
Keskiviikko 1. 9. 2021 juoksuselostus 
 

1. Lähtö 

6 Double Strike juuttui alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Teki ensimmäisen takasuoran 
lopulla iskun, mutta joutui tyytymään paikkaan kärkihevosen kupeella. Löi viimeisellä takasuoralla painetta ja liukui 
250 ennen maalia kärkeen. Oli lopussa aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 13,8. 4 Nubia lähti hyvin ja sai 250 juostuna 
paikan johtavan kannasta. Jäi 250 ennen maalia 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja puristi tasaisesti 
toiseksi. 1 Miya Gran jäi 250 juostuna 3. sisälle. Jäi 300 ennen maalia vaille kiritilaa. Vapaa rata aukeni 
päätössatasella ja tuli lopun aivan mukavasti. Tämä oli hyvä paluu pieneltä paussilta. 3 Count Romeo juoksi 4. sisällä. 
Nousi 900 ennen maalia 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 15,4. 2 Top Class 
Kemp eteni nopeasti kärkeen. Sai avausringillä pientä painetta. Kolmannella puolikkaalla tahti tasaantui selvästi. 
Antoi 300 ennen maalia selvästi periksi ja putosi pienen lähdön viimeiseksi. 5 Firecracker Gunn matkasi toisessa 
ulkona. Oli vielä tototaistossa laukatessaan loppusuoran alussa pitkäksi. 7 King Of The North oli poissa. 

Väliajat: 13,5 / 2 - 14,5 / 2 - 18,5 / 2 - 14,0 / 2 

 

2. Lähtö 

3 Ken´s Carlos juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli vahvasti ja liukui viime metreillä varmaan voittoon. 
Viim. 700 m 15,0. 2 Zen Fondant lähti hyvin ja oli jo 150 juostuna kärjessä. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli 
hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 1 Laurila´s Ithildin juoksi johtavan kannassa. Oli 
lopussa tasainen kolmas. 6 Huldamarie juoksi 3. sisällä. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ja oli tasainen. 16 
Governor Hoss lähti 8. ulkoa 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 4. radalle ja tuli tauko 
huomioiden mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,4. 11 Chocolates For All juoksi 3. ulkona. Sai edetä oikein 
sopuisasti ja oli ratkaisumetreillä tasainen. 13 Demirci seuraili 4. sisältä sisäradan vetäessä maksimisijoitukseen. 14 
Honor Boost juoksi 7. ulkona. Teki aivan asiallisen 800 metrin kirin, vaikka ei reippaassa lopetuksessa suuremmin 
noussutkaan. Viim. 700 m 15,2. 8 Madickens Lady matkasi 4. ulkona. Ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 9 Indigo Star 
lähti 6. ulkoa 1150 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä hieman katkesi loppusuoralle tultaessa, 
mutta ei luovuttanut. 12 Allison April pudotti 300 juostuna 3. radalta 6. ulos. Tiputti 650 juostuna 7. sisälle. Oli sieltä 
kirivaiheessa asiallinen. 7 Stoneisle Redbull otti 5. sisältä maksimit. 15 That´s a Lady oli 6. sisältä vailla suurempaa 
virtaa. 5 Norman Peco haparoi hieman lähdössä ja jäi keskijoukkoihin 3. radan vetojuhdaksi. Pääsi puolikas juostuna 
pudottamaan 5. ulos. Ei vain jatkossa aivan riittänyt. 4 Maxxio matkasi toisessa ulkona. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. 
Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja nousi kiriin 3. radalle. Otti kuitenkin hieman myöhemmin laukan ja meni 
hylkäykseen. 10 Borderline Silver laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 20,0 / 2 - 20,0 / 2 - 18,0 / 2 - 15,0 / 3 

 

3. Lähtö 

5 Hentun Liisa käynnistyi hyvin ja eteni nopeasti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti helpon voiton. 
Laukkaili lämmityksessä toistuvasti, mutta keskittyi startissa ravaamiseen. 3 Landen Iita sai 250 juostuna paikan 
johtavan kannasta. Jäi viimeisen takasuoran alussa kolmanneksi. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja puristi viime 
metreillä varmasti toiseksi. 1 Fideliina otti 250 juostuna johtavan kannasta laukan ja jäi selvästi. Eteni kierros 
juostuna kolmanneksi. Nousi 900 ennen maalia kakkoskeulan rinnalle ja eteni viimeisen takasuoran alussa toiseksi. 
Puutui päätössatasella hieman ja jäi kolmanneksi. Viim. 1700 m 35,1. Tästä ensimmäinen kierros sujui 33,9. 2 Kopran 
Karaatti matkasi 3.-4. sisällä ja tuli tasaisesti. 4 Sissi Dahlia matkasi harvassa ryhmässä kolmantena. Otti 650 juostuna 
laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 6 Xsara otti taustalla useita pieniä laukkoja ja meni hylkäykseen. 

