1. Lähtö

3 Huumaus juuttui kuolemanpaikalle, mistä ori painui viimeisen takasuoran alussa kärkipaikalle. Se sai heti
prässääjän rinnalleen. Ori vastaili lopussa niukkaan voittoon. Viim. 700 m 30,6. 15 Masun Vilke matkasi alun
aivan lauman hännillä, mistä ori lähti 1100 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se siirtyi 850
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ori pääsi viimeisen takasuoran puolivälissä pudottamaan
toiseen ulos. Se siirtyi loppusuoralla kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin saakka. Viim. 1400
m 31,9. 11 Siinan Tähti pääsi ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3.radalta 3.ulos. Ruuna hieman haparoi
650 ennen maalia menettämättä asemiaan. Se pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja ruuna
tuli lopun aivan hyvin. 13 Eka- Inteksi matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään
3.radalle. Se sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3.ulkoa ja ruuna tuli lopun tasaisesti. 16 Hallan
Ruusu otti takajoukoissa 150 juostuna laukan ja tamma jäi lisää. Se lähti kierros ennen maalia kiriin
3.radalle. Tamma pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja tuli lopun tasaisesti. 10 Onnin
Tähti matkasi 5-6.ulkona, mistä ruuna suoritti tasaisesti. 2 Varpukan Lilja kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
tamma aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. 7 Joihurinna otti pahan
lähtölaukan ja tamma putosi taustalle. Se oli siellä jatkossa vain tasainen. 9 Pihlajan Roberto putosi heti
taustalle, missä ruuna ei vain riittänyt jatkossa. 6 Elastinen matkasi 2-3.sisällä, mistä ruuna taipui viimeisen
takasuoran alussa selvästi. 14 Veenanpassi pysyi taustalla koko matkan ajan. 1 Apteekkari matkasi johtavan
kannassa, missä ori otti 550 juostuna laukan. Se laukkaili 1050 ennen maalia hylkäykseen. 4 Liiseriina
laukkaili nopeasti hylkäykseen. 5 Oralunastus laukkasi 200 juostuna sisäradan jonossa pitkäksi. 8 Viktor Vei
sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai
650 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ori oli siitä vielä mukana voittotaistossa, mutta sen ravi
katosi hieman ennen maalia ja totosija vaihtui hylkäykseen. 12 Vapun Voitto matkasi keskijoukoissa, missä
ori otti 750 juostuna laukan ja putosi lauman hännille. Se laukkaili siellä viimeisellä takasuoralla
hylkäykseen.

Väliajat: 41,5 / 2 - 39,5 / 2 - 34,5 / 3 - 31,0 / 3

2. Lähtö

1 Amour Birchbay kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi vaivatta perille saakka. 15 Lexione matkasi
3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä
rehellisesti sisään asti ja oli lopulta varmasti toisena maalissa. Viim. 1000 m 16,7. 2 Modena Meisels juuttui
alussa kuolemanpaikalle, missä tamma piti tempon reippaana. Se tyytyi ensimmäisen takasuoran lopussa
paikkaan 3.sisällä. Tamma oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Se nousi 300 ennen maalia kiriin 3.radalle
ja tuli lopun terävästi. 12 Day Credit matkasi 4.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle
radalle. Se lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori oli lopussa tasainen. 8 Elastic Captor
matkasi 4-5.sisällä, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä,
minkä jälkeen se oli lopussa tasainen. 13 Arctic Skipper tuli loppua kohtalaisesti juostuaan pääosin 6.sisällä.
5 Rain´s Banshee sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma taipui loppukaarteen alussa selvästi.
3 Done Way otti pahan lähtölaukan ja tamma putosi lauman hännille. Se oli siellä jatkossa vain tasainen. 14
Kelsey Beyonce matkasi harvassa toisen radan ryhmässä pääosin toisessa ulkona, mistä tamma antoi
viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin periksi. 4 Hashtag otti ensimmäisen takasuoran alussa pahan

laukan. Ori sinetöi epäonnistumisensa 900 juostuna tulleella uudella laukallaan. 11 Thunder Majami otti
150 juostuna pahan laukan ja peli oli heti selvä. 6 Rosa´s Star laukkasi nopeasti hylkäykseen asti. Tamma
kulki jatkossa aivan taustalla asiallisesti. 9 Mama´s Hope laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Ginelle matkasi alun
4.sisällä, mistä tamma nousi 950 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se laukkasi 400 ennen maalia pitkäksi,
mihin paloi rahasija. 7 Outsquess oli poissa.

