1. Lähtö

6 Kruunun Prinssi kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi juoksua vaivattomasti maaliin saakka. Viim.
700 m 32,3. 3 Monello matkasi johtavan kannassa, mistä ori oli lopussa varmasti toinen. 5 Mootsartti sai
250 juostuna paikan 3.sisältä, mistä ori oli lopussa kunnolla tilaa saamatta kolmas. 10 Violatar matkasi alun
keskijoukoissa, mistä tamma lähti kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 850 ennen
maalia kuolemanpaikalle, mistä tamma tuli mukavasti maaliin asti, vaikka putosikin päätössatasella niukasti
toton ulkopuolelle. 9 Neean Tyttö matkasi keskijoukoissa, mistä tamma lähti 1250 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se otti 100 metriä myöhemmin pahan laukan. Tamma kulki jatkossa taustalla
asiallisesti. 1 Säestäjä matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se
otti loppukaarteen alussa pahan laukan ja ruuna menetti pelinsä. Se tuli lopun taustalta kohtalaisesti. 8
Mirkkuli oli taustalla melkoisen vaisu. 2 Satiinin Sato lähti hieman haparoiden matkaan ja ruuna aloitti
ensimmäisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Se oli jatkossa aivan taustalla rehellisen
riittämätön. 4 Harjan Valo eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna aloitti kierros ennen maalia
matkan kohden takajoukkoja. Viim. 700 m 54,2. 7 Nopsan Välke oli poissa.

Väliajat: 39,0 / 6 - 37,5 / 6 - 35,0 / 6 - 33,0 / 6

2. Lähtö

7 Martin De Bos juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi. Ori sai 550 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori eteni päätöspuolikkaan alussa
kuolemanpaikalle, mistä se puristi lopussa reippaassa lopetuksessa vahvasti voittoon. Viim. 700 m 13,7. 5
Diva Hoss kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma tuli oikein hyvin sisään asti, vaikka jäikin
päätössatasella toiseksi. 10 Grove´s Harley matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni loppukaarteen puolivälissä kakkoskeulaksi, mistä ruuna oli lopussa oikein
selvällä marginaalilla kolmas. Viim. 1000 m 16,0. 15 Can Conor matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti
loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se kiri lopussa vaisun takajoukon parhaaksi. 6 Laura
Express lähti heti ajamaan 3.rataa eteenpäin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan
haltuunsa. Se antoi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä periksi kärkisijoitusten suhteen, mutta kesti silti
harvassa takajoukossa viidenneksi. 3 Felix Star seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Strikig
Dream otti pääjoukon hännillä ensimmäisen takasuoran lopussa laukan ja ruuna jäi jonkin verran. Se otti
750 ennen maalia uuden laukan. Ruuna tuli lopun taustalla asiallisesti. 13 Wind Energy haparoi lyhyesti 150
juostuna. Ruuna matkasi jatkossa taustalla sisäradalla, mistä se oli tasainen. 16 Diego Sisu matkasi 5.ulkona,
mistä ruuna lähti 950 ennen maalia selkään 3.radalle. Sen kirin terä katkesi nopeasti ja ruuna tyytyi lopussa
seurailuun. 4 Owenlin matkasi 3.sisällä, mistä ruuna jäi viimeisen takasuoran lopussa 4.sisään. Se otti sieltä
lopussa aivan maksimit. 12 Wasabii otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 14 Bacchanal otti
lähdössä pysähdyslaukan ja mahdollisuudet menivät heti. 1 Star Girl One laukkasi 200 juostuna kärjen
tuntumasta pitkäksi. 2 Cape´s Caroline pääsi kuolemanpaikalta ensimmäisen takasuoran alussa
pudottamaan johtavan kantaan. Tamma putosi sieltä viimeisen takasuoran lopulla kärkiparin kyydistä. Se
laukkasi 450 ennen maalia pitkäksi. 8 Crossfire Can matkasi pääjoukon hännillä, missä tamma laukkasi
loppusuoralla hylkäykseen. 9 Beutiful Figure laukkasi 200 juostuna sisäradan jonossa pitkäksi.

