maalia ja tuli lopun aika vaisusti. 11 Too Red For You juoksi 5. sisällä. Oli kirivaiheessa vailla virtaa. 5 To
The Action juoksi 4. ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 10 Azorit Lloyd juoksi 4. sisällä.
Taipui selvästi jo 800 ennen maalia ja oli rehellisen riittämätön.
Väliajat: 12,0 / 4 - 14,5 / 4 - 15,0 / 4 - 15,0 / 4

3. Lähtö
6 Eräsmies juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Eteni lopulta puolikas juostuna kärkihevosen kupeelle. Pudotti 950
ennen maalia johtavan kantaan. Nousi 550 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui 350 ennen maalia kärkeen ja
otti lopussa hallitun voiton. 9 Hymynpilke matkasi 3.-2. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli
mukavasti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 29,4. 2 Vivakka matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3.
ulos. Suoritti jatkossa kirivaiheessa tasaisesti. 5 Ekori Ässä juuttui 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Matkasi
pitkään 3. sisähevosen kupeella. Putosi loppukaarteen alussa voittotaistosta ja tuli lopun tasaisesti. 7 Kotorinnan
Topi laukkasi 50 juostuna ja jäi lauman hännille sisäradalle. Suoritti jatkossa asiallisesti. 10 Seekerin Sara juoksi 4.
ulkona. Sai edetä koko ajan sopuisasti ja otti aivan maksimit. 12 Sintukka juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Otti kärjen kupeelta 3. radalta laukan 950 ennen maalia. Jäi selvästi ja tuli lopun asiallisesti. 1 Valeriana kiihdytti heti

kärkipaikalle. Jäi 350 ennen maalia alakynteen voiton suhteen. Tuli lopun vain tasaisesti. 3 Tuutinki sai nopeasti
paikan johtavan kannasta. Jäi päätösringin alkaessa 3. sisälle. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli
heikko. 11 Ämpäri oli 4. sisältä heikko. 4 Sipras otti 150 juostuna kärkihevosen kupeelta pahan laukan ja jäi selvästi.
Sinetöi epäonnistumisensa kierrosta myöhemmin tulleella uudella pahalla laukalla. 8 Lentoemo otti pahan
lähtölaukan ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti myöhemmin kulisseissa.
Väliajat: 24,0 / 1 - 24,0 / 1 - 30,5 / 6

4. Lähtö
3 Aatsi kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin rauhassa. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja oli vakuuttava
voittaja. 7 Wilma Lyydia nousi 450 juostuna 4. sisältä toiseen ulos. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle. Tuli
kirinsä rehdisti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 22,6. 5 Tuviker nousi 5. sisältä ensimmäisen takasuoran puolivälissä
3. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Puristi kirinsä rehdisti maaliin saakka. Viim. 1000 m 23,3. 1
Ponnen Aatos otti johtavan kannassa 150 juostuna muutaman askeleen laukan menettämättä asemiaan. Oli lopussa
johtava takaa tasainen neljäs. 6 Sävel- Taika lähti rauhassa ja matkasi alun 6. sisällä. Nousi 800 juostuna 4. ulos. Lähti
850 ennen maalia selkään 3. radalle. Pudotti 650 ennen maalia 3. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ulommas ja
tuli lopun pirteästi. 4 Hanslankari juoksi 3. sisällä. Otti 650 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan
juosten. 8 A. T. Veeti eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä 300 ennen maalia selvästi ja tuli lopun
vain tasaisesti. 2 Hissun Turbo oli poissa.
Väliajat: 32,0 / 3 - 29,5 / 3 - 24,5 / 3 - 22,5 / 3