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

3. Lähtö

1 Cash Lane eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää oikein maltillisesti.
Se kiristi lopussa vauhtia huomattavasti ja ruuna otti lopussa helpon voiton. 4 Hamtaro S matkasi alun
3.ulkona, mistä se kiertyi 1900 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna oli siitä oikein varmasti toinen. 5
Super Classic kiihdytti ensimetreillä kärkipaikalle, mistä ori luopui 250 juostuna. Se oli lopussa johtavan
kannasta niukasti kolmas. 3 Atos Palmen matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai loppusuoralle tultaessa sujuvasti
kiritilaa ja se nousi kiriin 3.radalle. Ohittaminen oli vain reippaassa lopetuksessa mahdotonta. Viim. 400 m
11,5. 2 Ebby Ride haparoi alussa pari askelta ja ruuna putosi 4.sisään. Se lähti sieltä loppukaarteessa kiriin
3.radalle. Ruuna tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 7 Do It Valiant matkasi pääosin 3.ulkona, mistä
ruuna ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 6 Stardust Fibber juuttui ensimmäisen kaarteen lopulla
kuolemanpaikalle. Tamma sai 1900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa, mistä se antoi 300 ennen maalia
selvästi periksi. 8 Sabrina´s Master otti alun rauhassa ja ruuna pakitti 5.sisään. Se nousi sieltä puolimatkassa
4.ulos. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se laukkasi loppukaarteen
puolivälissä pitkäksi.

Väliajat: 17,0 / 1 - 19,0 / 1 - 20,0 / 1 - 11,5 / 1

4. Lähtö

4 Lumi- Masi juuttui heti 3.radan kiertäjäksi, missä ori matkasi alussa pitkään 4.rataa ilman vetoapuakin. Se
pääsi toisessa kaarteessa pudottamaan selkään 3.radalle. Ori siirtyi päätöspuolikkaan alussa kiriin 4.radalle
ilman vetoapua. Se painui loppusuoralla vahvan juoksun tehneenä vielä varmaan voittoon. Viim. 1000 m
27,8. 2 Vapun Veera kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai alussa painetta osakseen. Se sai jatkossa
rauhoittaa. Tamma antoi päätössatasella hieman periksi, mutta piti kuitenkin toiseksi. 10 Grekor sai
ensimmäisessä kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Ruuna nousi 300 ennen maalia kiriin 3.radalle ja tuli lopun
aivan hyvin. 7 Petroli käynnistyi reippaasti ja ruuna kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa. Se pudotti 350
juostuna johtavan kantaan, mistä kirikaista ei koskaan auennut. 9 Taksvenla juuttui ensimmäisen
takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Tamma puristi siitä asiallisesti sisään asti, vaikka päätössatanen
hieman painoikin. 1 Sivellin juoksi 3.sisällä, mistä tamma nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle.
Kiritilaa ei lopussa löytynyt. 8 Torpparin Sisu matkasi pääosin 3.ulkona, mistä ruuna lähti loppukaarteen
puolivälissä kiriin 3.radalle. Se tuli lopun tasaisesti. 12 Kikan Velperi matkasi pääosin 4.ulkona, mistä ori oli
vain tasainen. 6 Aronin Muisto otti 250 juostuna laukan ja ruuna jäi taustalle. Se lähti sieltä 1200 ennen

maalia selkiin 3.radalle. Ruuna nousi 500 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi
loppusuoralle tultaessa. 11 Rokka Veikka lähti keskijoukoista 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Ori antoi siellä selvästi periksi päätöspuolikkaan alkaessa. 3 Sisu Oskari laukkasi 150 juostuna
kärjen tuntumasta pitkäksi. Ruuna teki jatkossa hylättynä asiallisen esityksen. 5 Woima laukkaili nopeasti
hylkäykseen asti.