Väliajat: 19,5 / 5 - 18,5 / 5 - 18,5 / 5 - 14,5 / 7

3. Lähtö

9 Kömin Lento matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 1050 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se jäi 450 ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tamma sai 300 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan
haltuunsa, mistä se vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 29,1. 8 Laisi matkasi toisessa ulkona,
mistä tamma lähti kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 850 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Tamma painui loppukaarteen alussa kärkipaikalle. Se otti 330 ennen maalia laukan ja
menetti hieman asemiaan. Tamma tuli lopun vielä oikein terävästi ja ehti lopussa puolittain voittaneen
rinnalle. 8 Warre sai matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti 1050 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 850 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ori hieman haparoi 3.radalla viimeisen takasuoran puolivälissä. Se tuli
jatkossa hyvin, mutta ori menetti 250 ennen maalia uudelleen hieman rytmiään. Se tuli lopun vielä aivan
juosten. 1 Miss Viehätys matkasi alun johtavan kannassa, mistä tamma nousi 700 juostuna
kuolemanpaikalle. Se jäi 850 ennen maalia toiseen ulos. Tamma pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja se
tuli aivan hyvin maaliin asti. 7 Arnilla matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi toisen kierroksen alkaessa
toiseen ulos. Se pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä sisäradalle ja tamma seuraili jatkossa
maksimisijoitukseen. 2 Kingston Rols kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna joutui loppukaarteen alussa
luopumaan. Se putosi jatkossa aivan taustalle. 4 Tulipallo oli 3.sisältä rehellisen riittämätön. 5 Virittäjä
matkasi alun toisessa ulkona, missä ruuna otti 650 juostuna laukan ja se putosi taustalle. Ruuna matkasi
jatkossa 5.ulkona, missä se otti 650 ennen maalia uuden laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. Ruuna
laukkasi viimeisen takasuoran lopulla kolmannen kerran. Hylkäystä ei kuitenkaan tullut. 3 Turbo- Fantti
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ori otti 600 juostuna laukan ja se putosi pääjoukon hännille
sisäradalle. Ori laukkaili siellä viimeisellä takasuoralla hylkäykseen.

Väliajat: 42,0 / 3 - 39,5 / 3 - 31,0 / 3 - 29,5 / 9

4. Lähtö

2 Drinks Please jäi ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle. Ruuna sai 600 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Se lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna puristi lopussa tasaisesta
rintamasta varmaan voittoon. 11 Goody Tooma matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma lähti 1250 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 600 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma puristi siitä
rehellisesti sisään asti. 1 Will Be Crescent kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna tuli asiallisesti sisään asti,
vaikka putosikin päätössatasella kolmanneksi. 12 Madonnas Classic juoksi 4.sisällä, mistä ori nousi
päätöspuolikkaan alussa 4.ulos. Se lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle, mutta ori ei saanut lopussa
rintaman takaa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 10 Bwt Boobs matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 400
ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma oli
ratkaisumetreillä tasainen. 9 Wireless matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi loppusuoran puolivälissä toiselle
radalle ja otti maksimit. 6 Crystal Eye käynnistyi mukavasti, mutta tamma joutui ensimmäisen kaarteen
puolivälissä tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Se seuraili sieltä lopussa aikalailla maksimaaliseen
sijoitukseen, vaikka tamma jäikin aivan hieman vaille kiritilaa. 3 Super Mango laukkasi lähdössä hylkäyksen

rajamaille ja tamma putosi lauman hännille. Se lähti viimeisen takasuoran puolivälissä 5.ulkoa kiriin ja
tamma tuli lopun asiallisesti. Viim. 1400 m 14,5. 7 Bumblebee Laday matkasi 5.sisällä, mistä tamma seuraili
maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Ray´s Elation sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan 4.ulkoa. Tamma ei
vain riittänyt sieltä lopussa. 8 Sabrina´s Master laukkasi 100 juostuna ja ruuna jäi aivan taustalle. Se otti
siellä 200 juostuna uuden laukan. Ruuna otti 850 ennen maalia kolmannen laukan ja meni hylkäykseen. 4
Witch It oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 1 - 15,0 / 1 - 14,0 / 2

