1. Lähtö

2 Keisari Kiltti matkasi johtavan kannassa, mistä ori nousi 350 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se irtosi siitä
lopussa eleettömään voittoon. 4 Freddy K matkasi 3.sisällä, mistä ori nousi loppusuoran alussa kiriin
3.radalle ja se oli lopussa varmasti toinen. Viim. 400 m 19,0. 6 Haley Web käynnistyi hitaasti ja tamma
matkasi 30 metriä pääjoukosta jääneenä. Se tuli kuitenkin loppua selvästi lähdön parasta vauhtia ja ehti
lopussa kolmanneksi. Viim. 700 m 16,3. 3 MAS Calypso sai 150 juostuna kärkipaikan haltuunsa, missä se sai
vetää sopuisasti. Tamma antoi loppusuoralla hieman periksi ja putosi niukasti toton ulkopuolelle. 5 Miracle
Mysteria matkasi pääosin 4.sisällä, mistä tamma otti aivan maksimit. 1 Selanne otti alun tarkkaillen ja
matkasi alun 4.sisällä. Ruuna nousi 650 juostuna kuolemanpaikalle. Se mutkuili siinä hieman toisen
kaarteen lopulla, mutta jatkoi edelleen toisella ilman vetoapua. Ruuna ajautui taas 900 ennen maalia
hieman ulospäin. Se säilytti kuitenkin paikkansa, missä ruuna menetti taas 350 ennen maalia selvästi
vauhtia ja putosi aivan viimeiseksi. Menossa oli vielä runsaasti varsamaisuutta, mutta hevonen jätti silti
itsestään oikein hyvän kuvan.

Väliajat: 16,5 / 3 - 20,0 / 3 - 19,0 / 3 - 20,0 / 2

2. Lähtö

7 Blackened matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se huilasi loppukaarteessa hetken toisessa ulkona, mistä tamma siirtyi loppusuoralle tultaessa
kiriin ulkoradoille ja ehti lopussa vielä varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,6. 2 Arctic Helen eteni 250
juostuna kärkipaikalle, missä tamma sai päätösringin alussa prässääjän rinnalleen. Se vastaili hyvin, mutta
aivan loppumetrit painoivat kovan matkavahdin jälkeen ja tamma jäi toiseksi. 5 Golden Luxi matkasi
3.ulkona, mistä tamma lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli aivan juosten maaliin asti. 4
Lady Redcap matkasi 3.sisällä, minne tamma jäi loppukaarteessa vaille kiritilaa. Se löysi vapaan väylän
loppusuoran alussa ja tamma kiri lopussa sisäkautta vielä viimeiselle finaalipaikalle. 3 Beretta Hoss juuttui
ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle, missä tammalla laitettiin päätösringin alkaessa
painetta pannuun ja välillä mentiinkin todella kovaa. Tamman meno tasaantui ymmärrettävästi
loppusuoralla ja se putosi lopussa viidenneksi. 8 Arctic Madonna seuraili toisesta ulkoa maksimaaliseen
sijoitukseen. 6 Meadow Miss matkasi 4.sisällä, mistä tamma kiri loppua aivan asiallisesti. 1 Arctic Love
Storm kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 250 juostuna. Se taipui johtavan kannasta selvästi
loppukaarteessa.

