Perjantai 8. 10. 2021 juoksuselostus
1. Lähtö
12 Caviarinho sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 13,8. 10 Callecustaa juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 3.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 800 juostuna kärkihevosen rinnalle. Tuli mukavasti maaliin asti
ja puristi lopussa toiseksi. 1 River Mirch kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Kiihdytti tahtia loppua
kohden ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 6 Lolaelle juoksi johtavan kannassa. Putosi
loppukaarteessa hieman ja otti maksimit. 11 Come And Stay juoksi 4. sisällä. Sai edetä koko ajan oikein sujuvasti ja
otti aivan maksimit. 9 Summer Pride sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle. Taipui
samassa hieman ja oli vailla virtaa. 13 Magicnight Rose laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille toiselle radalle. Sai
kierros juostuna paikan 3. ulkoa. Taipui loppukaarteessa ja oli vailla suurempaa virtaa. 8 No Hard Feelings otti
lähtölaukan ja jäi 5. sisälle. Sai edetä jatkossa oikein sopuisasti, mutta oli vaisu. 2 Magic I Am otti 200 juostuna
kärkihevosen kupeelta laukan ja jäi 3. ulos. Laukkasi 850 juostuna lyhyesti uudelleen ja menetti pelinsä. 5 Chip Chip
otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 Night Sky laukkasi lähdössä pitkäksi. 4 Mimi´s Zippy Zappy laukkasi
lähdössä pitkäksi. 7 Icarus Ellis otti pahan lähtölaukan. Laukkasi kulisseissa uudelleen pahoin 400 juostuna. Keskeytti
jatkossa.
Väliajat: 24,0 / 1 - 24,5 / 1 - 21,0 / 1 - 14,5 / 12

2. Lähtö
4 Father Christmas jäi 650 juostuna toisesta ulkoa kärkihevosen kupeelle. Piti siinä tempon tasaisen reippaana. Liukui
loppusuoralle tultaessa kärkeen ja vastaili lopussa hallittuun voittoon. 6 Zulamit matkasi alun takajoukoissa. Sai 700
juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ja oli lopussa hyvä kakkonen. 9 Francky des
Molles nousi 5. sisältä 650 juostuna 3. ulos. Pudotti 1100 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia
toiselle ja oli lopussa tasainen kolmas. 5 High Profile juoksi 2.-3. sisällä. Nousi 1150 ennen maalia toiselle. Pudotti
pian takaisin 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Tuli lopun tasaisesti. 1 Knockout Ses matkasi
lauman hännillä 5. sisällä. Tuli päätösringin asiallisesti ja nousi viidenneksi. Viim. 1000 m 16,2. 8 Perfect Lane juuttui
350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja painui 650 juostuna kärkeen. Sai pian painostajan
rinnalleen ja tahti pysyi keliin nähden tasaisen reippaana. Jäi lopulta 300 ennen maalia jyrän alle ja taipui lopussa
selvästi. 7 Mr Noon lähti hyvin, mutta joutui 350 juostuna tyytymään paikkaan 3. sisältä. Jäi pian 4. sisälle. Taipui
loppusuoralle tultaessa lopulta selvästi. 3 Taigo Blessed kiihdytti heti kärkeen. Jäi 600 juostuna johtavan kantaan.
Taipui sieltä selvästi jo 1300 ennen maalia. Keskeytti lopulta. 2 Marvel Neat oli poissa.
Väliajat: 15,5 / 3 - 17,0 / 8 - 19,5 / 8 - 16,0 / 4

3. Lähtö
4 He Is Viktor painui kärkihevosen kupeelta 550 juostuna kärkeen. Otti lopussa hallitun voiton. 9 Brixen juoksi 4.-3.
ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 250 ennen maalia 4. radalle. Puristi viime
metreillä varmasti toiseksi. Viim. 700 m 17,2. 11 True Once nousi 4. sisältä 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 8 Tinder Matt sai toisen kaarteen alussa paikan 2. ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin
3. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 10 Hayhill Princess otti 4. ulkoa aivan maksimit. 2 Mint Caramel juoksi 3.
sisällä. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, mutta
mahdollisuudet olivat jo menneet. 6 Midnight Treasure juoksi 4. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 4. ulos. Otti lopussa
aivan maksimit. 12 Elsa Von Bentz ei vain riittänyt 5. sisältä lainkaan. 3 Local Beauty lähti hyvin ja eteni nopeasti
kärkeen. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Taipui sieltä selvästi kierrosta myöhemmin ja tuli lopun aika
rauhallisesti. 1 Zander H laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Mariinasine laukkasi 150 juostuna kärkihevosen kupeelta

pitkäksi. 13 Cameron Capewish laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 7 April Alley poistettiin kahden lähdön uusinnan
takia, 14 Jozefine oli poissa.
Väliajat: 22,5 / 3 - 22,5 / 4 - 19,5 / 4 - 17,0 / 4