Väliajat: 25,5 / 2 - 26,5 / 2 - 28,5 / 2 - 27,0 / 4

5. Lähtö

1 Titan As matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna mahtui puolikas juostuna nousemaan toiselle
radalle. Se painui toisen kierroksen alkaessa kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi loppumatkaa oikein helposti.
11 Gold Narva matkasi 6.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi
päätöspuolikkaan alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ori tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 13,0. 12
Raipe Kronos pakitti ensimmäisen kaarteen lopussa 4.sisään. Ruuna nousi loppukaarteessa toiselle radalle
ja loppusuoralle tultaessa edelleen kiriin ulkoradoille. Se tuli lopun aivan mukavasti. 4 Cousin Evert sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti 1150 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
eteni 950 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka päätössatasella
meno hieman tasaantuikin. 2 Explosive Diablo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 550 juostuna.
Se otti lopussa johtavan kannasta aivan maksimit. 5 Queensland eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne
ruuna sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Se lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Ruuna oli lopussa vain tasainen. 10 Juliana Comet matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tamma tyytyi
lopussa seurailuun. 3 Panthera Leo seuraili keskijoukoista maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Cold Mermaiden
oli lopussa vaisu saatuaan hyvän juoksun kärjen tuntumassa. 8 Vanity Coger oli taustalta sisäradalta lopussa
rehellisen riittämätön. 6 Heart Throb Power ei vain riittänyt lauman hänniltä sisäradalta lainkaan. 7 Boy
Named Sue laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja jäi ratkaisevasti.

Väliajat: 13,0 / 2 - 13,5 / 1 - 14,5 / 1

6. Lähtö

1 Bajkal Graff matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna nousi 800 juostuna kuolemanpaikalle. Se puristi siitä
loppusuoralla vahvasti varmaan voittoon. Viim. 1000 m 14,8. 4 Bwt Hellraiser matkasi johtavan kannassa,
mistä ruuna nousi loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja oli lopussa varmasti toinen. 8
Crystal Bay nousi toisessa kaarteessa sisäradan jonosta 3.ulos. Ori lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua ja se tuli aivan hyvin sisään asti. Viim. 700 m 13,0. 7 Zelda Gowan matkasi 3.sisällä,
mistä tamma nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua ja tamma tuli lopun asiallisesti. 12 Zerib Lie Star seuraili toisesta ulkoa tasaisesti. 3 Wim´s Wild
Rose kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma antoi päätössatasella selvästi periksi. 9 Haraldinho Zon oli
pääjoukon hänniltä lopussa tasainen. 2 Global Treasure laukkasi lähdössä pitkäksi. Ori kulki jatkossa

taustalla hylättynä vahvasti. Viim. 1900 m 14,2. 6 Neuland laukkasi kuolemanpaikalla puolikas juostuna
pitkäksi. 5 Jean G., 10 Lindy Poppins ja 11 Zeleber Å. olivat poissa.

