Juoksuselostus 18. 11. 2021
1. Lähtö
4 Stonecapes Topgun kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 300 juostuna. Nousi johtavan kannasta 150 ennen
maalia toiselle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 16,7. 5 Ivan Grain ajoi heti eteenpäin ja
painui reilu 300 juostuna kärkeen. Kiihdytti tahtia kolmannella puolikkaalla. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka tulikin
selästään hyökänneen ohittamaksi. 1 Zen Fondant matkasi 3. sisällä. Nousi 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi,
vaikkakin vasta 3. sisähevosen kupeelle. Pudotti loppukaarteessa takaisin 3. sisälle ja tuli asiallisesti. 6 Plastic Bag
matkasi pääosin toisessa ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700
m 16,6. 10 Laurila´s Haldir seuraili 2.-3. ulkoa maksimisijoitukseen. 9 Miss America matkasi 3.-4. sisällä. Otti aivan
maksimit. 8 Cazorla Byd matkasi lauman hännillä 4. sisällä. / 4. ulkona. Tyytyi säilyttämään asemansa. 2 R. R. Sam´s
Joy, 3 General Moneymaker, 7 Governor Hoss, 11 Feeling Flash ja 12 My Match olivat poissa.
Väliajat: 14,5 / 5 - 16,5 / 5 - 14,0 / 5 - 17,5 / 4

2. Lähtö
5 Viksun Lilja laukkasi lähdössä ja jäi selvästi viimeiseksi. Sai puolikas juostuna paikan 4. sisältä. Sai 850 ennen maalia
paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja puristi viime
metreillä vielä niukkaan voittoon. Viim. 2000 m 29,0. 6 Vuaran Viima juoksi toisessa ulkona. Lähti 650 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti ja hävisi voitonkin vain aivan niukasti. 3 Bietro laukkasi sata juostuna ja jäi
jonkin verran. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti maaliin
asti. 7 Hallan Poika juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti.
1 Aiheen Juhannus kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Puutui päätössatasella hieman. 4 Teppana
nousi 3. sisältä 850 ennen maalia 3. ulos. Otti 600 ennen maalia pahan laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä
asiallisesti. 2 Salli Sorjonen juoksi johtavan kannassa. Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa ja oli aika vaisu. 8 Ämpäri
matkasi 3. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa sisäradalle ja taipui jatkossa selvästi. 9 Kotorinnan Topi oli
poissa.
Väliajat: 26,5 / 1 - 29,5 / 1 - 30,0 / 1 - 29,5 / 5

3. Lähtö
3 Bee Combo juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä takasuoralla painetta ja liukui kärkeen
päätöspuolikkaan alussa. Oli oikein vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 14,1. 8 Zolamani otti kuudennella sijalla puolikas
juostuna lyhyen laukan. Pääsi pian 4. ulos. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä vahvasti maaliin asti ja
nousi toiseksi. Viim. 1000 m 14,3. 1 Deep Blue Font kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin sopuisasti. Jäi
päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Säilytti tahtinsa ja tuli tasaisesti. 7 Unique Sunrise matkasi 3. sisällä.
Nousi 850 juostuna 3. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 16,7. 4 Time Match
matkasi toisessa ulkona. Jäi loppukaarteen alussa kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Oli tarkan
juoksun jälkeen tasainen. 5 Rocky Cobbler matkasi johtavan kannassa. Jäi loppukaarteen alussa 3. sisälle. Kirikaista ei
koskaan auennut. 6 Nemea Kato matkasi 3. ulkona. Pudotti 800 juostuna 3. sisälle. Jäi loppukaarteen alussa 4. sisälle.
Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 2 The Great Kemp oli poissa.
Väliajat. 17,0 / 1 - 16,5 / 1 - 13,5 / 1 - 14,5 / 3

4. Lähtö
10 Liinan Liekki juoksi 3. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin. Eteni 800 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Puristi
siitä viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,9. 2 Karlo matkasi 4. sisällä. Pääsi 800 juostuna nousemaan