4. Lähtö
15 Ämpäri lähti 5. ulkoa 1300 ennen maalia kiriin. Eteni loppusuoran alussa kärkihevosen kupeelle. Jyräsi viime
metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 30,5. 3 Lumi- Pinja painui 150 juostuna kärkeen. Tuli mukavasti maaliin
asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 12 Marin Tase matkasi lauman hännillä toisella radalla. Lähti
puolimatkassa kiriin. Tuli kirinsä aivan mukavasti maaliin asti. 13 Tarmo Ite matkasi 7. ulkona. Lähti 1250 ennen
maalia selkiin 3. radalle. Otti 850 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja jäi jonkin verran. Tuli lopun vielä mukavasti.
Viim. 700 m 29,2. 11 Larvan Pramia juoksi 4. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 4. ulos. Oli loppukaarteessa vailla
kiritilaa, mutta ei menettänyt asemiaan. Oli lopussa tasainen. 10 Noriina juoksi 5. ulkona. Sai kierros juostuna paikan
3. ulkoa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan vasta loppusuoran puolivälissä, minä jälkeen tuli lopun
asiallisesti. 4 Korsu- Tuisku juoksi 3.-2. ulkona. Seuraili tasaisesti. 16 Rallan Salama juuttui takajoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Eteni puolimatkassa kärjen kupeelle 3. radalle. Pääsi 550 ennen maalia etenemään kärkihevosen rinnalle.
Puutui loppusuoralla ymmärrettävästikin hieman. 9 Virittäjä pudotti 4. ulkoa 650 juostuna 3. sisälle. Kirikaista
sulkeutui viimeisen takasuoran alussa. Pääsi 550 ennen maalia nousemaan vapaalle. Tuli lopun asiallisesti. 6
Kilmisteri juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä kierros juostuna laukan ja jäi selvästi. Sinetöi
epäonnistumisensa 650 ennen maalia tulleella uudella laukallaan. 5 Taajaninto sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi
kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Pudotti 550 ennen maalia johtavan kantaan ja taipui jatkossa selvästi. 14
Vilmai otti 300 juostuna laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa lauman hänniltä vaisu. 8 Ruiske lähti erittäin hiljaa ja jäi
selvästi. Matkasi pääjoukosta jääneenä sisäradalla, missä otti kierros juostuna pahan laukankin. Oli jatkossakin vaisu.
1 Väiste juoksi johtavan kannassa. Taipui täysin viimeisen takasuoran puolivälissä ja loppu tihkaisi melkoisesti. 2 Virin
Toivo laukkasi 150 juostuna ja sata metriä myöhemmin uudelleen. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 7 Helmi Kevätön
otti pahan lähtölaukan. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti.
Väliajat: 32,5 / 3 - 32,0 / 3 - 30,0 / 3 - 30,0 / 15

5. Lähtö
7 Ivan Grain juoksi 4.-5. ulkona. Lähti kierros juostuna kiriin 3. radalle. Pääsi viimeisen takasuoran alussa
pudottamaan toiseen ulos. Lähti 400 ennen maalia taas 3. radalle. Puristi loppusuoralla selvään voittoon. Viim. 1000
m 17,0. 11 Clover Meadow juoksi 4. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai 800 ennen maalia paikan
kärkihevosen kupeelta. Tuli rehdisti maaliin asti ja oli hyvä kakkonen. 12 Plastic Bag juoksi 6. ulkona. Lähti 850 ennen
maalia kiriin. Sai 600 ennen maalia paikan 3. ulkoa. Siirtyi 400 ennen maalia uudelleen kiriin ja tuli mukavasti maaliin
asti. 1 Cazorla Byd sai alussa vaivoin pidettyä kärkipaikan. Veti rauhallista tahtia. Putosi loppusuoran alussa
voittotaistosta ja tuli lopun tasaisesti. 2 Langen´s Hound Dog otti 3. ulkoa aivan maksimit. 3 Huldamarie lähti hyvin,
mutta ei aivan päässyt kärkeen. Pudotti 650 juostuna 3. sisälle. Jäi sinne 900 ennen maalia väsyneen vastustajan
taakse pakettiin. Löysi 700 ennen maalia lauman hännillä vapaan radan. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 8 Harppyee
juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 650 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Lähti puolimatkassa kiriin
3. radalle. Pudotti 800 ennen maalia johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa selvästi. 4 Janegartner juuttui 3.
radan kiertäjäksi. Sai lopulta 600 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Aloitti päätösringin alkaessa matkan
kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. 5 Super Ben laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Sweet Gold laukkasi lähdössä pitkäksi.
9 Quick Mess juoksi johtavan kannassa. Taipui selvästi jo päätösringin alkaessa ja keskeytti lopulta. 10 Intelligent
Stride oli poissa.
Väliajat: 15,0 / 1 - 19,5 / 1 - 17,0 / 1 - 17,0 / 7

