1. Lähtö

7 Voima- Simo pääsi ensimmäisen kaarteen puolivälissä pudottamaan 4. radalta 3. radalle. Juuttui jatkossa
kärjen rinnalle 3. radalle. Puristi uskomattoman vahvasti ja nappasi loppumetreillä vielä niukan, mutta
varman voiton. 10 Merran Jyske matkasi 3. ulkona. Sai 900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Siirtyi sieltä
viimeisen takasuoran lopulla selkään 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. 3 Nopsa Palma painui ensimmäisen kaarteen
lopulla kuolemanpaikalta kärkeen, mistä tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti
kolmanneksi. 9 Rojaali matkasi toisessa ulkona. Jäi siitä 900 ennen maalia vastustajan laukan johdosta
kuolemanpaikalle. Tuli siitä mukavasti samassa rintamassa kärkihevosten kanssa maaliin. 1 Hurjaharja
matkasi alun 3. sisällä. Otti siellä ensimmäisessä kaarteessa laukan ja jäi 4. sisälle. Nousi 600 juostuna 4.
ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 350 ennen maalia 3. radalle ilman
vetoapua ja oli lopussa tasaisen takajoukon paras. 8 Velars peruutti ensimmäisen kaarteen lopulla 3.
radalta lauman hännille. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Oli kuitenkin tuossa vaiheessa
vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun ulkoratoja pitkin
tasaisesti. 2 Masun Vilke kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Nousi
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Pudotti pian sisäradalle ja antoi lopussa hieman periksi. 6 Humetar
otti alussa pari laukka- askelta ja putosi ensimmäisessä kaarteessa 4. sisälle. Nousi sieltä 850 juostuna 4.
ulos. Seuraili sieltä lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Vili- Riikka otti 3. sisältä aivan
maksimaalisen sijoituksen. 4 Kalevatar laukkaili alkumatkan aikana hylkäykseen asti. 5 Venlan Vekkuli jäi jo
ennen lähtölinjaa selvästi, eikä saanut missään vaiheessa tuntumaa kärkihevosiin. Keskeytti lopulta. 11
Herra Hurmuri lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikan haltuunsa. Laukkasi siinä kierros ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 26,0 / 3 - 28,5 / 3 - 29,5 / 3 - 32,0 / 7

2. Lähtö

1 Castor Troy matkasi alun 4. sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiseen ulos. Jäi ensimmäisen
takasuoran lopulla 3. ulos. Lähti sieltä 450 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4.
radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 16,0. 4 Ove juuttui nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Sai loppusuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tuli rehellisesti maaliin asti. 11
Bwt Duracell otti alun rauhassa ja matkasi 6. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran lopulla toiselle
radalle. Nousi loppukaarteessa kiriin 3. radalle ja loppusuoran alussa 5. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun
vahvasti ja ehti kärkitaistoon. Viim. 500 m 14,3. 6 Mas Beat pudotti 250 juostuna johtavan kantaan. Jäi 400
juostuna 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa hetken kiinni. Vapaata rataa ei
lopussakaan löytynyt ja voimia jäi. 5 Melina More käynnistyi hyvin ja eteni heti kärkipaikalle. Jäi 350
juostuna johtavan kantaan. Nousi sieltä 400 ennen maalia toiseen ulos. Sai sieltä vasta lopussa vapaata ja
hieman voimia saattoi jäädä jäljelle. 12 Azorit Lloyd lähti ensimmäisen takasuoran alussa keskijoukoista
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 650 juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä loppusuoran alussa
kärkipaikalle. Antoi päätössatasella hieman periksi. 3 Redemption pudotti ensimmäisen takasuoran alussa
5. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle ja tuli pääjoukon mukana voimia tallella maaliin. 8

Boulder Dream lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Painui 350 juostuna kärkipaikalle asti.
Antoi siitä loppusuoralle tultaessa periksi ja putosi lauman hännille.10 Diva Speed juoksi 5. ulkona, mistä oli
kirivaiheessa lähinnä tasainen. Viim. 700 m 16,5. 2 Dark Beer juoksi 4. sisällä, mistä taipui loppukaarteessa
hieman ja otti aivan maksimit. 7 Borga Harmony laukkasi jo ennen lähtölinjaa pahoin ja jäi heti
ratkaisevasti. 9 Stoneisle Passion juoksi 4. ulkona. Haparoi siellä viimeisen takasuoran alussa lyhyesti. Lähti
350 ennen maalia selkään 3. radalle ja loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Laukkasi juuri
hieman ennen maalia ja menetti rahasijan.

