1. Lähtö

5 Moon Eagle lähti heti ajamaan eteenpäin ja ruuna painui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle.
Se kiihdytti 400 ennen maalia vauhtia ja ruuna otti lopussa selvän voiton. 1 Can Conor jäi 250 juostuna
3.sisään. Ruuna oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä ja se
puristi lopussa niukasti toiseksi. 10 Grouse Man juoksi 3.ulkona, mistä ori lähti 250 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja se oli loppuun asti mukana kakkostaistossa. 12 Kickaboo Windcape matkasi 5.sisällä, mistä
ori nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se siirtyi 450 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli
lopun aivan juosten. Viim. 700 m 16,3. 2 Pinky Joe matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 450 ennen
maalia kiriin 3.radalle. Se tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 3 Real Arch matkasi 4.ulkona, missä ruuna
oli pitkään vailla kiritilaa, eikä vapaa rataa löytynyt lopussakaan. 4 Royal Riddle kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä ruuna jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Se otti sieltä lopussa maksimit. 11 Ginelle juoksi 4.sisällä,
mistä tamma seuraili mukavasti muiden mukana ja hieman voimiakin näytti jäävän tähteelle. 9 Leemark´s
Celica matkasi lauman hännillä 5.ulkona. Tamma lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja se tuli
lopun asiallisesti. Viim. 700 m 16,8. 7 Full Metal Jacket jäi 250 juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä
loppusuoralle tultaessa periksi ja se taipui taustalle. 8 Nazareth juuttui 3.radan kiertäjäksi, missä tamma
antoi loppukaarteessa periksi. 6 Candyface oli poissa.

Väliajat: 17,5 / 5 - 17,0 / 5 - 17,5 / 5

2. Lähtö

11 Hipatsu lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna eteni 750 juostuna
kuolemanpaikalle, mistä se painui kierros ennen maalia kärkipaikalle. Ruuna hallitsi siitä varmoin ottein
maaliin asti. 3 Sentter matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti
loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna oli lopussa varmasti toinen. 9 Nopsa Palma
matkasi 3.sisällä, mistä ruuna jäi kierros ennen maalia 4.sisään. Se nousi sieltä 850 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Ruuna oli siitä loppuun asti mukana kakkostaistossa. 5 Helon Roosa matkasi pääosin
4.sisällä, mistä tamma seuraili tasaisesti maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Eka Mari lähti heti ajamaan
3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa.
Se sai 750 juostuna paikan toisesta ulkoa. Tamma jäi kierros ennen maalia 4.sisähevosen rinnalle toiselle
radalle ilman vetoapua. Se jäi 800 ennen maalia toiseen ulos ja seuraili jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 2 Nokeva juuttui alussa kuolemanpaikalle, minne tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa
vetoavun eteensä. Se pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 7
Ekomani matkasi alun takajoukoissa, missä ruuna otti 1250 ennen maalia laukan ja se putosi lauman
hännille. Ruuna oli siellä jatkossa lähinnä tasainen. Viim. 1000 m 32,6. 4 Helun Kuva lähti rauhallisesti ja
tamma putosi taustalle sisäradan jonoon. Se otti 600 ennen maalia pahan laukan. Tamma tuli taustalta
laukan jälkeen suuremmin vakuuttamatta. 1 Lötens Elina kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi kierros
ennen maalia johtavan kantaan. Se taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran lopulla. Viim. 400 m 44,8. 8
Temetrius laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Enon Vilppi aloitti 4.ulkoa toisessa kaarteessa matkan kohden
takajoukkoja. Ori keskeytti loppukaarteessa. 6 Kaamoksen Kaataja oli poissa.