5. Lähtö

7 Noble Heart Nova laukkasi lähdössä ja ruuna putosi 5.ulos. Se lähti 2200 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna sai 1900 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Se laittoi siinä loppukaarteessa
painetta ja ruuna painui loppusuoran alussa kärkipaikalle. Se ajautui loppusuoralla hieman ulospäin ja piti
hallittuun voittoon. Viim. 2400 m 16,7. 6 Cankus Thunderball juuttui ensimmäisessä kaarteessa
kuolemanpaikalle. Ruuna sai 650 juostuna vetoavun eteensä. Se lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna tuli aivan juosten sisään asti ja piti niukasti toiseksi. 8 Rocknroll Kronos matkasi
5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se lähti 300 ennen maalia kiriin
4.radalle ja tuli lopun erittäin terävästi. Viim. 700 m 13,9. 4 Anasazi Kemp kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
ruuna jäi 350 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata
aukeni vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen ruuna tuli lopun asiallisesti. 9 Velvet Collins matkasi
4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se seuraili sieltä jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 10 Raipe Kronos juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se oli
siellä jatkossa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna tuli lopun
sijoitustaan paremmin. 12 Decena matkasi 6.sisällä, mistä tamma sai viimeisen takasuoran puolivälissä
paikan 4.sisältä. Kiritila aukeni vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tamma tuli lopun aivan
juosten. 1 Wincent Collins matkasi 3.sisällä, mistä ruuna ei pitänyt loppukaarteessa selkäänsä. Se jäi
kuitenkin 100 ennen maalia hetkeksi vaille kiritilaa. Tuolla ei kuitenkaan ollut juuri lainkaan vaikutusta
sijoitukseen. 11 Grainfield Alex matkasi 3.ulkona, missä ruuna ei pitänyt viimeisen takasuoran alussa
selkäänsä ja se putosi lauman hännille. Ruuna tuli sieltä lopun vielä asiallisesti. Eli ongelmat olivat
väliaikaisia. 5 Johnny English eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 300 juostuna väkisin
kärkipaikalle. Se antoi siitä loppusuoran alussa pahoin periksi. Viim. 400 m 20,0. 2 Quick Sugar matkasi
4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä
katkesi loppukaarteen puolivälissä ja tamma putosi lopussa taustalle. 3 Mountain Smoke laukkasi lähdössä
pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 5 - 18,0 / 5 - 16,5 / 5 - 15,0 / 7

6. Lähtö

5 Sävel- Taika matkasi alun 3-4.ulkona, mistä tamma kiertyi 1050 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se laittoi
viimeisellä takasuoralla painetta ja tamma painui loppusuoran alussa kärkipaikalle. Se nappasi lopun
reippaassa lopetuksessa eleettömän voiton. Viim. 700 m 21,8. 6 Liisan Tulilintu sai nopeasti paikan johtavan
kannasta. Tamma nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se nousi loppusuoran alussa
kiriin 3.radalle, mutta tamma joutui tyytymään toisiin rahoihin, vaikka tulikin vahvasti sisään asti. Viim. 400
m 21,5. 13 Mysteerio lähti 6.ulkoa 1250 ennen maalia selkiin 3.radalle. Ori jäi 900 ennen maalia 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli siellä aivan juosten maaliin asti ja oli lopulta kolmas maalissa. Viim. 1000 m 24,3. 11
Eskel matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 1200 ennen maalia selkään 3.radalle. Se pääsi 900 ennen maalia
pudottamaan toiseen ulos. Ruuna pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja se tuli aivan juosten maaliin asti.
4 Menoks matkasi 5.sisällä, mistä ori nousi kierros juostuna 3.ulos. Selät eivät edessä vetäneet ja ori jäi pian
aivan lauman hännille. Se sai viimeisellä takasuoralla edetä vapaasti toista rataa pitkin ja ori nousi 300
ennen maalia kiriin ulkoradoille. Se tuli juosten maaliin asti. Viim. 600 m 23,2. 2 Manionni kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna otti loppusuoran alussa paineen alla laukan. Se tuli lopun vielä juosten ja
laukkaan paloi melko varmasti kolmas sija. 14 Satiinin Saku matkasi 6-7.sisällä, mistä ruuna lähti 900 ennen
maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli aivan juosten
maaliin asti. 10 Normipäivä matkasi 3.ulkona, mistä tamma pudotti viimeisen takasuoran lopulla sisäradalle
ja se oli jatkossa vain tasainen. 15 Turon Linda matkasi aivan lauman hännillä sisäradalla, mistä tamma lähti
400 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se tuli lopun asiallisesti. 3 Taiga Tuulia laukkasi 150 juostuna kärjen
tuntumasta pahoin ja tamma putosi takajoukkoihin 3.radalle. Se otti siellä 550 juostuna uuden laukan.
Tamma lähti 1050 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se pudotti loppukaarteessa toiselle radalle ja lopun
taipuminen oli ymmärrettävää. 1 Viulori matkasi 4.sisällä, mistä ruuna jäi 850 ennen maalia 5.sisään. Se oli
siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, mutta mahdollisuudet olivat jo
menneet. 12 Eivar ei vain riittänyt lauman hänniltä lainkaan. 9 Jekku Patteri käynnistyi hyvin ja ori eteni
nopeasti kuolemanpaikalle. Se aloitti siitä kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja. Ori pudotti 850
ennen maalia 4.sisään. Se taipui jatkossa aivan viimeiseksi. Viim. 600 m 31,8. 7 Kumaus laukkaili nopeasti
hylkäykseen asti. 8 Vaarin Vappu matkasi alun toisessa ulkona, mistä tamma pudotti 600 juostuna 3.sisään.
Se laukkasi siellä 550 ennen maalia täysissä voimissa pitkäksi.