Väliajat: 40,5 / 5 - 38,5 / 5 - 37,0 / 5 - 35,5 / 5 

 



 

4. Lähtö 

1 Huvigunnar kiihdytti heti kärkeen. Kiihdytti tahtia tasaisesti loppua kohden ja vastaili lopussa niukkaan voittoon. 15 
Ämpäri juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Sai 450 ennen maalia paikan kärkihevosen 
kupeelta. Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 28,7. 8 Ropertto matkasi johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään 
kiinni. Pääsi 150 ennen maalia nousemaan kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 10 Vikken Tähti oli 3. sisältä sisäradan 
vetäessä tasainen neljäs. 2 Tarok sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli 
kirinsä tasaisesti. 11 Apila- Anneli matkasi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Lähti loppusuoralle tultaessa 
ahtaan oloisesti kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 5 Miran Krister eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 
loppukaarteen alussa toiseen ulos. Tuli lopun tasaisesti. 12 Helmi Kevätön juoksi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 5. 
ulos. Siirtyi 550 ennen maalia 3. radalle ja 300 ennen maalia aivan ulkoradoille. Tuli lopun aivan asiallisesti. 3 Vaitter 
otti 3. ulkoa 450 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Sai 850 ennen maalia paikan 7. ulkoa. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin 4. radalle. Tuli aivan hyvin maaliin asti. Viim. 1300 m 30,1. 14 Tatriina oli 7. sisältä 
kirivaiheessa lähinnä tasainen. 13 Tosi Innokas oli 6. sisältä melko vaisu. 7 Gladiaattori juoksi 4. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Taipui loppusuoralla aika pahoin. 16 Velhomies juoksi 6. ulkona. Lähti 
850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 
Hiekan Hohto juoksi 3. ulkona. Laukkasi 600 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 4 Sillankorvan Ari ja 9 Villan Kasmiri 
olivat poissa. 

Väliajat: 34,0 / 1 - 32,5 / 1 - 31,0 / 1 - 28,0 / 1 

 

5. Lähtö 

5 Don Williams otti vajaa sata juostuna lyhyen laukan. Laukkasi uudelleen 150 juostuna. Sai kuitenkin nopeasti 
paikan toisesta ulkoa. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle. Tuli lopun vahvasti ja oli vielä ylivoimainen. 
Viim. 2700 m 14,0. Tästä loppu sujui vielä selvästi kovempaa. Viim. 700 m 11,1. 4 Vagabond Vik matkasi 4. sisällä. 
Nousi 450 ennen maalia toiselle. Nousi loppusuoralle tultaessa ahtaan oloisesti kiriin 3. radalle. Tuli lopun pirteästi ja 
ehti lopussa jakamaan toiset rahat. Viim. 400 m 11,7. 7 Main Stage juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 
loppukaarteessa hetkeksi aivan kärjen kyydistä, mutta säilytti tahtinsa ja jakoi lopulta toisen sijan. 3 Mr Marvelous 
eteni 200 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja näytti pitkään voittajalta. Rahasuoralla matka 
hieman painoi ja jäi neljänneksi. Esitys oli silti aivan hyvä. 2 Amanda Rose juoksi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa 
toiselle ja tuli lopun tasaisesti. 1 Zoom Zoom jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Ei pysynyt loppukaarteessa aivan 
selässään, mutta tuli lopun vielä aivan hyvin. Aivan marginaalisesti voimiakin saattoi jäädä, sillä ihan lopussa 
kirikaistaa ei enää ollut. 8 Shadow Of Brisbane juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Lähti 350 
ennen maalia kiriin ja tuli lopun aivan pirteästi. Viim. 700 m 12,4. 6 Pajas Face nousi 5. sisältä 2300 ennen maalia 3. 
ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle. Koki 250 ennen maalia pientä häiriötä, mutta tällä ei ollut vaikutusta 
sijoitukseen. 9 The Swede juoksi matkasi lauman hännillä 7.-6. sisällä. Ei vain kovassa lähdössä lopussa riittänyt. 10 
Sahara Rouge oli poissa. 