Väliajat: 26,0 / 1 - 26,5 / 1 - 31,5 / 11 - 31,5 / 11

3. Lähtö

10 Burning Flight sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Ruuna nousi 800 juostuna kuolemanpaikalle ja
se eteni 100 metriä myöhemmin kärkipaikalle. Ruuna kiihdytti loppukaarteessa vauhtia ja se otti lopussa
ylivoimaisen voiton. 4 Lucas Gran kiihdytti heti kärkipaikalle, minne ruuna sai ensimmäisen takasuoran
puolivälissä prässääjän rinnalleen. Se piti paikastaan kiinni. Ruuna luopui 950 juostuna uuden painostajan
alla paikastaan. Se oli lopussa johtavan kannasta varmasti toinen. 3 Grove´s Harley matkasi alun toisessa
ulkona, mistä ruuna jäi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se tuli siitä aivan juosten maaliin asti ja
oli lopussa puolittain toiseksi sijoittuneen rinnalla. 9 Jimmy Ray matkasi alun 3.ulkona, mistä se sai kierros
ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua, mutta se
ei suorittanut ohituksia ja oli melko vaisu. 8 Dayhill Cinderella peruutti ensimmäisen takasuoran alussa
3.radalta 5.ulos. Tamma lähti 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun asiallisesti. 6
Ciao Amiral käynnistyi asiallisesti ja tamma pääsi ensimmäisen kaarteen puolivälissä pudottamaan 3.sisään.
Se jäi 850 juostuna 4.sisään. Tamma jäi sinne loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Se löysi vapaan radan
loppusuoran alussa ja tamma tuli lopun tasaisesti. 12 Lötens Love Gossip ei vain riittänyt lopussa 3.ulkoa
lainkaan. 11 Nice My Sin jäi alussa hieman lisää ja matkasi 4.ulkona, mistä tamma 1350 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa, mutta taipuminen oli juoksu
huomioiden ymmärrettävää. 7 Explosive Diablo jäi ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle,
missä tamma vaati ensimmäisellä takasuoralla keulahevoselta vauhtia. Se joutui 750 juostuna tyytymään
paikkaan 3.sisällä. Tamma taipui siellä selvästi päätöspuolikkaan alussa. Viim. 400 m 28,1. 2 Ice Paradice
laukkasi 100 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. Tamma kulki jatkossa lauman hännillä hylättynä
kohtalaisesti maaliin asti. 5 Sandbar´s Friend laukkasi lähdössä pitkäksi. 1 Classical Dream oli poissa.

Väliajat: 16,5 / 4 - 17,0 / 10 - 21,0 / 10 - 14,5 / 10

4. Lähtö

3 Naputus matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma sai 350 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se lähti 550 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma jyräsi loppusuoralla vahvasti eleettömään voittoon. Viim.
700 m 27,0. 7 Niemen Cecilia sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi ensimmäisen takasuoran
alussa kuolemanpaikalle. Se piti siitä tempon tasaisen reippaana. Tamma sai loppusuoran alussa otteen
keulahevosesta ja tuli vahvasti sisään asti, vaikka tulikin selästään hyökänneen Naputuksen ohittamaksi. 6
Eskel pudotti toiselta radalta 350 juostuna 4.sisään. Ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se
lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli hyvin sisään asti. 2 Jamas Victor matkasi 3.sisällä,
missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen se tuli
loppumetrit vahvasti. 5 Huuger kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 300 juostuna johtavan kantaan.
Se oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Ruuna mahtui loppusuoran alussa nousemaan toiseen ulos. Se
seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 10 Aatsi pääsi takarivistä sujuvasti läpi ja ruuna painui 300 juostuna
kärkipaikalle. Se sai ensimmäisen takasuoran puolivälistä lähtien painetta osakseen ja ruuna antoi
loppusuoralla hieman periksi. 11 Sisu Oskari matkasi 3.ulkona, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran lopussa

paikan toisesta ulkoa. Se siirtyi 250 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna oli lopussa tasainen. 12 Takenote
matkasi 4.ulkona, mistä ruuna taipui viimeisen takasuoran alussa. Se oli jatkossa melko vaisu. 4 Nuoralan
Vänskä lähti rauhallisesti ja ruuna jäi 350 juostuna 5.sisään. Se antoi sieltä viimeisellä takasuoralla selvästi
periksi. Viim. 400 m 38,4. 9 Karlos otti 150 juostuna lauman hännillä pahan laukan ja menetti samassa
mahdollisuutensa. Ruuna keskeytti myöhemmin. 1 Menoks ja 8 Almus olivat poissa.

