1. Lähtö
14 Pinkabella lähti asiallisesti ja sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 250 ennen maalia vapaalle radalle. Puristi siitä viime metreillä
varmaan voittoon. Viim. 700 m 20,0. 2 Calista matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi
loppusuoran puolivälissä vapaan radan ja ehti lopussa niukasti toiseksi. Varaa kyllä jäikin. 1 Il Migliore
kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää erittäin sopuisasti, mutta oli silti ratkaisumetreillä tasainen ja jäi
kolmanneksi. 11 R. R. Nina´s Hope juoksi 4. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa.
Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen. Viim. 700 m 19,5. 3 Shelby Ray lähti asiallisesti, mutta joutui 250 juostuna
tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 13 R. R. Cavatina sai
ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai 300
ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli tasaisesti. 4 Mountain Barium lähti hitaasti ja putosi lauman
hännille sisäradalle. Matkasi selvästi pääjoukosta jääneenä 5. sisähevosena. Tuli sieltä omaa tahtiaan sisään
asti. Viim. 700 m 19,7. 7 Light All The Time juuttui ensimmäisen kaarteen lopulla toisen radan vetojuhdaksi.
Taipui siitä selvästi 350 ennen maalia ja tuli lopun rauhassa. 9 Come And Stay lähti rauhassa ja otti 150
juostuna lyhyen laukankin. Matkasi hieman pääjoukosta jääneenä. Otti loppusuoran alussa uuden lyhyen
laukan, mistä selvittyään tuli lopun kohtalaisesti. 8 Hollister matkasi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia
toiselle. Siirtyi samassa kiriin ulkoradoille. Otti 150 ennen maalia laukan, missä menetti pelinsä ja meni
hylkäykseen. 10 Franz Star laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Plastic Bag, 6 Honor Boost ja 12 Golda Suarez olivat
poissa.
Väliajat: 21,0 / 1 - 21,5 / 1 - 19,0 / 1 - 21,0 / 14

2. Lähtö
8 Marigold With Love kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään oikein sopuisasti. Vastaili lopussa
niukkaan voittoon. 4 Indigo Star matkasi johtavan kannassa. Sai loppusuoran alussa sujuvasti tilaa ja haastoi
voittaneen tiukasti. Viim. 400 m 15,8. 2 Satah jäi alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi.
Sai ensimmäisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 900 ennen maalia selkään 3.
radalle. Jäi 600 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli kirinsä asiallisesti sisään. Viim. 600 m 15,5. 9 BWT Erie
juoksi 4. sisällä. Nousi toisen ringin alkaessa toiselle radalle. Oli viimeisellä takasuoralla vailla kiritilaa. Nousi
350 ennen maalia kiriin 5. radalle asti. Tuli mukavasti maaliin. Viim. 400 m 14,8. 1 Celeena juoksi 3. sisällä.
Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti. 3 Rock Mister juoksi 3. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3.
radalle. Nousi 250 ennen maalia 4. radalle ja tuli tasaisesti. 10 Mail From Marigold otti lauman hännillä sata
juostuna lyhyen laukan ja putosi 5. ulos. Lähti sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 900 ennen
maalia kärkihevosen kupeelle. Taipui siitä loppusuoralle tultaessa selvästi. 5 Citrine laukkasi lähdössä ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa lauman hänniltä kohtalaisesti. 11 Speedy Scion ajoi alussa tasaisesti 3. rataa pitkin
eteenpäin ja saikin ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikan haltuunsa. Jäi 900 ennen maalia
toiseen ulos ja 650 ennen maalia 3. ulos. Loppukaarteessa kirikaista pysyi kiinni. Nousi loppusuoran alussa
kiriin, mutta ei ohitellut. 12 Ghitano Thieben juoksi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa selkään 3. radalle. Jäi
pian vapaalle radalle. Pudotti 650 ennen maalia toiseen ulos. Jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa.
Laukkasi 150 ennen maalia kiritilaa hakiessaan hylkäykseen. 6 Queenix ja 7 Hayhill Easter olivat poissa.
Väliajat: 17,0 / 8 - 20,0 / 8 - 18,5 / 8 - 16,5 / 8