4. ulos. Lähti puolimatkassa 3. radan kiertäjäksi. Tuli kirinsä hyvin maaliin asti ja ehti lähes voittoon asti. 5 Vilivillis
kiihdytti nopeasti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. 8 Tähtisekki matkasi 5.-4. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Oli jatkossa vailla
kiritilaa. Lähti 300 ennen maalia lauman hänniltä kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 3 Eskel matkasi toisessa ulkona. Jäi
sinne 800 ennen maalia vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan lauman hänniltä päätöspuolikkaan alussa, minkä jälkeen
tuli lopun asiallisesti. 9 Kleppe Spödå juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Oli
lopussa tarkalla juoksulla aika nihkeä ja putosi kuudenneksi. 11 Hipatsu juoksi 4. ulkona. Otti 700 juostuna yllättäen
pahan laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa tasainen. 4 Manionni juoksi johtavan kannassa. Taipui selvästi
loppukaarteessa ja oli vaisu. 7 Björneviking juuttui 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 550 juostuna lauman hännille 4.
sisälle. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 6 Ponnen Aatos juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai
850 ennen maalia vetoavun eteensä. Taipui jatkossa pahoin. 1 Spik Loke poissa.
Väliajat: 25,5 / 5 - 27,0 / 5 - 28,0 / 5 - 29,0 / 10

5. Lähtö
4 Dusktodawn Boogie otti toisessa ulkona 350 juostuna yllättäen pahan laukan ja jäi paljon. Ajoi jatkossa voimalla ja
sai 900 juostuna paikan 5. ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Puristi vielä lopussa uskomattoman vahvasti varmaan
voittoon. Viim. 1500 m 14,2. 6 Lake´s Diana sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Siirtyi 650 ennen
maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 16,3. 8 Pixie Dust juoksi 4. ulkona. Lähti
400 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti. Jakoi lopussa kolmannen sijan. 10 Birgit Combo sai 450 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja jakoi lopussa
kolmannen sijan. 5 Cream Candy juuttui 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 3
Kiikku´s Cashier painui kärkihevosen kupeelta kärkeen 450 juostuna. Sai vetää varsin sopuisasti. Puutui lopulta
päätössatasella selvästi. Piti kuitenkin vielä niukasti kuudenneksi. 9 Alma Cotter juoksi 4. sisällä. Nousi 650 ennen
maalia 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun
asiallisesti. Näytti aiheuttavan 50 ennen maalia yhden kanssakilpailijan laukan. 1 Emily Quackfaster kiihdytti heti
kärkeen. Luopui paikastaan 400 juostuna. Ei pysynyt loppukaarteessa selässään, mutta jäi aivan lopussa vielä
vähintään tekniseen pussiin. 2 My Way Luxi matkasi 2.-3. sisällä. Taipui loppusuoralle tultaessa pahoin ja oli heikko. 7
Credit To Easy matkasi 5. sisällä. Nousi loppukaarteessa toiselle. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti,
mutta otti hieman ahtaan oloisessa tilanteessa laukan ja meni hylkäykseen.
Väliajat: 12,0 / 3 - 15,5 / 3 - 15,5 / 3 - 17,0 / 4

6. Lähtö
5 Magic Madonna kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin erittäin rauhallisesti. Lisäsi tahtia tarpeen mukaan ja
oli oikein vakuuttava voittaja. 9 Sahara Flames juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia 3. radan veturiksi. Eteni 550
ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä oli hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 12,7. 3 Speedy Norwegian juoksi 3.
sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli lopun vahvasti. Viim. 400 m 12,6. 7 MAS For You juoksi 5. ulkona.
Lähti puolimatkassa kiriin. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Oli lopussa hyvä neljäs. 10 MAS
Furious juoksi 6. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiselle. Lähti 150 ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten. 4 Easy To
Love matkasi johtavan kannassa. Putosi 300 ennen maalia kärjen kyydistä, mutta piti lopussa vielä finaalipaikkaan. 2
Over My Shoulder sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa. Nousi samassa
kiriin 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 11 Hannah Hoss matkasi 6. sisällä. Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. 1
Comeflywithme otti 4. sisältä aivan maksimit. 8 Amille Annabel eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä
selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja tuli lopun vaisusti. 6 Groves Pansy Poof ei vain riittänyt 4. ulkoa lainkaan.
Väliajat: 14,0 / 5 - 18,5 / 5 - 14,5 / 5 - 12,5 / 5