5. Lähtö
3 Lake´s Action kiihdytti nopeasti kärkeen. Sai rauhoittaa toisella puolikkaalla. Lisäsi tahtia loppua kohden ja oli
vakuuttava voittaja. 8 Thai Explosive juoksi 5. ulkona. Lähti 600 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 300 ennen
maalia ulommas ja tuli vahvasti maaliin asti. Vim. 700 m 12,2. 1 Ithinkiama Genius matkasi johtavan kannassa. Ei
saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 5 Trooppers juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. 10 Trouble Leader teki 4. ulkoa mukavan 600 metrin kirin. 11 Barista Oak
juoksi 5. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 350 ennen maalia ja tuli lopun mukavasti. Viim. 400
m 13,2. 2 My Sweden juoksi toisessa ulkona. Kiertyi puolimatkassa 3. radan kautta toisen radan vetojuhdaksi. Putosi
siitä loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 7 Angel Raziel juoksi 6. sisällä. Lähti
loppukaarteen alussa kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 9 Questionmark Me juoksi 3. sisällä. Taipui selvästi loppusuoralle
tultaessa ja otti aivan maksimit. 4 Sun Capitano oli 4. sisältä jo ajoissa vaikeuksissa ja oli melko vaisu. 6 Pope juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi viimeisen
takasuoran alussa ja oli heikko. 12 Scarlet Hello oli poissa.
Väliajat: 10,5 / 3 - 14,5 / 3 - 13,5 / 3 - 13,5 / 3

6. Lähtö
6 Siirin Valtsu otti alun rauhassa ja jäi alussa 3. ulos. Lähti 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1300 ennen
maalia kärkihevosen kupeelle. Sai loppusuoralla otteen kärkihevosesta ja oli vakuuttava voittaja. 8 Vieskoff eteni 300
juostuna kärkeen. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka ei paremmalleen lopussa mitään voinutkaan. 5 Trumppi kiersi alun 3.
rataa pitkin. Sai 350 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Sisäpuolella juossut vastustaja
seilasi hieman loppusuoralla ja siitä tuli pientä häiriötä. Ehti lopussa lähes toiseksi. 7 Fransson jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa, vaikka yritti sitä loppusuoralla saada. 11 Sarikan matkasi alun
periaatteessa toisessa ulkona, mutta vasta takajoukoissa. Jäi puolimatkassa 4. ulos. Löysi vapaan radan 800 ennen
maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 27,0. 10 Karlas juoksi 5.-4. sisällä. Jäi viimeisen takasuoran
lopulla vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia lauman hänniltä. Tuli lopun asiallisesti. 9 Ohiheittäjä
seuraili lauman hänniltä sisäradalta tasaisesti. 12 Karelia matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti kierros juostuna

kiriin 3. radalle. Menetti 850 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta hieman asemiaan. Pudotti viimeisen
takasuoran alussa toiselle ja tuli tasaisesti. 1 Aamulento juoksi 3. sisällä. Taipui kovassa tehtävässä selvästi viimeisen
takasuoran lopulla. Suoritti kuitenkin omalla tasollaan. 3 Senikki kiersi alun 3. rataa pitkin. Pääsi puolikas juostuna 4.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Jäi puolimatkassa 3. ulos. Laukkasi 850 ennen maalia pahoin ja
aiheutti samassa pienen tilanteen. Mahdollisuudet sulivat samassa. 2 V. G. Voitto otti 250 juostuna neljänneltä sijalta
laukan ja jäi selvästi. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Menetti 850 ennen maalia pienen hässäkän
johdosta hieman asemiaan. Liikkui jatkossa erittäin hyvin, mutta otti päätössatasen alkaessa uuden laukan ja meni
hylkäykseen. Vauhdit riittävät kyllä, mikäli varmuutta tulee lisää. 4 Brenna oli poissa.
Väliajat: 23,0 / 8 - 26,5 / 8 - 28,5 / 8 - 25,5 / 6

7. Lähtö
5 Cheap Thrills matkasi 3. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle ja siirtyi samassa kiriin 3.-4. radalle. Tuli
vahvasti ja ehti lopussa niukkaan voittoon. 2 Adanna eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 400 juostuna ja
jatkoi johtavan kannassa. Juuttui päätöspuolikkaan alussa vaille kiritilaa. Löysi 300 ennen maalia vapaan väylän ja
lähti samassa hieman ahtaan oloisesti kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. 9 Astrum juoksi 3. ulkona. Lähti
900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli hienosti maaliin asti.
11 Orvar Iver juoksi 4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. 3
Minecraft lähti mukavasti ja painui 400 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 450 ennen maalia alakynteen voittotaiston
suhteen, mutta ei kokonaan luovuttanut. 8 Muskelymimmy pummasi lähdön selvästi. Matkasi jatkossa 5. sisällä.
Nousi kierros 1100 ennen maalia ahtaan oloisesti 5. ulos. Suoritti sieltä kirivaiheessa asiallisesti. Viim. 2700 m 15,2. 4
Rim Bay Orchid juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä selvästi 600 ennen maalia. 10
Julianne Dahlia otti 4. sisältä aivan maksimit. 12 Neo Sånna juoksi 6. sisällä. Nousi 1200 ennen maalia toiselle radalle.
Tuli samassa hieman häirityksi, mutta sai edetä jatkossa sujuvasti, eikä vain riittänyt. 1 Kansas Lobell otti 150
juostuna laukan ja jäi selvästi. Ei päässyt kunnolla vauhtiin ja keskeytti jatkossa. 6 Power Swirl juoksi toisessa ulkona.
Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Painui 450 ennen maalia kärkipaikalle. Otti 150 ennen maalia yllättäen
laukan, mikä jatkui hylkäykseen asti. Olisi ollut ravilla tiukasti voittotaistossa. 7 Mr Big Money laukkasi 4. ulkona 550
juostuna yllättäen pitkäksi.
Väliajat: 10,0 / 3 - 14,5 / 3 - 16,0 / 3 - 14,5 / 5

