1. Lähtö

4 Ukaasi matkasi alun kolmantena, mistä tamma painui 400 juostuna kärkipaikalle, mistä se vastaili
niukkaan voittoon. 11 Helmen Vili lähti heti ajamaan eteenpäin, mutta ruunan nousu katkesi 400 juostuna
tulleeseen laukkaan. Se eteni jatkossa vauhdilla ja ruuna eteni 900 juostuna toiseen ulos. Se eteni viimeisen
takasuoran puolivälissä johtohevosen tuntumaan. Ruunalla oli loppusuoralla pitkään niukka ote, mutta se
jäi aivan viime metreillä niukasti toiseksi. 9 Syytinki otti pahan lähtölaukan, mistä selvittyään ruuna kulki
aivan taustalla mukavasti ja ehti vielä lopulta kolmanneksi. 10 Sirkan Sakari käynnistyi taustalta mukavasti
ja ruuna eteni toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Se pudotti viimeisen takasuoran alussa 3.sisään ja
seuraili lopussa tasaisesti neljänneksi. 7 Laurilan Aamor otti pahan lähtölaukan ja ruuna jäi aivan taustalle.
Se kulki jatkossa taustalla asiallisesti ja sai vielä rahaa. 8 Rojali seuraili keskijoukoista maksimisijoitukseen.
14 Passiton oli keskijoukoista vailla suurempaa virtaa. Ravasi koko ajan hieman kulmikkaasti. 6 Pelarin Tähti
matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna sai toisen kaarteen alussa paikan johtavan kannasta. Se taipui sieltä
loppukaarteessa selvästi. 1 Taiga Tuulia laukkasi 250 juostuna kärjen tuntumasta. Tamma sinetöi
epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran puolivälin toisella pahalla laukallaan. 12 Sopun Haaste otti
alkumetreillä pahan laukan ja ori menetti heti mahdollisuutensa. 5 Krobi otti 100 juostuna pahan laukan ja
ruunan peli oli heti selvä. 2 Aika- Aatu johti alkumetrit, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran alussa
johtavan kantaan. Se aloitti samassa pitkän matkansa kohden takajoukkoja. Viim. 1000 m 41,6. 3
Vikunpuuska laukkasi lähdössä pitkäksi. 13 Tesantti laukkasi alkumetreillä pitkäksi.

Väliajat: 33,0 / 4 - 30,5 / 4 - 28,5 / 4 - 28,5 / 4

2. Lähtö

16 Tangen Balder eteni alussa sisärataa pitkin. Ori nousi 800 juostuna sisäradalta 5.ulos. Se lähti sieltä 900
ennen maalia selkiin 3.radalle. Ori siirtyi 650 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se pääsi
loppukaarteen alussa pudottamaan 3.radalle kärjen rinnalle. Ori puristi loppumetreillä varmaan voittoon.
Viim. 700 m 31,0. 13 Ilmaveivi matkasi alun 6.ulkona, mistä ruuna lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se eteni vauhdilla ja pääsi 900 juostuna etenemään kärkipaikalle asti. Ruuna tuli siitä hyvin
maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 12 Violatar matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti
1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai kierros ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa.
Tamma putosi siitä 100 ennen maalia voittotaistosta, mutta piti kuitenkin varmasti kolmanneksi. 3 Ruiske
nousi johtavan kannasta ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Tamma sai kierros ennen
maalia paikan toisesta ulkoa. Se piti siitä lopussa asiallisesti neljänneksi. 8 Sarinan Sisu sai nopeasti paikan
3.ulkoa. Ori lähti sieltä kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä kohtalaisesti
sisään asti ja sai rahaa. 15 Milda Makter lähti hitaasti matkaan ja se matkasi pitkään takajoukoissa. Tamma
tuli kuitenkin lauman hänniltä loppua asiallisesti ja ehti vielä rahoille. 6 Tähtitutu matkasi 2-3.ulkona, missä
tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoralla, mutta ohituksia ei enää tapahtunut. 2
Seekerin Lissu kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi kierros juostuna johtavan kantaan. Se otti sieltä
lopussa aivan maksimit. 5 Surrikka ei saanut lopussa rintaman takaa täyttä mahdollisuutta juostuaan 23.sisällä. 14 Routari matkasi lauman hännillä, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 5.radalle
ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä ja ruuna tyytyi lopussa seurailuun. 9
Aurauksen Poika matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ori ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 4 Siiri Vei laukkasi