Väliajat: 32,5 / 2 - 31,5 / 2 - 26,0 / 2 - 21,5 / 5

7. Lähtö

2 Saxoi kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää haluamaansa tahtia. Se piti pakan koossa
loppusuoran alkuun asti, minkä jälkeen ruuna kiristi tahtia ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 9 Grand Ale
matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa
kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,2. 8 Sahara Rouge juuttui alussa
ulkoradoille, missä ruunalla ajettiin voimalla eteenpäin. Se sai ensimmäisen takasuoran lopussa
kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna tuli siitä jälleen kerran umpirehellisesti sisään asti ja oli maalissa oikein
hyvä kolmas. 5 Stone Capes Nougat juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori jäi ensimmäisen
takasuoran lopussa 3.ulos. Se lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori tuli pitkän kirinsä
rehellisesti maaliin asti oli lopulta neljäs. 1 Sophie Savage matkasi johtavan kannassa, mistä tamma putosi
loppusuoralla voittajan kyydistä seuraillen lopussa tasaisesti. 4 Cash Lane otti alun tarkkaillen ja ruuna
pakitti 7.ulos. Se lähti sieltä loppukaarteen puolivälissä kiriin ulkoradoille ja ruuna tuli lopun oikein hyvin. 7
Blackened lähti heti ajamaan 3-4.rataa eteenpäin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai 150 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Tamma seuraili toisesta ulkoa

maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Super Don ei saanut 3.sisältä koskaan kiritilaa. 6 Jailhouse Diablo kiersi
ensimmäisen kaarteen 3.rataa pitkin. Ruuna pakitti ensimmäisen takasuoran alussa 5.sisään. Se tuli sieltä
kohtalaisesti maaliin asti. 12 Ground Proximity matkasi 4.sisällä, mistä ruuna otti lopussa aivan maksimit. 11
Radical Way juoksi 6.ulkona, mistä ori lähti 850 ennen maalia selkään 3.radalle. Sen kirin terä katkesi
loppukaarteen alkuun ja ori tuli lopun melko vaisusti. 3 Wasa Warrior juoksi 4.ulkona, missä ruuna laukkasi
450 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 13,5 / 2 - 15,5 / 2 - 16,0 / 2 - 12,0 / 2

8. Lähtö

8 Exploding Alice matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 300 ennen maalia kiriin 3-4.radalle. Se tuli lopun
selvästi parhaiten kirien varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,7. 7 Petersin juoksi toisessa ulkona, mistä ori
lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin toiseksi. 4 Anni
Sue juuttui alussa kuolemanpaikalle, mistä tamma painui puolikas juostuna väkisin kärkipaikalle. Se tuli
juosten maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 3 La Masse Monetaire kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä tamma jäi puolikas juostuna paineen alla johtavan kantaan. Se nousi sieltä
loppusuoralla ahtaan oloisesti toiselle radalle ja piti niukasti neljänneksi. 5 Glenn Danzig matkasi alun
neljäntenä harvassa laumassa. Ruuna nousi 750 juostuna kuolemanpaikalle. Se antoi siitä loppusuoralla
hieman periksi. Ruuna tuli tosin loppusuoralla hieman häirityksikin. 1 Way To Go seuraili 3.sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Malaguena laukkasi lähdössä pahoin ja tamma jäi paljon. Se kulki jatkossa
mukavasti ja tuli pääjoukon mukana maaliin. 6 Jumpper Frost otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti
selvä. Ruuna keskeytti taustalla myöhemmin.