Väliajat: 14,0 / 2 - 12,5 / 2 - 17,0 / 7

3. Lähtö

12 Topin Jimi käynnistyi takamatkalta vauhdilla ja ruuna eteni jo ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kuolemanpaikalle. Se painui siitä loppukaarteen puolivälissä kärkipaikalle ja vastaili lopussa varmaan
voittoon. Viim. 1000 m 33,2. 9 Onnin Tahti nousi ensimmäisen takasuoran lopulla 4.sisältä toiseen ulos.
Ruuna lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 300 ennen maalia kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä se oli lopussa niukasti toinen. Viim. 700 m 30,5. 5 Linkeli matkasi alun 3.sisällä, mistä
tamma nousi 800 juostuna 3.ulos. Se pudotti loppusuoran puolivälissä johtavan kantaan, minne tamma jäi
aivan lopussa vaille kiritilaa. 4 Aiheen Juhannus matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi 350 ennen
maalia toiselle radalle. Se seuraili loppuun asti asiallisesti. 1 S. N. Mikaela otti 100 juostuna pahan laukan ja
tamma putosi taustalle, missä se otti 250 juostuna uuden laukan. Tamma sai 900 juostuna paikan 3.sisältä,
mistä se lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 1700 m 33,1. 6 Eka- Inteksi matkasi
4.sisällä, missä ruuna hieman haparoi viimeisen takasuoran puolivälissä. Se oli jatkossa vain tasainen, mutta
sai laukkojen sävyttämässä lähdössä vielä rahaakin. 3 Viisning kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori sai vetää
oikein rauhallisesti. Se taipui kärkipaikalta selvästi 400 ennen maalia. 8 Aurauksen Poika oli lauman hänniltä
toiselta radalta lopussa rehellisen riittämätön. 7 Hotlinki lähti hitaasti ja putosi heti takajoukkoihin, missä se
laukkasi pahoin ensimmäisen takasuoran puolivälissä. Ruuna menetti samassa mahdollisuutensa, eikä se
jatkossakaan mitenkään vakuuttanut missään vaiheessa. 2 Juhannuspeikko laukkaili nopeasti hylkäykseen
asti. 11 Hallan Ruusu juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Sen kiri katkesi loppusuoran puolivälin laukkaan, mihin paloi rahasija. 10 Hemi oli poissa.

Väliajat: 38,0 / 3 - 37,5 / 3 - 37,0 / 3 - 30,5 / 12

4. Lähtö

1 Callela Ladyboss kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää haluamaansa vauhtia ja se nappasi
lopussa erittäin helpon voiton. 5 Bestseller kiertyi ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikalle, mistä
tamma puristi oikein rehellisesti sisään asti. 9 Lolo Lee matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 650 ennen
maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli
vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 10,8. 6 Red Finger matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti loppusuoran
alussa kiriin 3.radalle ja ehti lopussa neljänneksi. 4 Pops´ Sunrise matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se otti siitä lopussa maksimit. 2 Kiss My Turku sai heti paikan
johtavan kannasta, mistä tamma antoi loppusuoralle tultaessa periksi. 7 Grace Sundance jäi lopussa
rintaman taakse vaille kiritilaa juostuaan 4.sisällä. 8 Snowline Cherry teki lauman hänniltä voitavansa ja oli
aivan hyvä. Viim. 700 m 11,8. 3 Amelie Frost matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 700 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tamma antoi hieman periksi.

Väliajat: 14,5 / 1 - 15,5 / 1 - 11,0 / 1

5. Lähtö

9 Takenote matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se eteni
vauhdilla ja ruuna painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja otti lopussa selvän voiton. Viim. 700 m 23,1. 4
Kaarnalii matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se jäi
loppukaarteen puolivälissä 3.radalle ilman vetoapua, missä ori tuli rehellisesti sisään asti. 12 Sävel- Tähti
lähti totuttuun tapaansa vähän hitaasti ja ruuna jäi viimeiseksi. Se nousi ensimmäisen kaarteen lopussa
6.ulos. Ruuna lähti 400 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja se tuli vahvasti maaliin saakka. Viim. 700 m 23,4.
5 Vikkeer matkasi 5.ulkona, mistä ruuna teki aivan hyvän 500 metrin kirin. 1 Winsinnatti kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä ruuna antoi loppusuoralla hieman periksi. 2 Aparis juoksi johtavan kannassa, mistä
tamma nousi päätöspuolikkaan alkaessa toiseen ulos. Se seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 3
Mikori juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna pudotti 450 ennen maalia johtavan kantaan. Se
seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Humetar juoksi toisessa ulkona, mistä tamma lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä tamma antoi hieman myöhemmin selvästi periksi. 11 Careleo oli lopussa rehellisen
riittämätön juostuaan 3.sisällä. 7 Virin Toivo otti 50 juostuna laukan ja ori putosi lauman hännille. Se sai
puolikas juostuna paikan 4.sisältä. Ori laukkasi siellä päätöspuolikkaan alussa uudelleen ja menetti samassa
mahdollisuutensa. 6 Lakan Leija laukkasi 100 juostuna keskijoukoissa hylkäyksen rajamaille. Tamma otti
jatkossa hyvin vauhtia, mutta uusi 600 ennen maalia tullut paha laukka vesitti pelin. 8 Jetsu juuttui alussa
taustalla 3.radalle, missä ori pakitteli puolikas juostuna 7.ulos. Se laukkaili siellä jatkossa hylkäykseen asti.