Väliajat: 15,0 / 8 - 17,5 / 8 - 19,0 / 8 - 17,0 / 1

3. Lähtö

9 Crossfire Bonfire matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi siitä ensimmäisen puolivälissä 3.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti toisesta
ulkoa 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim.
1000 m 14,8. 4 Kickapoo Windcape lähti hieman tahmeasti matkaan ja juuttui keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4. ulkoa. Haparoi viimeisen takasuoran puolivälissä
pari askelta. Siirtyi pian kiriin 3.- 4. radalle ilman vetoapua ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 14,7. 7
Luna De Paris juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui siitä 350 juostuna kärkipaikalle. Jäi 200 metriä
myöhemmin johtavan kantaan. Nousi sieltä loppusuoran alussa toiseen ulos ja oli tasainen kolmas. 3 Cheri
Sane jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Jäi pian 3. sisälle ja 550 juostuna 4. sisäpariin. Sai päätöspuolikkaan
alussa paikan 3. sisältä. Ei saanut aivan lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 5 Lilla Robert matkasi lopulta 5.
sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 8 Floyd Kenwood matkasi alun toisessa ulkona.
Painui siitä 550 juostuna kärkipaikalle asti. Antoi siitä loppusuoralla hieman periksi, mutta kesti kuitenkin
viimeisille rahoille. 1 Diablo Star lähti rauhassa matkaan ja jäi taustalle sisäradan jonoon. Nousi 6. sisältä
kierros ennen maalia 6. ulos. Lähti sieltä 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten.
Viim. 700 m 14,8. 11 Every Reasons juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 400 ennen maalia selkiin 4. radalle. Jäi pian
4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. 12 Sahara Ayanna matkasi 4.- 3. ulkona. Lähti sieltä 1300
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni päätösringin alussa kuolemanpaikalle. Taipui siitä
loppukaarteen puolivälissä ja putosi lopussa taustalle. 6 Grace Pezzo oli ensimetreillä nopein ja eteni 150
juostuna kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan ja 200 metriä myöhemmin 3. sisälle. Nousi
viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Oli siellä jatkossa hetken vailla kiritilaa. Pudotti loppusuoralla
sisäradalle, mutta oli jatkossa vaisu. 10 Pious Donation juoksi pääosin 2.- 3. ulkona, mistä lähti
loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle. Kirin suunta vaihtui loppukaarteen puolivälissä ja oli lopussa aika
vaisu. 2 Senator Case oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 7 - 18,0 / 8 - 14,0 / 8 - 15,0 / 9

4. Lähtö

6 Manionni sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi kierros juostuna kuolemanpaikalle. Puristi siitä lopussa
niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 1000 m 27,1. 5 Aronin Muisto eteni nopeasti kuolemanpaikalle.
Painui kierros juostuna kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätösmetreillä toiseksi.
10 Jontikka matkasi 6. ulkona. Lähti sieltä 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi
viimeisen takasuoran alussa pudottamaan 3. ulos. Siirtyi 450 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi
loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 1000 m 26,4. 2 Kikan
Velperi juoksi 3. ulkona. Sai sieltä kierros juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Putosi päätössatasella voittotaistosta ja oli lopussa tasainen neljäs. 7 Hipatsu juoksi
4. ulkona. Sai kierros juostuna paikan 3. ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Lähti sieltä 350
ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 5. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun aivan
juosten. Viim. 400 m 25,0. 9 Eskel matkasi 5. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle ja tuli
aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 25,2. 3 Jumiini otti pahan lähtölaukan ja putosi aivan lauman
hännille. Lähti lauman hänniltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 5.
ulos. Lähti sieltä 350 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 8 Komento matkasi 3.
sisällä. Jäi sinne kierros juostuna väsyneen vastustajan taakse hetkeksi kiinni. Nousi 800 ennen maalia
toiselle radalle. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja otti aivan maksimit. 1 Takenote lähti rauhassa
matkaan ja putosi lauman hännille sisäradalle. Nousi sieltä 950 ennen maalia toiselle radalle. Taipui lauman
hännillä pahoin loppukaarteessa. 4 Nuoralan Vänskä kiihdytti heti kärkipaikalle ja jäi painamaan päälle.
Aloitti kierros ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja keskeytti viimeisellä takasuoralla.