Väliajat: 20,0 / 3 - 19,0 / 3 - 15,5 / 3 - 12,5 / 5 

 

6. Lähtö 

1 Lystilän Lento lähti tavallistakin hitaammin matkaan ja jäi aivan lauman hännillä sisäradalle. Nousi 350 juostuna 6. 
ulos. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti päätösringin alkaessa 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran 
puolivälissä kiriin 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 4. radalle. Jyräsi lopussa vielä varmaan voittoon. Viim. 700 m 
23,1. 3 Volsuma sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti 
maaliin asti ja puristi lopussa niukasti toiseksi. 10 Isosalon Ihme juoksi 3. ulkona. Lähti 1100 ennen maalia kiriin. Eteni 
nopeasti kärkeen ja veti vauhdilla. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin viime metreillä kolmanneksi. 4 Arkenttiina 
eteni nopeasti kärkeen. Jäi päätösringin alkaessa johtavan kantaan. Oli lopussa tasainen neljäs. 8 Tuulian Sälli juuttui 
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Teki mukavan esityksen, vaikka matka päätössatasella hieman painoikin. 12 



Ruopas matkasi 4.-5. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 450 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun 
sijoitustaan paremmin. Viim. 400 m 23,7. 11 Kevinin Tähti juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 
lopulta 700 juostuna lauman hännille sisäradalle. Sai edetä jatkossa sopuisasti ja tuli juosten maaliin saakka. 7 Siirin 
Hilla matkasi johtavan kannassa. Jäi päätösringin alkaessa 3. sisälle. Taipui selvästi 300 ennen maalia ja otti aivan 
maksimit. 2 Aiheen Juhannus oli 3. sisältä aika vaisu. 6 Siron Peli oli 5. ulkoa kirivaiheessa vaisu. 9 Kipinä Rols juoksi 4. 
ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli heikko. 5 Kotorinnan Topi laukkasi 150 juostuna 
kärkihevosen kupeelta pitkäksi. 

Väliajat: 29,0 / 4 - 31,0 / 4 - 24,5 / 10 - 25,0 / 1 

 

7. Lähtö 

4 Masterstoke Aria juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa vapaalle 
radalle. Jyräsi vahvan kirin päätteeksi selvään voittoon. Viim. 700 m 11,7. 5 Grainfield Emma kiihdytti nopeasti 
kärkeen. Sai vetää pitkään oikein sopuisasti. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Solar Wind juoksi 
johtavan kannassa. Oli lopussa tasainen kolmas. 11 Galileo Way juoksi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. 
radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 12,6. 10 Makeadreamcometrue juoksi 4. sisällä. Sai 
loppukaarteessa paikan 3. sisältä ja tuli sisäradan vetäessä tasaisesti. 2 Hola Alejandro juoksi 3. sisällä. Nousi 350 
ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista pysyi kiinni. Pääsi nousemaan sata ennen maalia selkään 3. radalle ja sai 
viimeiset rahat. Varaa ehkä jäi jonkin verran. 12 Zulamit juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. 
radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka ohitukset olivatkin reippaassa lopetuksessa tiukassa. Viim. 700 m 12,3. 
3 Spectre sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni loppukaarteen alussa 
kärkihevosen kupeelle. Puutui lopussa hieman, mutta ei kokonaan luovuttanut. 8 Blue Cates juuttui alussa 3. radan 
kiertäjäksi. Peruutti 400 juostun lauman hännille 5. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli tasaisesti. 6 Flirting 
juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli aika vaisu. 7 Perfect Lane laukkasi 
pahoin jo selvästi ennen lähtölinjaa ja menetti pelinsä. Keskeytti kulisseissa jatkossa. 9 Baron Box juoksi 5. ulkona. 
Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Laukkasi 400 ennen maalia yllättäen pahoin. Laukkaili jatkossa hylkäykseen 
asti. 