Väliajat: 15,5 / 3 - 16,5 / 3 - 15,5 / 3 - 15,0 / 1

7. Lähtö

6 Deangelo kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Ruuna kiristi viimeisen takasuoran alussa vauhtia ja se näytti
etenevän selvään voittoon. Loppusuoralla meno hieman tasaantui, mistä huolimatta ruuna piti lopussa
varmaan voittoon. 3 Grove´s Harley kiertyi ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle. Ruuna
sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Ruuna tuli mukavasti maaliin asti ja ehti lopussa aivan voittaneen tuntumaan. Viim. 700 m 16,0. 15 Florense
Web matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 800 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se pääsi 400 ennen maalia
pudottamaan toiselle radalle. Tamma tuli juosten sisään asti. 5 Goldshoe Bonnie matkasi 3.sisällä, mistä
tamma nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Se siirtyi 250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Tamma tuli lopun aivan hyvin. 11 Tia Tempest matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi 450 ennen maalia
3.ulos. Se oli jatkossa hetken vetämättömässä selässä ja tamma kiri loppusuoraa mukavasti 3.rataa pitkin.
12 Rebel Mauritz matkasi 7.ulkona, mistä ori lähti kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Sen kirin terä
katkesi loppusuoralle tultaessa. 9 Andermann juuttui 200 juostuna kuolemanpaikalle, mistä ori sai 600
juostuna paikan toisesta ulkoa. Se jäi pian 3.ulos. Ori pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Se oli
lopussa tasainen. 8 Donyone Gran sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma taipui
loppukaarteen alussa selvästi. Viim. 400 m 28,4. 7 Melody Heel otti 250 juostuna laukan, mistä selvittyään
tamma jatkoi takajoukoissa 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Se saikin 800 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Tamma taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. 16 Anni Sue matkasi 5.ulkona,
missä tamma laukkasi 550 ennen maalia pahoin ja menetti samassa pelinsä. 1 Candyface laukkasi lähdössä
pitkäksi. 2 May Rose laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Exploding Belle otti ratkaisevan lähtölaukan. Keskeytti
myöhemmin. 14 Way To Go matkasi 6.ulkona, missä se otti 850 ennen maalia pahan laukan. Ruuna
keskeytti myöhemmin aivan taustalla. 4 Sigiriya ja 13 Beat Of Love olivat poissa.

Väliajat: 16,0 / 6 - 16,5 / 6 - 17,0 / 6 - 18,0 / 6

8. Lähtö

1 Jontikka kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori hallitsi kärkipaikalta helposti maaliin saakka. 7 Sävel- Muisto
matkasi alun taustalla sisäradalla, mistä ruuna nousi 900 juostuna 3.ulos. Se lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkään 3.radalle. Ruuna pääsi 400 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos, mistä se
nousi loppusuoralla uudelleen kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna puristi lopussa niukasti toiseksi. Viim.
700 m 24,4. 8 Kasmilaaro matkasi alun 5.sisällä, mistä ori nousi 900 juostuna toiseen ulos. Se lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai 450 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa,
mistä se oli loppuun asti tiukasti taistossa toisista rahoista. 4 Lykke Jonne matkasi 4.sisällä, mistä ruuna
nappasi sisäradan vetäessä lopussa maksimit. 5 Aatsi matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai päätöspuolikkaan

alussa paikan johtavan kannassa. Se otti sieltä lopussa maksimit. 9 Fjeldstad Goggen matkasi lauman
hännillä, mistä ori oli kirivaiheessa vain tasainen. Viim. 700 m 26,4. 6 Jumiini laukkasi 200 juostuna pahoin
ja ruuna jäi taustalle. Se oli sieltä jatkossa vain tasainen. 2 Komento matkasi johtavan kannassa, missä
tamma laukkasi 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 3 Rojalti juuttui kuolemanpaikalle, missä ruuna
laukkasi 600 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 31,5 / 1 - 31,0 / 1 - 27,5 / 1 - 25,5 / 1