Väliajat: 24,0 / 4 - 28,5 / 5 - 27,5 / 5 - 25,5 / 6

5. Lähtö

5 Quite Special matkasi 4. ulkona. Sai kierros ennen maalia paikan 3. ulkoa. Oli siellä viimeisellä takasuoralla
vailla kiritilaa. Nousi 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun vahvasti ehtien varmaan
voittoon. Viim. 700 m 12,1. 6 Keep Calm ajoi alun 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin ja saikin 450 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä oikein vahvasti maaliin asti ja oli erinomainen toinen. 1 Vie De
Dream kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli umpirehellisesti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa
kolmanneksi. 3 Anni Sue sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli sieltä kovassa lähdössä aivan hyvä
neljäs. 12 Don Pescador juoksi 4. sisällä, missä oli pitkään vailla vapaata väylää, sillä edessä laukkasi koko
matkan ajan yksi vastustaja. Tuli hyvin sisään asti ja voimiakin jäi varmasti tähteelle. Viim. 700 m 12,6. 7
Cutthecrap peruutteli alussa 6. ulos. Lähti sieltä 1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Vetoavusta ei ollut
juuri hyötyä. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa 4. ulos. Pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja
tuli asiallisesti maaliin asti. 2 M. T. Kopitar juoksi 3. ulkona, mistä lähti kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Ei oikein missään vaiheessa kunnolla edennyt, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa
asiallisesti. 4 Jimmy Ray eteni 3. radalta ensimmäisen karateen puolivälissä kuolemanpaikalle. Sai 450
juostuna paikan toisesta ulkoa. Putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä ja otti lopussa maksimit. 8 Gunvald
peruutti 250 juostuna lauman hännille. Matkasi lopulta 5. sisällä. Seuraili sieltä lopussa
maksimisijoitukseen. 10 Pegasos Bolt juoksi 5. ulkona. Seuraili sieltä kovassa tehtävässä tasaisesti. Tuli silti
kellon mukaan mukavasti, mutta lähtö oli tosiaan tasokas. Viim. 700 m 13,4. 11 Basswood Grove juuttui
alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 700 juostuna lauman hännille. Antoi siellä viimeisen
takasuoran alussa selvästi periksi. 9 Rocknroll Kronos laukkasi 200 juostuna 3. sisällä pitkäksi. Ei päässyt
sieltä koskaan kääntämään pois.

Väliajat: 12,5 / 1 - 15,5 / 1 - 13,5 / 1 - 13,5 / 5

6. Lähtö

5 Pascha Tilly sai 250 juostuna paikan 3. ulkoa. Jäi kierros juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 13,5. 9
Proud Leader juoksi 3. sisällä. Nousi 1050 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti 600 ennen maalia johtavan
kantaan. Siirtyi 350 ennen maalia kuolemanpaikalle ja oli siitä hyvä toinen. 8 Cousin Bowl eteni 250
juostuna kuolemanpaikalle, missä kävi ensimmäisen takasuoran lopulla kyselemässä kärkipaikkaa. Joutui
tyytymään paikkaansa. Koko avauskierros sujui vauhdilla. Painui 650 ennen maalia kärkipaikalle. Puristi
raskas juoksu huomioiden oikein hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 10 Hamis Fameraiser
matkasi 4.- 5. ulkona. Lähti sieltä 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Puristi kirinsä asiallisesti maaliin asti.
4 Fade To Jam juoksi 4. sisällä. Sai puolimatkassa paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla
toiselle radalle. Siirtyi loppukaarteessa kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 400 m 14,8. 1 Prin Holz
matkasi johtavan kannassa, mistä nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Eteni loppukarateen
alussa 3. sisälle ja seuraili lopun tasaisesti. 2 Haras Du Pin matkasi toisessa ulkona, vaikkakin vasta 4.
sisähevosen rinnalla. Jäi puolimatkassa 3. ulos. Ei vain riittänyt sieltä lopussa. 6 Atos Palmen otti alun
rauhassa ja peruutti lauman hännille sisäradalle, mistä ei kovassa ylisarjassa vain riittänyt jatkossa. 7 Love
Ain´t Easy ampui vauhdilla kärkipaikalle. Piti painostajasta huolimatta kiinni paikastaan. Jäi 650 ennen
maalia johtavan kantaan ja aloitti pian matkan kohden takajoukkoja. Ravi oli jatkossa heikkoa ja otti 350
ennen maalia väsyneenä laukankin. Tuli kulisseissa hiljaa maaliin. 3 Right Broline oli poissa.

Väliajat: 11,0 / 7 -12,0 / 7 - 16,5 / 8 - 15,5 / 5