Väliajat: 21,5 / 1 - 25,5 / 1 - 25,0 / 9

6. Lähtö

5 Roheryn käynnistyi tapansa mukaisesti reippaasti ja tamma eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä se hallitsi
oikein helposti maaliin saakka. 9 Arctic Passion matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 700 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi ja tamma oli
lopulta niukasti toinen. Viim. 1000 m 12,2. 3 Our White Star matkasi johtavan kannassa, mistä tamma tuli
aivan juosten sisään asti. 1 Partytime juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle
radalle ja loppusuoralla edelleen kiriin ulkoradoille. Se tuli lopun terävästi. Viim. 400 m 10,5. 4 Proud Sally
matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Se tuli lopun tasaisesti. 6 Ecstasy Of
Gold matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se seuraili jatkossa
lauman hänniltä kovassa lopetuksessa asiallisesti. 7 Enjoy Pepper otti alun tarkkaillen ja tamma sai paikan
3.ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Tamman kiri katkesi 400 ennen maalia,
kun se häiriintyi vastustajan laukasta ja menetti selvästi asemiaan. Tamma tuli lopun taustalla lähinnä
tasaisesti. 2 Cattleya juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi viimeisen takasuoran
puolivälissä hieman periksi ja se laukkasi päätöspuolikkaan alussa pitkäksi. 8 Passing Game oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 5 - 14,0 / 5 - 11,0 / 5

7. Lähtö

13 Shiny Boss matkasi 4.ulkona, mistä ori lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni
päätöspuolikkaan alussa kärkipaikalle asti, mistä ori otti lopussa selvän voiton. Viim. 1000 m 14,1. 11
Gunvald juoksi 6.ulkona, mistä ruuna lähti 1050 ennen maalia kierros juostuna selkään 3.radalle. Se jäi
päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi lopussa niukasti, mutta varmasti toiseksi. 2
A To Zet sai kärkipaikan haltuunsa 100 juostuna, mistä tamma jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan
kantaan. Se oli siitä lopussa varmasti kolmas. 4 Hariesine seuraili johtavan kannasta tasaisesti neljänneksi.
14 Pitbull käynnistyi hyvin ja ori sai nopeasti paikan 3.ulkoa. Se siirtyi päätöspuolikkaan alussa selkään
3.radalle. Ori pudotti 300 ennen maalia sisäradalle ja seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Shine
Lavec laukkasi 60 juostuna kärkipaikalta aivan hylkäyksen rajamaille, jos ei vähän ylikin ja pudotti lennosta
raville matkaten 4.ulkona. Tamma nousi sieltä 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se jäi päätöspuolikkaan
alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä tamma oli lopussa tasainen. 7 Giant Leap myöhästyi vähän lähdössä
ja tamma haparoikin lyhyesti 200 juostuna. Se matkasi lopulta 6.sisällä. Tamma nousi viimeisellä
takasuoralla toiselle radalle ja se tuli loppuun asti aivan juosten. Viim. 700 m 15,7. 15 Way To Go juoksi
5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 5.ulos. Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 4.radalle
ilman vetoapua, missä ruuna tuli lopun aivan asiallisesti. 6 Man Of Mill ajoi alussa eteenpäin ja sai 300
juostuna paikan toisesta ulkoa. Ruuna pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja otti lopussa maksimit.
16 Canadian Journey matkasi 8.ulkona, mistä tamma sai päätösringin alussa paikan 4.ulkoa. Se otti sieltä
lopussa ajettuna aivan maksimit. 3 Felicienne juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi
viimeisen takasuoran lopulla selvästi periksi. 8 Estelle Crown matkasi 4.sisällä, missä tamma oli viimeisen
takasuoran lopulla hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen se ei lopussa
suorittanut ohituksia. 10 Danny Daylight juuttui alussa taustalla 3.radan kiertäjäksi, missä ruuna pakitti 750
juostuna 9.ulos. Se oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön. 5 Make It Allright juoksi 3.sisällä, mistä tamma
antoi viimeisen takasuoran lopussa selvästi periksi. Viim. 400 m 28,0. 9 Destination One matkasi 7.ulkona,
mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Sen kiri katkesi viimeisen takasuoran puolivälissä ja
ruuna keskeytti 350 ennen maalia. 12 Wrong Breed oli poissa.