8. Lähtö
9 T. Rex nousi 4. sisältä 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi päätöspuolikkaan alkaessa painetta ja liukui
loppusuoralla vahvasti selvään voittoon. 7 Maze Runner nousi sisäradan jonosta 450 juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 600 m 09,3. 1 William Pine piti alussa helposti keulat.
Sai vetää haluamaansa tahtia. Tuli asiallisesti maaliin asti. 4 President Lindy lähti hyvin, mutta tyytyi 200 juostuna
paikkaan johtavan kannasta. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa.
Tuli jatkossa aivan juosten. 2 Mr Golden Quick juoksi 3.-2. sisällä. Jäi loppusuoralla täysin vaille kiritilaa. 8 Pajas Face
matkasi lauman hännillä, mistä tuli loppua aivan juosten. 6 Van Kronos sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui
loppukaarteessa selvästi ja oli vailla virtaa. 3 Danne Edel ja 5 Twist Of Fate olivat poissa.
Väliajat: 12,5 / 1 - 13,5 / 1 - 10,0 / 9

9. Lähtö
6 Hetviina juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna 7. ulos. Lähti 850 ennen maalia
selkään 3.-4. radalle. Jäi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 22,8.
8 Suven Sametti juoksi 6. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai viimeisen takasuoran alussa vetoavun
eteensä. Lähti 350 ennen maalia 4. radalle. Tuli hienosti maaliin asti. 4 Lakan Leija juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä tuli rehdisti maaliin asti. 7

Ciiran Tähti kiersi alun 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai puolikas juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Painui 300
ennen maalia kärkeen ja tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toton ulkopuolelle. 2 Vennelmon
Varma juuttui nopeasti 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Ei
saanut lopussa toisesta ulkoa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 12 Taksvenla juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran lopulla toiselle. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 600 m 22,6. 10 Tähtituula
juoksi 4.-3. ulkona. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 11 Liinan Liekki juoksi 5.-4. ulkona. Sai edetä sopuisasti ja tuli
tasaisesti. 5 Sokru matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi loppukaarteessa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran
puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 1 R. R. Valsssitar juoksi johtavan kannassa. Oli loppukaarteessa pahoin vailla
kiritilaa. Nousi loppusuoralla toiselle, mutta tyytyi seurailuun. 9 Elias Juonetar otti 4. sisältä maksimit. 3 Liisan
Tulilintu kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää varsin sopuisasti. Antoi silti 300 ennen maalia selvästi periksi ja oli
vaisu.
Väliajat: 22,0 / 3 - 25,0 / 3 - 27,5 / 3 - 23,5 / 6