6. Lähtö
1 Farzad Boko nousi 3. sisältä 450 juostuna toiselle. Ajoi eteenpäin ja painui 150 metriä myöhemmin kärkeen. Hallitsi
jatkossa varmoin ottein maaliin asti. 9 William Birdland juoksi 3. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Eteni 950 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Kiritti siitä voittanutta mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 13,8. 2
Troopers juoksi 2.-3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli aivan juosten maaliin asti. 7 Shotproof sai
nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen maalia vetoavun
eteensä. Oli jatkossa toisesta ulkoa hyvä neljäs ja hieman voimiakin saattoi jäädä tähteelle. 10 Pajas Face juoksi 4.-3.
sisällä. Seuraili lopussa tasaisesti. 6 The Swede matkasi 5. ulkona. Tuli loppua asiallisesti. 3 Lindy Poppins otti pahan
lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 4 Gambino Degato kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan
550 juostuna. Seuraili lopussa johtavan kannasta maksimisijoitukseen. 11 Excalibur It juoksi 4. ulkona, mistä oli
sairastauon jälkeen lopussa vailla loistoa. 5 Victor Quo Vadis, 8 Klena Vito ja 12 Gold Narva olivat poissa.
Väliajat: 13,5 / 4 - 17,5 / 1 - 14,5 / 1 - 12,0 / 1

7. Lähtö
8 Liinan Liekki juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Painui 300 ennen maalia kärkeen ja oli
vakuuttava voittaja. Viim. 1000 m 25,8. 9 Hotlinki matkasi 4. ulkona. Siirtyi 600 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä
rehdisti maaliin asti. 2 Kruunun Prinssi juoksi johtavan kannassa. Nousi 450 ennen maalia toiselle radalle. Kirikaista
pysyi kuitenkin kiinni. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja tuli lopun asiallisesti. 7 Eskel laukkasi lähdössä
lyhyesti ja jäi 5. ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. 16 Vitter matkasi 5. sisällä. Nousi
päätösringin alkaessa 6. ulos. Lähti 400 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. Ei lopussa
edes käännetty vapaalle radalle. Viim. 700 m 26,0. 3 Helun Kuva otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti
jatkossa taas laukan jälkeen aivan hyvin. 11 Hipatsu otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai 800 juostuna paikan
lauman hänniltä toiselta radalta. Suoritti jatkossa aivan asiallisesti. 14 Taksvenla matkasi 4. sisällä. Nousi 600 ennen
maalia toiselle ja loppukaarteessa edelleen kiriin ulkoradoille. Oli jatkossa vain lähinnä tasainen. 6 Björkeviking
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta ja taipui lopussa
selvästi. 10 Valtroks laukkasi lähdössä ja juuttui jatkossa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Puutui loppusuoralle
tultaessa ymmärrettävästi hieman. 1 Villikuti kiihdytti heti kärkeen. Taipui selvästi 300 ennen maalia ja tuli lopun
vaisusti. 5 Huuger matkasi 3. sisällä. Taipui selvästi jo 900 ennen maalia ja oli vaisu. 4 Vinksahti juoksi toisessa
ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin. Laukkasi 50 ennen maalia tototaistosta hylkäykseen. 15 Haukeli Expressen
juoksi 6. ulkona. Lähti puolimatkassa selkään 3. radalle. Laukkasi 750 ennen maalia pitkäksi. 12 Jetsu ja 13 V. G.
Vipori olivat poissa.
Väliajat: 32,5 / 1 - 30,0 / 1 - 26,0 / 1 - 26,0 / 8