lähdössä pahoin ja tamma jäi taustalle, missä se sinetöi epäonnistumisensa kierros ennen maalia tulleella
uudella laukallaan. 11 Werona lähti 6.ulkoa 1400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 1100
ennen maalia vetoavun eteensä. Tamma otti 450 ennen maalia hieman ahtaassa paikassa pahan laukan ja
menetti samassa mahdollisuutensa. 10 Boheemi otti 250 juostuna laukan ja ruuna menetti hieman
asemiaan. Se otti toisen kaarteen lopulla uuden pahemman laukan ja ruunan mahdollisuudet menivät
samassa. 7 Myytti laukkasi lähdössä ja jäi aivan taustalle. Tamma menetti pelinsä lopullisesti 250 juostuna
tulleella uudella laukallaan. 1 Neean Tyttö laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 42,0 / 2 - 37,0 / 11 - 37,5 / 11 - 31,0 / 16

3. Lähtö

7 Metkutus lähti yllättävän hyvin matkaan ja ori sai heti paikan toisesta ulkoa. Se jäi 600 juostuna
kuolemanpaikalle. Ori matkasi koko ajan reippaasti vetäneen kärkihevosen tuntumassa ja painui
loppusuoralla kärkihevosen laukattua ylivoimaiseen voittoon. Ori teki samalla tämän matkan uudet SElukemat 23,5a / 2600m. 3 Elias Intomieli matkasi 5.sisällä, mistä ori nousi 1550 ennen maalia toiselle
radalle. Se eteni viimeisen takasuoran alussa kolmanneksi ja oli lopussa varmasti toinen, kun yksi edellä
juossut levisi 300 ennen maalia laukalle. Viim. 1600 m 22,9. 6 Rapin Aatos painui kuolemanpaikalta kärkeen
550 juostuna. Ori veti jatkossa reippaalla liekillä. Se otti 300 ennen maalia kärkipaikalta laukan ja ori
menetti siihen todennäköisesti toisen sijan. 4 Aki- Vei eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 550
juostuna johtavan kantaan. Se putosi siitä päätösringin alussa kärkiparin vauhdista, mutta ruuna säilytti
kuitenkin oman vauhtinsa mukavasti maaliin saakka. 5 Ilon Ari matkasi 5.sisällä, mistä ruuna teki
voitavansa, mutta lähtö oli vain liian kova. 1 Topin Musta seuraili 4.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 2
Kemun Tutu matkasi pääosin 3.sisällä, missä tamma taipui viimeisellä takasuoralla selvästi. Se keskeytti
myöhemmin.

Väliajat: 22,0 / 6 - 24,0 / 6 - 22,5 / 6 - 24,0 / 7

4. Lähtö

1 Jamas Victor kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi vaivatta perille asti. Viim. 700 m 25,3. 4 TähtiAura jäi nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori tuli vahvasti maaliin asti. 5 Tohari nousi 4.sisältä ensimmäisen
takasuoran lopussa toiseen ulos. Tamma seuraili sieltä lopussa tasaisesti kolmanneksi. 2 Normipäivä sai
nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma putosi loppusuoralla kärkiparin kyydistä. Se kesti
kuitenkin neljänneksi. 3 Sävel- Taika matkasi alun keskijoukoissa, missä tamma otti puolikas juostuna pahan
laukan ja se putosi takajoukkoihin. Tamma kulki jatkossa vahvasti ja ehti lopussa vielä viidenneksi. Viim. 900
m 25,1. 10 Ryti- Tyttö matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Sen kirin terä katkesi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tamma tuli lopun tasaisesti. 9 Turon Linda
seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Ujori otti 3.sisältä maksimaalisen sijoituksen. 7 Huuger otti
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 6 Werna lähti haparoiden matkaan ja tamma otti
ensimmäisessä kaarteessa pahan laukan menettäen samassa mahdollisuutensa.