Väliajat: 18,0 / 4 - 18,0 / 4 - 17,5 / 4 - 14,0 / 8

9. Lähtö

1 Hipatsu matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Se
puristi siitä lopussa tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. Viim. 700 m 30,0. 3 Golda Maaria kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä tamma tuli mukavasti maaliin asti ja hävisi voitonkin vain aivan niukasti. 12 Hymynväre
matkasi 3-4.ulkona, mistä ori lähti toisen kierroksen alkaessa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän
kirinsä mukavasti maaliin asti ja oli loppuun asti mukana voittotaistossa. 13 Humetar juoksi 5.sisällä, mistä
tamma nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 3-4.radalle ja tamma
tuli aivan asiallisesti sisään asti. 4 Tuulen Kuva juoksi 4.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran alussa
toiselle radalle. Se seuraili jatkossa tasaisesti sisään asti. 9 Lankori sai nopeasti paikan 3.sisältä, mistä ruuna
sai viimeisen takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Se otti sieltä lopussa maksimit. 11 Kukkarosuon
Matti matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle. Se otti 400 ennen maalia
450 ennen maalia pahan laukan, mistä selvittyään ruuna tuli lopun vielä aivan juosten. 14 Onnetööri
matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla, mistä ruuna nousi kierros juostuna 5.ulos. Se lähti 800 ennen maalia
kiriin 3.radalle. Vahva kiri katkesi viimeisen takasuoran puolivälin pahaan laukkaan. Ruuna tuli lopun

taustalla haparoivalla ravilla. 15 Riivin otti 250 juostuna takajoukoissa 3.radalla pahan laukan. Tamma
matkasi jatkossa aivan taustalla sisäradalla, missä se oli lopussa oikein vaisu. 6 Nokeva eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma aloitti toisen kierroksen alkaessa matkan kohden takajoukkoja. Se keskeytti
viimeisen takasuoran puolivälissä. 7 Vinksahti matkasi toisessa ulkona, missä ruuna laukkasi puolimatkassa
pitkäksi. Se kulki jatkossa hylättynä hyvin ja oli maalissa vielä viidentenä. 10 Kotorinnan Topi matkasi
3.ulkona, missä ruuna otti 700 juostuna laukan ja se putosi taustalle. Ruuna laukkaili 850 ennen maalia
hylkäykseen. 16 Hilavitku otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. Se laukkaili taustalla myöhemmin
hylkäykseen. 2 Pietro Rok, 5 Sohvin Ekotar ja 8 Hallan Vara olivat poissa.

Väliajat: 34,5 / 3 - 32,0 / 3 - 31,5 / 3 - 31,0 / 1

10. Lähtö

6 Cissi Fastback eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 400 juostuna kärkipaikalle. Se
nappasi siitä lopussa eleettömän voiton. Viim. 700 m 14,2. 1 High Profile nousi ensimmäisen takasuoran
puolivälissä 3.sisältä kuolemanpaikalle. Ruuna tuli siitä rehellisesti sisään asti ja oli lopulta varmasti toinen.
Viim. 1000 m 15,8. 5 Mas Ambition matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 350 ennen maalia kiriin 4.radalle
ilman vetoapua. Se tuli lopun aivan juosten ja ehti lopussa kolmanneksi. 2 Cheri Sane kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Se putosi loppukaarteen puolivälissä
kärkikaksikon kyydistä, mutta ruuna oli silti loppuun asti mukana taistossa kolmansista rahoista. 7 Like a
Power juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään
lähinnä tasainen. 9 Lilla Robert nousi ensimmäisen takasuoran alussa sisäradalta toiseen ulos. Ruuna otti
sieltä loppukaarteen alussa laukan. Se tuli lopun pääjoukon hänniltä 3-4.rataa pitkin aivan hyvin. 10 Royal
Riddle seuraili 3.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Laser Jet otti 100 juostuna laukan ja tamma
putosi lauman hännille. Se pudotti ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.sisään. Tamma ei saanut sieltä
lopussa rintaman takaa mahdollisuutta kirimiseen. 8 Arctic Euphoria pakitti alussa 6.ulos. Tamma otti siellä
loppukaarteen alussa pahan laukan ja se menetti samassa pelinsä. 11 Gigolo Amok matkasi 5.ulkona, mistä
ruuna lähti 1400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se otti kärjen rinnalta 3.radalta kierros
ennen maalia laukan. Ruuna otti lauman hännillä päätöspuolikkaan alussa uuden laukan ja mahdollisuudet
sulivat lopullisesti. 3 Diannah laukkasi 250 juostuna 3.sisällä pitkäksi. 12 Arctic Skipper oli poissa.

Väliajat: 16,5 / 5 - 20,5 / 5 - 17,5 / 5 - 13,5 / 5