8. Lähtö
6 Astrum lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja painui 350 juostua kärkeen. Kiihdytti avausringin jälkeen tahtia.
Otti lopussa erittäin helpon voiton ja varaa jäi runsaasti. 10 Cheap Thrills matkasi 5. sisällä. Sai edetä vapaasti
sisärataa pitkin. Nousi loppusuoran alussa sujuvasti kiriin ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 12,8. 1 Jimpeto Joy
kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 350 juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta aivan hyvä kolmas. 7 Oilsheik
nousi 5. sisältä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Suoritti aivan mukavasti, vaikka päätössatasella matka
hieman painoikin. 2 Googal matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Kirikaista pysyi
loppukaarteessa kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 4
Muckelymimmy pudotti kärkihevosen kupeelta 300 juostuna 3. sisälle. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos.
Siirtyi loppusuoralla kiriin ja tuli tasaisesti. 11 Johathan Boko juoksi 4. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin. Tuli
lopun asiallisesti. 3 Indyana Joness laukkasi 120 juostuna. Pudotti lennosta alas ja sai ensimmäisen takasuoran alussa
paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä taittui loppukaarteessa ja tuli lopun vain
tasaisesti. 9 Tingaling oli 3. ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa loistoa. 8 Enzo Victory otti alun rauhassa ja matkasi
6. sisällä. Seuraili maksimisijoitukseen. 12 Cankus Xport oli 5. ulkoa vaisu. 5 Bring Me Bajern oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 6 - 17,0 / 6 - 13,5 / 6 - 14,5 / 6

9. Lähtö
12 Eurobondi juoksi 5.-4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiselle. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
ulkoradoille. Puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 31,8. 5 Pystin Virkku painui 300 juostuna kärkeen. Sai
vetää pitkään oikein sopuisasti. Piti lopussa toiseksi. 2 Tilun Muisto otti 150 juostuna kärkipaikalla lyhyen laukan.
Eteni 350 juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti maaliin asti ja oli hyvä kolmas. 16 Lennon Venkula
matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Nousi 750 juostuna 5. ulos. Lähti kierros juostuna selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 32,7. 1 Proviisio otti 150 juostuna lyhyen laukan. Sai kuitenkin pian paikan
toisesta ulkoa. Seuraili lopussa tasaisesti. 15 Huvikundi juoksi 6. ulkona. Lähti kierros juostuna kiriin. Pudotti
loppukaarteen alussa sisäradalle ja seuraili lopun tasaisesti. 11 Törmän Pamaus juoksi 4. ulkona. Lähti 1400 ennen
maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Otti 350 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 14 Harjan Halla
matkasi lauman hännillä sisäradalla. Otti puolimatkassa pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 Kokardi juoksi 3.
ulkona. Otti viimeisen takasuoran lopussa väsyneen oloisena pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 13
Sävel- Meri juoksi 5. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia selkään 3. radalle. Menohalut ehtyivät 900 ennen maalia ja
putosi kulisseihin. Oli jatkossa vaisu. 3 Nuoralan Tane matkasi johtavan kannassa. Aloitti päätösringin alkaessa
rauhallisen matkan kohden takajoukkoja. Otti 850 ennen maalia pahan laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 7
Moimoi juoksi 3. sisällä. Nousi 600 juostuna 3. ulos. Laukkasi siellä 900 juostuna yllättäen pitkäksi. 8 Softis otti sata
juostuna pahan laukan. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 9 Maisamiina juoksi 4.-3. sisällä. Laukkasi viimeisen
takasuoran lopulla pitkäksi. 4 Luonnon Vauhti ja 10 Roste olivat poissa.
Väliajat: 37,5 / 5 - 36,5 / 5 - 33,0 / 5 - 34,0 / 5

10. Lähtö
12 Figaro Brick juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Puristi hyvin ja liukui lopussa varmaan
voittoon. Viim. 700 m 17,1. 6 Mac Light Prince ajoi voimalla eteenpäin ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti tasaista
tahtia. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 5 Broomhilda matkasi 3. ulkona. Lähti 800 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle ja tuli aivan juosten maaliin asti. Paransi
selvästi viime startistaan. 9 Ray Boy juoksi 4. ulkona. Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. 11 Suejedi juoksi 5. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli asiallisesti. 1 Hogan Star juoksi
3. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 10 True
Noice juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 2 Eyes On Alley juoksi toisessa
ulkona. Jäi päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 300 ennen maalia, mutta
mahdollisuudet olivat jo menneet. 3 Edward Star kiihdytti heti kärkeen. Jäi 200 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli heikko. 7 Lex Nicolas juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Taipui pahoin päätöspuolikkaan alussa ja tuli lopun vaisusti. 8 Piraya Roc juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
300 juostuna 5. sisälle. Laukkasi 350 ennen maalia lyödyn oloisena pahoin ja menetti pelinsä lopullisesti. 4 Light Up
oli poissa.
Väliajat: 11,0 / 6 - 15,0 / 6 - 18,5 / 12