3. Lähtö
2 Siron Peli lähti 3. ulkoa 1850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Ajoi voimalla eteenpäin ja painui 550 ennen
maalia kärkeen. Veti koko ajan reipasta tahtia ja oli erittäin ylivoimainen. 5 Kevinin Tähti otti alun rauhassa
ja matkasi aivan lauman hännillä. Lähti loppukaarteessa kiriin ja kiri lopussa niukasti takajoukon parhaaksi.
Viim. 700 m 28,6. 7 Salli Sorjonen juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi ensimmäisen
takasuoran lopulla kakkoskeulan kupeelle. Tuli siitä rehdisti sisään ja oli loppuun asti kakkostaistossa. Viim.
1000 m 31,1. 1 Svengi otti alun rauhassa ja matkasi kakkosryhmässä toisessa ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa
tasainen. 3 Masun Vilke matkasi johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle, mutta
matkasi silti takaryhmässä toisena sisäradan jonossa. Kirikaista pysyi lähes loppuun asti kiinni, mutta
jossiteltavaa ei tainnut juuri jäädä. 4 Vauhti- Leevi kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi puolikas juostuna johtavan
kantaan, tai oikeastaan kakkoskeulaksi. Oli siitä pitkään tototaistossa, mutta putosi päätössatasella pienen
lähdön viimeiseksi. 8 Hovingas matkasi toisessa ulkona. Otti siellä 650 juostuna pahan laukan ja menetti
samassa pelinsä. Ravi oli jatkossa melko kulmikasta ja keskeytti jatkossa kulisseissa. 6 Tuikkiva oli poissa.
Väliajat: 29,0 / 4 - 27,0 / 2 - 28,5 / 2 - 32,5 / 2

4. Lähtö
2 Grainfield Boss matkasi toisessa ulkona. Jäi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä eteenpäin ja
painui kierros juostuna kärkeen. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä painostajan rinnalleen. Vastaili
helposti ja oli vakuuttava voittaja. 11 Bwt Eden lähti heti ajamaan ulkoratoja pitkin eteenpäin. Sai
ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Ajoi eteenpäin ja painui lopulta 750 juostuna
kärkeen. Luopui paikastaan kierros juostuna. Nousi 700 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Kiritti siinä
voittanutta hienosti sisään asti. 6 Destiny Lime painui kuolemanpaikalta kärkeen 400 juostuna. Jäi toisessa
kaarteessa johtavan kantaan ja hieman myöhemmin 3. sisälle. Sai 650 ennen maalia taas paikan johtavan
takaa. Tuli siitä mukavasti sisään, vaikka ei kovalle kärkiparille mitään voinutkaan. 4 Cecilia Cheerful matkasi
3.-2. ulkona. Jäi siitä puolimatkassa 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen
takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Pudotti 300 ennen maalia sisäradalle ja tuli tasaisesti. 3 Japp
matkasi 4.-3. ulkona. Seuraili tasaisesti sisään. 9 Twinvil lähti 5. ulkoa 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Pääsi kierros juostuna pudottamaan toiseen ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 12
Cheerful Dream matkasi lauman hännillä sisäradalla. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 10 Bwt Dakota oli lauman hänniltä toiselta radalta vain
tasainen kirivaiheessa. 8 Tought Love matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti kierros juostuna 4.
sisälle. Taipui loppukaarteessa ja oli vaisu. 5 Mint Toffee kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 400 juostuna
johtavan kantaan. Juoksupaikaksi muodostui lopulta puolimatkassa 5. sisäpari. Taipui viimeisen takasuoran
puolivälissä ja oli heikko. 7 Ginelle otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1 Bugsy Rich laukkasi
keskijoukoissa sisäradalla pitkäksi ensimmäisen takasuoran alussa.
Väliajat: 15,0 / 6 - 16,5 / 2 - 19,0 / 2 - 13,5 / 2