Väliajat: 30,0 / 1 - 29,0 / 1 - 25,0 / 1 - 25,5 / 1

5. Lähtö

3 Star Martini matkasi alun kuolemanpaikalla, mistä ruuna painui ensimmäisen takasuoran alussa
kärkipaikalle. Se veti avausringin rauhassa. Ruuna kiristi viimeisellä takasuoralla tahtia ja otti lopussa aivan
ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 11,5. 7 Classic St Pat kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 350
juostuna. Se putosi loppukaarteen alussa kärkihevosen kyydistä, mutta piti kuitenkin lopussa varmasti
toiseksi. 8 Sahara Rouge otti 250 juostuna toisesta ulkoa laukan. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran
puolivälissä paikan 3.ulkoa, mistä se lähti lähes samassa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai 750
juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se putosi siitä loppukaarteessa kakkostaistoon. Ruuna tuli aivan
juosten sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. Viim. 1700 m 14,2. 5 Hamtaro S juoksi 3.ulkona,
mistä ruuna lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli lopun asiallisesti. 2 Super Classic
seuraili 3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Radical Way matkasi 4.sisällä, missä ori loppukaarteessa
vailla kiritilaa. Se sai loppusuoralla kiritilaa, mutta ohituksia ei enää tapahtunut. 6 Twist Life matkasi
5.sisällä, mistä ori nousi 950 ennen maalia 4.ulos. Se oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. Viim. 700 m 15,0.
1 Niccolo´ Lavec nousi 4.sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Ori sai 750
juostuna paikan toisesta ulkoa, mistä se ei vain riittänyt lopussa lainkaan.

Väliajat: 14,0 / 3 - 15,5 / 3 - 13,0 / 3 - 10,5 / 3

6. Lähtö

1 Jyllätys laukkasi lähdössä lyhyesti ja ruuna jäi 4.ulos. Se lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna eteni nopeasti kärjen rinnalle 3.radalle. Se sai 550 ennen maalia kuolemanpaikan
haltuunsa. Ruuna puristi siitä lopussa vahvasti varmaan voittoon. Viim. 2000 m 27,4. 4 Carmikas kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä ori tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 5 Mopolily eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma otti 550 ennen maalia lyhyen laukan. Se sai jatkossa edetä
sisärataa pitkin ja oli lopussa vielä niukasti kolmas. 9 Taksvenla matkasi 3.ulkona, mistä tamma pudotti 850
ennen maalia johtavan kantaan. Se nousi 400 ennen maalia toiseen ulos, mistä tamma oli lopussa tasainen
neljäs. 7 Vapun Muisto otti pahan lähtölaukan ja tamma jäi heti aivan taustalle. Se suoritti jatkossa
mukavasti. 8 Hymynhäivä seuraili 5.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. Ravi ei ollut aivan priimaa missään
vaiheessa. 11 Hiirotar seuraili 4-5.sisältä vailla suurempaa virtaa. 12 Buugi matkasi aivan lauman hännillä
sisäradalla. Ori ei vain riittänyt sieltä lopussa. 10 Vakuus matkasi 3.sisällä, missä ori antoi selvästi periksi jo
800 ennen maalia. Viim. 1000 m 39,1. 2 Ruusun Eka Vekara laukkasi lähdössä lyhyesti, mutta ori sai silti
paikan johtavan kannasta. Se laukkaili siellä toisen kierroksen alkaessa hylkäykseen. 3 Golda Maaria
laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Hymynvirne sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori oli seurailemassa
maksimaaliseen sijoitukseen, mutta loppusuoran alun laukka vei viidennet rahat.