Väliajat: 17,0 / 2 - 17,5 / 2 - 16,5 / 2 - 13,0 / 13

8. Lähtö

2 Gambino Degato kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää avausringin rauhassa. Se sai toisen
kierroksen alkaessa prässääjän rinnalleen, mille ruuna vastaili helposti ja otti lopussa selvän voiton. Viim.
700 m 11,0. 9 Grand Ale matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti sieltä
loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja ehti lopussa varmasti toiseksi. Viim. 700 m 10,8. 4 Fire Spruce
pudotti 250 juostuna kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Tamma tuli sieltä mukavasti maaliin asti, vaikka
jäikin lopussa kolmanneksi. 5 Mr Hot Shot juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin niukasti toton
ulkopuolelle. Viim. 1000 m 11,8. 3 Sahara Rouge juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ruuna laittoi
toisen kierroksen alkaessa painetta. Se antoi siitä hieman periksi loppusuoralle tultaessa. 8 Haras Du Pin tuli
4.ulkoa aivan juosten maaliin asti. 1 Indian Nalan käynnistyi hitaasti ja ruuna putosi 5.sisään, mistä se ei

vain riittänyt lainkaan. 7 Anthony matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna taipui jo kierros ennen maalia. Viim.
700 m 18,9. 6 Westcoast Lord matkasi 4.sisällä, mistä ruuna taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa.

Väliajat: 11,5 / 2 - 16,0 / 2 - 12,0 / 2 - 11,5 / 2

9. Lähtö

6 Lil Belinda matkasi alun johtavan kannassa, mistä tamma jäi 600 juostuna 3.sisään. Se sai sieltä 350 ennen
maalia sujuvasti kiritilaa ja tamma kiri loppusuoralla 4.rataa pitkin varmaan voittoon. Viim. 400 m 14,0. 12
Incognito Tooma matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3-4.radalle ilman
vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin päätösmetreillä toiseksi. Viim. 700 m 12,9. 5
Ingrosso matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna juuttui 600 juostuna kuolemanpaikalle. Se puristi siitä
rehellisesti sisään asti ja oli mainio kolmas. 8 Viva Adriana matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja loppukaarteen alussa edelleen kiriin 3-4.radalle. Se tuli kirinsä
rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 13,9. 1 Dizebell Gran matkasi 4.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppukaarteen puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun aivan hyvin. 7 Zelle´s
Escalade kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Se seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 15 Classify Tof juoksi 6.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3.radalle. Se siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4-5.radalle ilman vetoapua. Ori tuli aivan hyvin maaliin
saakka. Viim. 700 m 13,3. 4 Whisky Dancing painui 600 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ruuna antoi
siitä loppusuoralla hieman periksi. 10 Goofy Goof matkasi 6.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiselle radalle. Se nousi loppukaarteessa 3.radalle, mutta ruuna tyytyi lopussa vain seurailuun.
11 Running Bell matkasi alun 3.ulkona, mistä ruuna sai toisen kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Se
antoi siitä viimeisen takasuoran lopussa selvästi periksi. 14 Naughty ei vain riittänyt 5.ulkoa kirivaiheessa
lainkaan. 13 Ribery matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Sen kiri katkesi nopeasti ja ruuna taipui aivan taustalle. 16 Midnight Coger ei vain riittänyt lauman hänniltä
lopussa lainkaan. Ruuna oli tosin loppusuoran alussa hetken teknisesti vailla kiritilaa, mutta tuolla ei ollut
vaikutusta sijoitukseen. 2 Jumpper Frost laukkasi 50 juostuna pitkäksi. 9 Queen Töll laukkasi 100 juostuna
pahoin ja tamma jäi heti ratkaisevasti. Se keskeytti myöhemmin taustalla. 3 Cankus Thunderball oli poissa.