5. Lähtö
14 Cheri Sane juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 600 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 400 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi 150 ennen maalia toiselle ja puristi
lopussa todella voimallisesti ajettuna niukkaan voittoon. Viim. 700 m 13,0. 7 Cankus Xport eteni 300
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui lopulta 600 juostuna väkisin kärkeen. Tuli hienosti sisään asti,
vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 10 Caldera Amour matkasi keskijoukoissa toisella radalla, mistä

jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 6. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 800 juostuna
vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti sisään. 15
Quick Petrol matkasi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Pääsi 450 ennen maalia
etenemään neljänneksi. Piti lopussa asemansa. 12 Capo Birdland matkasi pääjoukon hännillä 5. ulkona. Oli
sieltä kirivaiheessa tasainen. 13 Bumblebee Laday juoksi 5. sisällä. Nousi 750 ennen maalia 3. ulos. Oli
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan päätössatasella ja tuli lopun asiallisesti. 4 Bwt Duracell
juuttui kuolemanpaikalle, mistä pudotti 250 juostuna vähän ahtaan oloisesti kärkeen. Jäi 550 juostuna
paineen alla johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa hieman, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 5 Like a
Fatal Love matkasi 2.-3. sisällä. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 8 Silvia Amok matkasi 7. sisällä. Nousi
650 ennen maalia toiselle radalle. Lähti loppusuoran alussa taustalta kiriin ja tuli lopun ihan pirteästi. 1
Arctic Fun nousi 250 juostuna 3. sisältä toiseen ulos. Otti siinä 350 juostuna laukan ja juuttui
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja sai lopulta 850 juostuna paikan 4. sisähevosen
kupeelta toisen radan vetojuhtana. Aloitti siitä viimeisen takasuoran lopulla hiljaisen matkan kohden
takajoukkoja, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 9 Denna matkasi 4. sisällä, mistä ei saanut lopussa
kiritilaa. 2 Fonseca Boko lähti rauhassa ja matkasi alun 2.-3. ulkona. Pudotti 550 juostuna 6. sisälle. Taipui
sieltä selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja keskeytti myöhemmin. Heikko esitys. 3 Quell lähti hyvin ja
eteni 150 juostuna kärkeen. Laukkasi siinä 250 juostuna häiriöstä pahoin. Vastustaja taisi osua hevosen
jalkaan, sillä kuski käänsi hevosen heti pois ja tuloksena on keskeytys. 6 Fayette Sisu juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta puolikas juostuna aivan lauman hännille. Ravi oli
pitkään hakevaa ja laukkasi lopulta 250 ennen maalia pahoin. Meni hylkäykseen. 11 Kiss My Ace jäi
ratkaisevasti jo ennen lähtölinjaa ja keskeytti toisen ringin aikana kulisseissa.
Väliajat: 11,0 / 4 - 15,0 / 7 - 18,0 / 7 - 14,0 / 14

6. Lähtö
5 Seekerin Lissu kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Puristi lopussa varmaan voittoon.
Viim. 400 m 29,9. 9 Soman Sirius lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Eteni lopulta 550 juostuna
kärkipaikalle asti. Tuli siitä aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 6 Larvan Lempi lähti
tasaisesti ja jäi keskijoukkoihin sisäradalle. Nousi 5. sisältä 800 juostuna toiselle radalle. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Käväisi loppukaarteessa jo 4. radalla. Palasi loppusuoran alussa 3. radalle
ja tuli aivan juosten sisään asti. 2 Tosi Innokas matkasi 2.-3. sisällä. Tuli tasaisesti ja oli loppuun asti taistossa
kolmansista rahoista. 13 Tuurin Elli lähti rauhassa matkaan ja jäi selvästi. Otti 250 juostuna vielä laukankin
ja jäi paljon lisää. Suoritti jatkossa vahvasti. 1 Huimanni seuraili 3.-4. sisältä tasaisesti. 10 Tripla Hoo lähti
heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin ja kulkikin vauhdilla, mutta otti 300 juostuna pahan laukan ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa aivan mukavasti. 11 Virin Toivo eteni taustalta tasaisesti ja sai viimeisen
takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Pudotti 550 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia
toiseen ulos. Otti lopussa maksimit. 12 Etulan Eerika matkasi pääjoukon hännillä noin 4. ulkona. Lähti 950
ennen maalia selkään 3. radalle. Pudotti viimeisellä takasuoralla takaisin toiselle radalle. Lähti
loppukaarteessa taas kiriin ja tuli tasaisesti. Laukkamerkki on kyllä mysteeri. 8 Carmenita juoksi 3. ulkona.
Taipui loppukaarteessa ja oli aika vaisu. 4 Huvigunnar laukkasi 50 juostuna pahoin ja jäi kulisseihin, missä
myös pysyi jatkossa. 14 Laareni otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 Tuli Rols laukkasi
lähdössä ja putosi taustalle. Laukkaili siellä loppukaarteessa hylkäykseen asti. 7 Sinilee nousi 4. sisältä 300
juostuna toiselle radalle. Jäi siitä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Oli loppusuoran puolivälissä
vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan päätössatasen alkaessa hylkäykseen.
Väliajat: 36,0 / 9 - 33,5 / 9 - 30,0 / 5