Väliajat: 12,5 / 5 - 16,5 / 5 - 18,5 / 5 - 13,0 / 4 

 

8. Lähtö 

2 Pitska matkasi johtavan kannassa. Nousi nopeasti toiselle ja painui 350 juostuna kärkeen. Vastaili lopussa niukkaan 
voittoon. 9 Liinan Liekki juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 350 ennen maalia 
kärkihevosen kupeelle ja tuli hienosti maaliin asti. Hävisi voitonkin vain niukasti. Viim. 700 m 23,0. 5 Lumi- Oosa 
matkasi neljäntenä. Nousi 950 juostuna toiseen ulos. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Pudotti 350 ennen maalia 
sisäradalle ja tuli mukavasti maaliin asti. 3 Kiirilla kiihdytti heti kärkeen. Luopui 300 juostuna paikastaan. Nousi 
johtavan kannasta loppusuoralla kiriin, mutta tyytyi säilyttämään asemansa. 12 Sävel- Taika matkasi takajoukoissa 
sisäradalla. Nousi 800 ennen maalia toiselle ja pian kiriin 3.-4. radalle. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 24,3. 1 
Helun Kuva laukkasi lähdössä ja jäi takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Sai 350 juostuna paikan lauman hänniltä 
toiselta radalta. Suoritti jatkossa mukavasti. 10 Taksvenla nousi 4. sisältä 900 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. 11 Tutun Impi matkasi aivan lauman viimeisenä. Ohitteli 
päätösringillä vastustajia ja nousi rahasijan tuntumaan. Viim. 1400 m 23,6. 14 Naputus ajoi alussa sisärataa pitkin 
eteenpäin. Nousi 850 juostuna 5. ulos. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. 
Löysi vapaan radan vasta loppusuoran alussa. Tuli lopun selvästi sijoitustaan paremmin ja tuli täysissä voimissa 
maaliin. Laukkamerkki on kyllä mysteeri. 8 Tuulensuvi matkasi toisessa ulkona. Pudotti 650 juostuna 3. sisälle. Otti 
lopussa aivan maksimit. 6 R. R. Valssitar juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui 
siitä selvästi 350 ennen maalia ja oli ihmeen vaisu. 7 Julianne Dahlia juoksi 7. ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkään 
3. radalle. Kiri katkesi päätöspuolikkaan alun pahaan laukkaan. Tuli lopun kulisseista vielä aivan juosten. 4 Varsova 
lähti tasaisesti ja jäi keskijoukkoihin toiselle radalle. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Eteni hyvin, mutta otti 



350 ennen maalia kärjen kupeelta pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 13 Vieskerin Virva matkasi 
takajoukoissa sisäradalla. Laukkasi puolimatkassa pitkäksi. 

Väliajat: 30,0 / 2 - 26,5 / 2 - 28,5 / 2 - 23,0 / 2 

 

9. Lähtö 

8 Unique Creation juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Eteni lopulta 600 juostuna kärkihevosen kupeelle. Ajoi 
eteenpäin ja oli 900 juostuna kärjessä. Hallitsi erittäin helposti maaliin asti. 1 Goodygoodytwoshoes lähti oikein hyvin 
ja sai juuri ja juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Luopui 850 juostuna paikastaan. Nousi loppusuoran alussa 
toiselle. Oli lopussa aivan hyvä kakkonen. Viim. 400 m 12,4. 6 Erna´s King lähti oikein kovaa ja sai 250 juostuna 
paikan johtavan kannasta. Jäi 900 juostuna 3. sisälle. Oli lopussa sisäradan vetäessä hyvä kolmas. 5 Esther Rich juoksi 
3.-4. sisällä. Oli sisäradan vetäessä varmasti neljäs. Viim. 700 m 13,0. 9 Cousin Evert oli 5. sisältä sisäradan vetäessä 
tasainen viides. 12 Cheap Thrills matkasi 6.-5. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 4 
Indyana Joness lähti tasaisesti ja matkasi 5.-4. ulkona. Oli viimeisen takasuoran alussa pahoin vailla kiritilaa. Löysi 
vapaat väylät viimeisen takasuoran lopussa ja tuli lopun hyvin, mutta taustalta oli vain mahdotonta nousta. Viim. 600 
m 12,4. 2 Enzo Victory lähti tasaisesti ja jäi keskijoukkoihin toiselle radalle. Matkasi jatkossa 3. ulkona. Menetti 800 
ennen maalia tahtiaan ja jäi hieman. Pääsi 650 ennen maalia vauhtiin. Loppukaarteessa ravi meni haparoivaksi. Tuli 
suoran taas aivan juosten. 7 Prince Palema lähti hyvin ja sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 750 ennen 
maalia vetämättömästä selästä kiriin. Eteni hetken hyvin, mutta kirin terä katkesi 350 ennen maalia. Ei kuitenkaan 
aivan täysin luovuttanut. 11 Lady Nightingale matkasi 5.-6. sisällä, mistä oli rehellisen heikko. 3 Cheri Sane lähti tosi 
kovaa, mutta ei aivan päässyt kärkeen. Juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti jo päätösringin alkaessa matkan 
kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 10 Rowhill´s Killer oli poissa. 