Väliajat: 17,0 / 7 - 17,0 / 4 - 15,5 / 4 - 14,5 / 6

10. Lähtö

9 Larvan Hurmos matkasi 4-5.ulkona, mistä ori lähti 1450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
eteni 950 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä ori painui 550 ennen maalia kärkipaikalle. Se otti lopussa
selvän voiton. Viim. 1500 m 25,8. 2 Carmikas kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori jäi 700 juostuna johtavan
kantaan. Se nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle ja puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 400 m

28,0. 7 Hilin Ihme matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma lähti 2700 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se sai 300 metriä myöhemmin kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma painui 1450 ennen maalia
kärkipaikalle. Se jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja tamma seuraili lopussa tasaisesti
kolmanneksi. 1 Almus matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. 10 Menoks
matkasi 5.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle, mutta kirikaista pysyi kiinni. Se
nousi loppukaarteessa 3.radalle ja oli lopussa tasainen. 8 Veeran Linkki matkasi pääosin 3.ulkona, mistä
ruuna otti lopussa maksimit, vaikka jäikin aivan lopussa teknisesti ottaen vaille kiritilaa. 6 Riipinen matkasi
toisessa ulkona, mistä ori jäi 1450 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se sai päätöskierroksen alussa selän
eteensä. Ori otti 550 ennen maalia laukan ja jäi hieman. Se tuli lopun tasaisesti. 4 Jumiini otti ratkaisevan
lähtölaukan ja ruuna putosi aivan taustalle, missä se otti välillä mukavasti vauhtia. Ruuna antoi lauman
hännillä sisäradalla lopussa hieman periksi. 11 Untero matkasi 5.ulkona, mistä ori lähti 1250 ennen maalia
selkään 3.radalle. Sen kiri katkesi nopeasti ja ori taipui viimeisellä takasuoralla selvästi. Viim. 700 m 35,8. 3
Ukaasi matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja samassa kiriin 3.radalle.
Tamma kuitenkin laukkasi 50 ennen maalia, mihin se menetti rahasijan. 5 Naputus juuttui
kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 700 juostuna kärkipaikalle. Se laukkasi siinä 1550 ennen maalia
yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 34,0 / 2 - 30,0 / 5 - 26,5 / 7 - 27,5 / 9

11. Lähtö
12 Hipatsu matkasi alun 6.ulkona, mistä ruuna lähti 1350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
eteni vauhdilla ja sai 750 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti loppusuoralle tultaessa uudelleen
kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se otti lopussa oikein helpon voiton. Viim. 1400 m 26,4. 4 Hillervo matkasi
alun toisessa ulkona, mistä tamma painui toisen kaarteen alussa kärkipaikalle. Se tuli siitä hyvin sisään asti,
vaikka jäikin lopussa toiseksi. 16 Kujalan Erätuuli matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi viimeisen takasuoran alussa pudottamaan toiselle radalle, mistä ruuna
siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tuli juosten sisään asti. Viim. 1000 m 27,6. 10
Taajanvaltti juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se siirtyi
loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 27,6. 1 Napanter kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Se otti sieltä lopussa maksimit. 11 Ilmaveivi
matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1450
ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä loppusuoran alussa periksi, mutta piti kuitenkin
rahasijalle. 2 Hilun Särö seuraili 3.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 13 Kangster otti 6.sisältä
sisäradan vetäessä takajoukoissa rahasijan. Viim. 400 m 34,5. 9 Romme matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti
1150 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se ajautui 900 ennen maalia hieman ulospäin ja ruuna
viimeisen takasuoran alussa 3.rataa ilman vetoapua. Sen kiri katkesi 550 ennen maalia tulleeseen laukkaan.
Ruuna laukkasi 100 metriä myöhemmin vielä uudelleen, mistä selvittyään se tuli lopun aivan juosten. 8
Tirehtööri oli 4.ulkoa kirivaiheessa vaisu. 7 Humika matkasi 3.ulkona, mistä tamma aloitti kierros ennen
maalia matkan kohden takajoukkoja. Viim. 400 m 42,4. 14 Lötens Elina laukkasi lähdössä ja tamma jäi
taustalle, missä se oli jatkossa varsin vaisu. 3 Tänttärä laukkasi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
3.sisällä pitkäksi. 5 Hulmukka laukkasi lähdössä ja tamma jäi aivan lauman hännille. Se taipui siellä pahoin
viimeisellä takasuoralla ja keskeytti. 6 Luonteen Nopsakka laukkasi lähdössä pitkäksi. 15 Wiian Miliisi lähti
heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna eteni vauhdilla ja se sai 850 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Ruuna laukkasi siellä 800 ennen maalia. Se laukkaili jatkossa nopeasti hylkäykseen asti.
Väliajat: 35,5 / 1 - 32,5 / 4 - 26,0 / 4 - 28,5 / 12