9. Lähtö

3 Moro Mustang matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Se siirtyi
300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna nappasi lopussa selvän voiton. Viim. 400 m 14,5.
11 Bablo Beyonce matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle. Se seuraili
sieltä lopussa niukasti toiseksi. 10 Daiquiri Web matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna nousi 800 juostuna
kuolemanpaikalle. Se painui loppusuoran alussa kärkipaikalle, mistä ruuna antoi päätössatasella hieman
periksi, mutta piti kuitenkin niukasti kolmanneksi. 6 Glamour Check matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ja
tamma tuli aivan juosten maaliin asti. 8 Stardust Boy pakitti alussa aivan lauman hännille. Se oli
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa ja ruuna kiri loppua aivan
mukavasti. 7 Herrera Boko juuttui ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Ruuna
sai 800 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se otti sieltä lopussa aivan maksimit. 9 Giorgio Noster matkasi
5.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteessa toiselle radalle. Se tuli siellä loppua kohtalaisesti hieman
liikenneruuhkien häiritsemänä. 12 Devil´s Rock oli 5.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 1 Laser Jet matkasi
4.sisällä, mistä kirikaista aukeni vasta loppusuoran puolivälissä. 2 Senator Case matkasi lopulta 4.ulkona,
missä ori ajautui viimeisen takasuoran alussa muutaman radan ulospäin. Se jatkoi loppumatkan
takajoukoissa ulkoratoja pitkin. 4 Blady Yalumba kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna antoi loppusuoralle
tultaessa selvästi periksi. Viim. 400 m 23,0. 5 Like a Vittoria otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä.

Väliajat: 14,5 / 4 - 16,5 / 4 - 16,5 / 4 - 14,0 / 3

10. Lähtö

10 Liinan Liekki sai toisessa kaarteessa paikan 3.ulkoa, mistä tamma lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se eteni 450 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä tamma puristi lopussa niukkaan, mutta
varmaan voittoon. Viim. 1000 m 29,5. 11 Lötens Turenne käynnistyi mukavasti ja tamma sai nopeasti
toisesta ulkoa. Se oli siellä viimeisellä takasuoralla vailla kiritilaa. Tamma löysi vapaan radan loppusuoralle
tultaessa ja se kiri loppua pirteästi ehtien toiseksi. 4 Piimä pudotti kuolemanpaikalta johtavan kantaan
ensimmäisen takasuoran alussa. Tamma nousi loppukaarteen puolivälissä toiseen ulos. Se siirtyi
loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli lopun asiallisesti. 3 Huhu Eerika kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä tamma tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toton
ulkopuolelle. 1 Kalevatar tuli 3.sisältä aivan juosten maaliin asti. 12 Tulisin seuraili keskijoukoista tasaisesti.

Viim. 1000 m 29,5. 15 Amoriini lähti aivan lauman hänniltä toisen kierroksen alkaessa kiriin ulkoradoille ja
tamma suoritti tasollaan. 16 Viano matkasi taustalla sisäradalla, missä tamma oli loppukaarteessa hetken
vailla kiritilaakin. Se löysi vapaan radan 250 ennen maalia ja tamma tuli mukavasti maaliin asti. 7 Vilmai otti
150 juostuna laukan ja tamma menetti hieman asemiaan. Se sai kierros juostuna paikan 5.sisältä. Tamma
nousi 550 ennen maalia toiselle. Se menetti loppukaarteessa vähän asemiaan. Tamma tuli loppua aivan
asiallisesti. Se ravasi koko ajan hieman kulmikkaasti. 13 Helon Roosa lähti hitaasti ja tamma jäi taustalle,
missä se oli jatkossa vain tasainen. Tamma oli tosin loppukaarteessa hetken vailla kiritilaakin. 6 Katrim Ram
lähti hitaasti ja tamma otti vielä 200 juostuna laukankin. Se jäi aivan taustalle, mistä tamma lähti
kolmannessa kaarteessa kiriin 3.radalle. Kirin terä katkesi viimeisen takasuoran lopulla ja tamma tyytyi
seurailuun. 5 Golda Maaria oli 4.sisältä rehellisen riittämätön. 14 Vauhti- Viima oli taustalla vaisu. 8
Hymynvire juuttui ensimmäisellä takasuoralla kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi viimeisen takasuoran
lopussa pahoin periksi. 2 Svengi laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 9 Kuu- Minna laukkaili 100 juostuna
keskijoukoissa hylkäykseen asti.

Väliajat: 27,5 / 3 - 30,0 / 3 - 31,0 / 3 - 27,0 / 10