Väliajat: 25,0 / 10 - 27,0 / 10 - 25,5 / 10 - 28,5 / 3

5. Lähtö

5 Sweet Malkin juuttui ensimmäisessä kaarteessa 3.radalle. Ruuna peruutti puolikas juostuna 4.ulos. Se sai
1400 ennen maalia paikan 3.ulkoa. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se painui lopussa vahvasti voittoon asti. Viim. 700 m 15,0. 4 Kat´s Commander sai nopeasti paikan johtavan
kannasta. Ruuna jäi 550 juostuna 3.sisään ja kierros juostuna 4.sisään. Se nousi 850 ennen maalia 3.ulos.
Ruunan kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi 400 ennen maalia, minkä jälkeen se tuli
lopun vahvasti ulkoratoja pitkin. Viim. 400 m 16,0. 3 Gunvald juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä
ruuna eteni 550 juostuna kärkipaikalle. Se jäi 850 juostuna johtavan kantaan. Ruuna nousi 1450 ennen
maalia uudelleen kuolemanpaikalle ja piti tempon tasaisen reippaana. Se puristi siitä rehellisesti maaliin asti
ja oli lopulta mainio kolmas. 7 Don Pescador matkasi 3.ulkona, mistä ruuna sai 550 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Se jäi 300 metriä myöhemmin kuolemanpaikalle. Ruuna ajoi samassa voimalla eteenpäin ja saikin
1050 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Se tuli aivan mukavasti sisään asti, vaikka putosikin päätössatasella
niukasti toton ulkopuolelle. 1 Capo Birdland juoksi lopulta 5.sisällä, mistä ruuna nousi kierros juostuna
4.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Ruuna nousi loppusuoran alussa kiriin
4.radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Raipe Kronos kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
ruuna jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Se jäi 850 juostuna 3.sisään. Ruuna nousi loppusuoralle tultaessa
selkään 3.radalle ja oli lopussa tasainen. 12 Doni Twice sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi
550 juostuna kuolemanpaikalle. Se painui 850 juostuna reippaalla palalla kärkipaikalle asti. Ruuna jäi 200
metriä myöhemmin johtavan kantaan, minne se jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 11 Haraldinho Zon matkasi
lauman hännillä sisäradalla, mistä ruuna tuli asiallisesti sisään asti. 8 Björne C. K. matkasi 2-3.ulkona, mistä
ruuna putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä ja se seuraili tasaisesti maaliin asti. 6 Zelle´s Escalade, 9 Super
Stars ja 10 Guido Di Quattro olivat poissa.

Väliajat: 19,0 / 2 - 19,5 / 12 - 16,5 / 7 - 17,0 / 5

6. Lähtö

10 Wicasa Sioux matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi
loppukaarteen alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai 250 ennen maalia kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä se puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 700 m 14,6. 11 Fade To Jam juoksi 4.ulkona,
mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi 500 ennen maalia selkään 4.radalle.
Ruuna jäi 300 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua ja se oli siitä tiukasti voittotaistossa maaliin asti. 12

Goody Tooma juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Se
siirtyi loppukaarteessa selkään 4.radalle ja tamma jäi loppusuoran alussa 4.radalle ilman vetoapua. Se tuli
aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 13,9. 8 Star To Be Loved käynnistyi reippaasti ja ori sai 200 juostuna
paikan johtavan kannasta. Se nousi 250 ennen maalia toiseen ulos. Ori tuli siellä mukavasti sisään asti. 9
Sort Of Sorrow juoksi 3.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se jäi sinne
loppukaarteessa vaille kiritilaa. Ruuna pudotti loppusuoran alussa sisäradalle, missä se tuli lopun aivan
juosten. 7 Lemon Breezer otti alun rauhassa ja tamma peruutti ensimmäisen takasuoran alussa 5.sisään. Se
sai viimeisen takasuoran lopussa paikan 3.sisältä. Tamma nousi loppusuoran alussa toiselle ja samassa
3.radalle ja se tuli lopun tasaisesti. 3 Västerbo Purse juuttui alussa keskijoukkoihin 3.radalle, missä tamma
peruutti puolikas juostuna aivan lauman hännille 6.ulos. Se lähti loppukaarteen puolivälissä kiriin
ulkoradoille ja tamma tuli lopun juosten. Viim. 700 m 14,8. 1 Hollywood Hills matkasi 4.sisällä, mistä ori
nousi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se siirtyi 450 ennen maalia selkään 3.radalle ja 250 edelleen kiriin
4.radalle ilman vetoapua. Ori oli lopussa tasainen. 2 Jailhouse Diablo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna
antoi loppusuoralla selvästi periksi. 4 Gene Touch jäi 200 juostuna kuolemanpaikalle, mistä antoi
loppukaarteen puolivälissä selvästi periksi. 5 Bear Yankee sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna
lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteessa ja ruuna taipui
lopussa taustalle. 6 Castor U. M. juuttui heti keskijoukkoihin 3.radan kiertäjäksi. Ruuna peruutti kierros
juostuna lauman hännille sisäradalle, missä se taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi. Viim. 600 m
20,2.

Väliajat: 15,5 / 2 - 16,5 / 2 - 15,5 / 2 -16,0 / 10