Väliajat: 12,0 / 1 - 14,5 / 8 - 15,0 / 8 - 12,0 / 8 

 

10. Lähtö 

2 Piraya Roc kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti ja vastaili lopussa varmaan voittoon. 6 Hogan Star 
juuttui nopeasti kärkihevosen kupeelle. Tuli rehdisti maaliin asti. 12 Captain Cloud juoksi 5. ulkona. Lähti 800 ennen 
maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 5. radalle ja tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 12,6. 4 Sultan Of 
Soprano juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Oli kirissään lähinnä tasainen. 
10 Mac Light Prince matkasi 3. ulkona. Sai päätöspuolikkaan alussa paikan toisesta ulkoa. Seuraili lopussa tasaisesti. 
11 Lex Nicolas juoksi 4. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa 4. radalle. Tuli 
asiallisesti maaliin asti. 7 BWT Eden juoksi 6. ulkona. Tuli sieltä loppua varsin pirteästi. Viim. 400 m 13,8. 5 Rocky 
Cobbler lähti hyvin, mutta otti 250 juostuna kärjen kupeelta laukan ja putosi aivan lauman viimeiseksi. Suoritti 
jatkossa 6. sisältä asiallisesti. Viim. 1700 m 16,2. 9 Pious Donation matkasi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle. 
Tuli lopun asiallisesti. 1 Harppyee matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi oikein pitkään kiinni. Vapaa väylä aukeni sata 
ennen maalia lauman hänniltä ja voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 3 Donna Beyonce juoksi johtavan kannassa. Taipui 
selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli vaisu. 8 Halia Web juoksi 5. sisällä. Nousi 750 ennen maalia 4. ulos. Sai pian 
paikan 3. ulkoa. Kirikaista pysyi loppukaarteessa kiinni. Laukkasi loppusuoran alussa kiritilaa hakiessaan hylkäykseen. 

Väliajat: 14,0 / 2 - 17,0 / 2 - 19,0 / 2 - 14,0 / 2 

 

11. Lähtö 

5 Fortune Hoss sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 650 juostuna kärkihevosen kupeelle. Ajoi eteenpäin ja oli jo 900 
juostuna kärjessä. Otti lopussa pintakaasulla selvän voiton. 4 Plastic Bag juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. 
Ajoi eteenpäin ja painui 650 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 200 metriä myöhemmin. Oli johtavan kannasta 
hyvä kakkonen. Viim. 400 m 13,9. 11 Julius Ares matkasi 5. ulkona. Sai puolimatkassa paikan 3. ulkoa. Lähti 550 
ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä ryhdikkäästi maaliin asti. Viim. 700 m 14,1. 12 Too Macho For You matkasi 
lauman hännillä toisella radalla. Sai puolimatkassa paikan 4. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin. Tuli aivan 



juosten maaliin asti. 7 Masterpeace juoksi 4. ulkona. Sai puolimatkassa paikan toisesta ulkoa. Oli loppukaarteessa 
hetken vailla kiritilaa. Pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja tuli lopun asiallisesti. 6 Pink Dynamite sai alussa 
paikan 3. ulkoa. Jäi lopulta kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Kings Island King jäi 
250 juostuna johtavan kantaan. Matkasi lopulta parin paikanvaihdon jälkeen kierros juostuna 4. sisällä. Nousi 
viimeisen takasuoran lopussa 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa hetken kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoralla, mutta 
tyytyi vain seurailuun. 9 Cecilia Cheerful matkasi 4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 5. ulos. Oli kirivaiheessa 
lähinnä tasainen. 8 Feeling Glory lähti hyvin ja painui jo 200 juostuna kärkeen. Jäi 600 juostuna johtavan kantaan ja 
vajaa kierros juostuna 3. sisälle. Taipui loppusuoralla selvästi. 3 Shackhills Desiree matkasi 3. sisällä. Jäi 
puolimatkassa 5. sisälle. Nousi päätöspuolikkaan alussa 4. ulos. Otti 50 metriä myöhemmin pahan laukan ja 
mahdollisuudet sulivat samassa. 10 Nemea Harmony oli lauman hänniltä sisäradalta vaisu. 1 Taita Hills otti 
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 

Väliajat: 13,0 / 8 - 15,0 / 5 - 18,0 / 5 - 13,5 / 5 