7. Lähtö
2 Frankenstein Am juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi painetta loppua kohden ja liukui
päätössatasella eleettömään voittoon. Viim. 400 m 12,8. 6 Noble Boy S juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Painui 450
juostuna kärkeen. Sai vetää jatkossa pitkään sopuisasti. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 7
Redemption sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 250 ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten maaliin
asti. Viim. 700 m 13,1. 3 Dust Collector eteni nopeasti kärkeen. Luovutti paikkansa 450 juostuna. Seuraili johtavan
kannasta lopussa tasaisesti. 4 Stonecapes Sparrow matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan
radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli viime metrit terävästi. Varaa jäi selvästi. 8 New Life Wheels juoksi 4.
ulkona. Seuraili tasaisesti. 11 Prince Palema juoksi 3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin. Tyytyi lopussa seurailuun.
9 Umberto Croft matkasi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja otti maksimit. Laukkamerkki tuli ensimmäisen
kaarteen parista haparoivasta askeleesta. 10 Gold Narva atkasi 5. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun
asiallisesti. Viim. 400 m 12,3. 12 Zelante C. R. matkasi 5. ulkona. Otti lopussa ihan maksimit. 1 Lake´s Action jäi 200
juostuna johtavan kantaan, missä laukkasi hieman myöhemmin pitkäksi. 5 Mark More oli poissa.
Väliajat: 11,0 / 6 - 16,5 / 6 - 16,5 / 6 - 12,5 / 2

8. Lähtö
8 Shackhills Twister juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä tempon tasaisen reippaana. Painui
päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja oli äärimmäisen vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 13,4. 9 Double Strike sai 450
juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Oli lopussa oikein hyvä kakkonen. Viim.
700 m 13,7. 3 American Zakke otti vajaa sata juostuna laukan ja jäi lauman hännille 6. sisälle. Nousi 1250 ennen
maalia 4. ulos. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli hienosti maaliin asti. Viim. 1700 m 14,1. 4 Planbee ajoi
toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkeen. Tahti pysyi tasaisen reippaana. Jäi loppukaarteen alussa
johtavan kantaan. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa ja oli hyvä neljäs. 5 Top Class Kemp oli alussa selvästi nopein.
Luopui paikastaan 400 juostuna. Nousi 450 ennen maalia toiselle ja tuli tasaisesti. 6 Kyle Web otti 200 juostuna
kärkihevosen kupeelta laukan ja jäi lauman hännille 4. sisälle. Nousi 300 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 7 Starry
nousi 700 juostuna 4. sisältä 3. ulos. Puutui loppukaarteessa selvästi ja otti maksimit. 2 King Of The North matkasi 2.3. sisällä. Taipui loppukaarteessa ja oli vaisu. 1 Magazine Match oli poissa.
Väliajat: 12,0 / 4 - 14,0 / 4 - 13,5 / 4 - 13,0 / 4

9. Lähtö
2 Sävel- Meri painui nopeasti kärkeen. Veti tasaista tahtia. Otti 850 ennen maalia muutaman laukka- askeleen, mutta
piti paikkansa. Vastaili lopussa niukkaan voittoon. 8 Kilmisteri juoksi 6. sisällä. Nousi 850 ennen maalia toiseen ulos.
Nousi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Puristi lopussa lähes voittoon asti. Viim. 1000 m 28,8. 6 Tarok
pummasi lähdön pahoin ja juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi kuitenkin 350 juostuna pudottamaan 3.
ulos. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. 1 Eurobondi matkasi johtavan
kannassa. Seuraili lopussa tasaisesti. 14 Larvan Pramia matkasi takajoukoissa 5. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia
kiriin. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 28,9. 7 Larvan Lempi juoksi 3. sisällä. Nousi 850 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 9 Kimman Repsikka matkasi pääosin 4. sisähevosen kupeella
toisen radan vetojuhtana. Sai 800 ennen maalia vetoavun eteensä. Seuraili lopussa tasaisesti. 13 Uusi- Valtsu oli
taustalta sisäradalta vain tasainen. 5 Tomin Toivo juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Pudotti
loppukaarteessa takaisin sisäradalle ja otti aivan maksimit. 12 Viimavirma juoksi 4. ulkona. Lähti reilu kierros ennen
maalia kiriin. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tyytyi seurailuun. 10 Kimaltelee matkasi keskijoukoissa toisella
radalla. Oli lopussa varsin vaisu. 3 Gladiaattori juoksi 4. sisällä. Nousi 800 juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen
radan vetojuhdaksi. Pudotti 950 ennen maalia takaisin 4. sisälle. Taipui loppukaarteen puolivälissä pahoin. 4 Virin
Toivo laukkasi alkumetreillä. Laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 11 Ani- Aimo oli poissa.
Väliajat: 32,0 / 2 - 30,0 / 2 - 31,0 / 2 - 310 / 2