10. Lähtö
4 Evartti sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti 350 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Puristi lopussa helppoon voittoon. 2 H. V. Tuuri kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai 650 juostuna
kovan painostajan rinnalleen. Tuli hienosti maaliin asti, vaikka ajautuikin loppusuoralla radan verran ulospäin. 3 Vixeli
juoksi 4. ulkona. Lähti 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 650 juostuna kärkihevosen kupeelle, missä piti
tempon oikein reippaana. Tuli vahvasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 7 Välkyn Tuisku juoksi 3.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun mainiosti.
Viim. 600 m 21,3. 1 Lissun Eerikki lähti rauhassa ja jäi 5. sisälle. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle ja pian kiriin.
Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 20,6. 8 Uljas Suomalainen juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin.
Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli aivan juosten. 10 Joriini juoksi 5. ulkona. Suoritti kirivaiheessa
asiallisesti. 9 Sheikki oli 6. ulkoa lähinnä tasainen. 11 Enon Vilppi juoksi 4. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti
maksimit. 12 Veeran Poika juoksi 6. sisällä. Otti päätöspuolikkaan alussa lyhyen laukan. Tuli lopun lähinnä tasaisesti.
5 Camri juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi pian takaisin 3. ulos. Taipui 300 ennen maalia
selvästi. 6 Jokivarren Kunkku juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Taipui
selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli aika vaisu.
Väliajat: 22,0 / 2 - 23,0 / 2 - 22,5 / 2 - 21,0 / 4

11. Lähtö
5 Varsova matkasi 3. ulkona. Sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 26,3. 3 Tutuks matkasi johtavan kannassa. Nousi 400 ennen
maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja oli hyvä kakkonen. 12 Hissun Feeliks eteni nopeasti viidenneksi.
Jäi 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 300 ennen maalia kärkeen ja tuli hienosti maaliin asti. 15
Perusliksa matkasi 4.-3. ulkona. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli aivan asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 27,6. 4
Hujake juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä sata metriä myöhemmin laukan ja jäi selvästi.
Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle. Teki jatkossa vahvan esityksen. Viim. 1700 m 25,2. 7 Hotlinki matkasi
keskijoukoissa sisäradalla. Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli lopun
tasaisesti. 14 Helun Kuva laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Teki jatkossa taas kovan esityksen, mutta ottaa
ensimmäisen 300 metrin aikana vain väkisin sen laukan. Viim. 2200 m 25,7. 8 Vinksahti oli 4. ulkoa kirivaiheessa
tasainen. 9 Jumiini sai edetä 5. ulkoa koko ajan sujuvasti ja otti aivan maksimit. 2 Salaliitto kiihdytti heti kärkipaikalle.
Otti 300 juostuna laukan ja jäi keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 800 juostuna pudottamaan 7. ulos. Oli
jatkossa lähinnä tasainen. 10 Päivän Pokeri eteni nopeasti kolmanneksi. Ajoi eteenpäin ja oli jo 350 juostuna
kärkipaikalla. Jäi loppukaarteen puolivälissä pahoin alakynteen ja tuli lopun vaisusti. 13 Manionni matkasi pääjoukon
hännillä toisella radalla. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli heikko. 6 Kaappi laukkasi lähdössä pitkäksi. 11 Korven
Liideri laukkasi 150 juostuna pitkäksi. Suoritti jatkossa hylättynä asiallisesti. 1 Carmikas oli poissa.
Väliajat: 32,5 / 10 - 31,5 / 10 - 24,5 / 10 - 26,0 / 5

12. Lähtö
1 Fioriini juoksi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja puristi loppusuoralla varmaan voittoon. Viim.
600 m 12,8. 2 Grainfield Emma kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Tuli aivan juosten maaliin
asti, vaikka jäikin toiseksi. 11 Darena matkasi 3. sisällä. Oli sisäradan vetäessä tasainen kolmas. 5 Listas Minttu otti
pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Sai 800 juostuna paikan 4. sisältä. Nousi 550 ennen maalia 4. ulos. Siirtyi
loppukaarteessa kiriin ja tuli vahvasti maaliin asti. Nauhalta ei kunnolla näe, mutta tuli ainakin näin kovaa. Viim. 1900
m 13,7. 3 Pancake Rocks matkasi toisessa ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli kirissään lähinnä
tasainen. 4 Ankle Socks juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 350 ennen maalia kärkitaistosta,
mutta ei kokonaan luovuttanut. 9 Valorous Leader juoksi 3. ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin 3.-4. radalle. Oli
lopussa tasainen. 12 Dazzling Press matkasi 5. ulkona. Tuli asiallisesti, vaikka ei reippaassa lopetuksessa juuri
ohitellut. Viim. 700 m 12,8. 10 Flirting juoksi 4. ulkona. Pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja tuli tasaisesti. 6
Shackhills Desiree, 7 Keystone Bullseye ja 8 Next Hope olivat poissa.
Väliajat: 14,0 / 2 - 16,5 / 2 - 14,5 / 2 - 13,5 / 1