7. Lähtö
7 Bond Eagle lähti kovaa ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai jatkossa vetää väliringin sopuisasti. Kiihdytti
tahtia loppukaarteessa ja oli erittäin vakuuttava voittaja. 1 Bwt Dallas matkasi 3. sisällä. Nousi loppusuoran
alussa kiriin 3. radalle ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 500 m 12,2. 3 Eagle Owl jäi 200 juostuna johtavan
kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle. Tuli mukavasti sisään, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi.
11 Makeadreamcometrue juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Pudotti 350 ennen
maalia 4. sisälle. Tuli asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 14,3. 2 Birthday Cloud juuttui 300 juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppukaarteessa kärkitaistosta, mutta ei silti luovuttanut. 8 Feeling Glory
pudotti 300 juostuna 3. radalta hieman ahtaan oloisesti toiseen ulos. Oli siellä loppukaarteessa hetken
vailla kiritilaa. Nousi 250 ennen maalia vapaalle radalle, mutta tyytyi säilyttämään asemansa. 12 Perfect
Lane juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä 3.-4. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa aivan
ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 14,7. 6 Zulamit juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 950 juostuna 6. ulos. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli aivan juosten
sisään. Juoksu ei vain nyt onnistunut. 10 Cubus juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Kirin terä katkesi 300 metriä myöhemmin ja taipui jatkossa aivan taustalle. 9 Ninja Casall juoksi 4. sisällä.
Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli vaisu. 5 Nickelback juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Peruutti lopulta 650 juostuna lauman hännille sisäradalle. Taipui pahoin viimeisen takasuoran lopulla ja oli
vaisu. Viim. 400 m 24,3. 4 Clay Brick juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.
radalle. Siirtyi 350 ennen maalia vapaalle radalle. Pudotti loppusuoralla sisemmäs. Laukkasi 50 ennen
maalia hylkäykseen.
Väliajat: 11,0 / 7 - 15,0 / 7 - 20,0 / 7 - 12,5 / 7

8. Lähtö
6 Hallan Rinsessa sai 300 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi
siitä aika vaatimattomassa lähdössä lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 35,9. 9 Winetto lähti heti
ajamaan eteenpäin ja painui jo 400 juostuna kärkeen. Ajautui puolimatkassa hetkeksi toiselle radalle. Palasi
pian ruotuun ja painui 900 ennen maalia uudelleen kärkipaikalle. Jäi loppusuoralla niukasti alakynteen ja
piti toiseksi. 10 Maisamiina eteni taustalta tasaisesti ja eteni 750 juostuna harvaan laumaan neljänneksi.
Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Oli sieltä lopussa vain tasainen. Viim. 1000 m 35,9. 4 See Hoo Amuletti
kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Seuraili sieltä tasaisesti. Jäi aivan lopussa
vielä tekniseen pussiin. 5 Sävel- Meri lähti haparoiden matkaan ja otti 150 juostuna pahan laukan. Putosi
taustalle, missä meni vähän varsamaisella tyylillä. Otti kuitenkin välillä mukavastikin vauhtia. 7 Kömin Poika
oli pääjoukon hänniltä sisäradalta aika vaisu. 1 Hotville lähti hitaasti ja jäi heti taustalle. Oli heikko. 2 Penkki
otti sata juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi taustalle. Laukkasi kulisseissa uudelleen 850 juostuna ja
menetti pelinsä lopullisesti. 3 Pirtuli lähti tasaisesti. Otti 250 juostuna pahan laukan ja putosi lauman
hännille. Oli jatkossa heikko. 8 Jokelan Tyttö otti keskijoukoissa 200 juostuna laukan. Laukkaili jatkossa
kulisseissa hylkäykseen asti.
Väliajat: 40,5 / 9 - 38,5 / 9 - 33,5 / 9 - 38,5 / 6