Väliajat: 26,5 / 4 - 27,5 / 4 - 28,0 / 4 - 29,0 / 1

7. Lähtö

9 Issaquah Sund matkasi alun 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1700 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni 1350 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna painui siitä loppusuoran alussa kärkipaikalle ja
nappasi lopussa ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 13,0. 7 Belly Button sai ensimmäisessä kaarteessa paikan
3.ulkoa. Tamma kiertyi 1550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Se sai 200 metriä myöhemmin
vetoavun eteensä. Tamma oli lopussa toisesta ulkoa varmasti toinen. 8 Count Forever nousi nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä ruuna 650 juostuna kärkipaikalle. Se tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin
päätössatasella kolmanneksi. 1 Västerbo Purse matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 300 ennen maalia
toiselle radalle. Se tuli lopun tasaisesti. 2 Bumblebee Laday kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 600
juostuna johtavan kantaan. Se seuraili sieltä lopussa tasaisesti maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Oh Conny Lie
Star matkasi alun 5.sisällä, mistä ruuna nousi 1850 ennen maalia 5.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin 3.radalle. Ruuna tuli aivan asiallisesti maaliin asti. 15 Hamis Fameraiser lähti heti ajamaan
3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai 600 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai sinne kierros
juostuna vetoavun eteensä. Ruuna matkasi pian 3.ulkona. Se otti sieltä lopussa maksimit. 6
Västerboyellowdirt pudotti toisesta ulkoa 900 juostuna 4.sisään. Tamma seuraili sieltä tasaisesti maaliin
asti. 5 Do It Valiant matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Sen kirin terä katkesi nopeasti ja ruuna tyytyi lopussa seurailuun. 12 Bear Yankee matkasi aivan lauman
hännillä sisäradalla, mistä ruuna nousi 900 ennen maalia 8.ulos. Se oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa
virtaa. 13 Jamas King Arthur matkasi 6.sisällä, mistä ori nousi puolimatkassa 6.ulos. Se ei vain riittänyt sieltä
lopussa. 10 Ray´s Elation oli taustalta sisäradalta rehellisen riittämätön. 11 Indian Nalan matkasi lauman
hännillä toisella radalla. Ruuna otti 550 ennen maalia laukan ja sen mahdollisuudet menivät samassa. 3
Man In Black matkasi 5.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4.ulos. Se otti siellä 400
ennen maalia pahan laukan ja ori menetti pelinsä. 14 Jamieson ja 16 The Jackpot olivat poissa.

Väliajat: 17,0 / 8 - 16,5 / 8 - 17,5 / 8 - 12,5 / 9

8. Lähtö

5 Doris Hoss painui kuolemanpaikalta kärkeen ensimmäisen kaarteen puolivälissä. Tamma sai vetää
jatkossa avausringin rauhassa. Se kiihdytti jatkossa tahtia ja otti lopussa ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m
13,6. 16 High Profile sai takamatkalta hyvän startin ja ruuna eteni nopeasti kolmanteen ulos. Se lähti sieltä
850 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se lähti
sieltä 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna oli lopulta varmasti toinen. Viim. 1000 m
14,9. 4 Donyone Gran matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 600 ennen maalia 3.ulos. Se tuli sieltä asiallisesti
maaliin asti. 8 Beat Of Love sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 850 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Tamma putosi siitä loppusuoran alussa
kärkihevosen vauhdista ja se oli lopussa tasainen neljäs. 3 Go Go Pezzo johti alkumetrit. Tamma jäi 300
juostuna johtavan kantaan, mistä se oli lopussa tasainen viides. 15 Deal Chap matkasi 5.sisällä, minne ori jäi
loppukaarteen alussa hetkeksi vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen se tuli
lopun asiallisesti. 1 Felix Star seuraili lopussa maksimisijoitukseen juostuaan pääosin 4.sisällä. 6 Golden
Trinity laukkasi lähdössä ja tamma jäi aivan lauman hännille, missä se suoritti jatkossa asiallisesti. 11 Like a

Power otti 100 juostuna pahan laukan ja ruuna jäi heti ratkaisevasti. 7 Callela Dreamteam juuttui
ensimmäisessä kaarteessa kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi viimeisen takasuoran alussa periksi. Se
pudotti 550 ennen maalia sisäradalle ja taipui jatkossa tasaisesti. 14 Darena otti ensimmäisen kaarteen
puolivälissä 5.sisällä pahan laukan ja tamma menetti samassa pelinsä. 13 Mas Ambition otti takajoukoissa
200 juostuna pahan laukan. Ruuna kulki jatkossa asiallisesti, mutta uusi 250 ennen maalia tullut laukka vei
vielä ehkä rahasijan. 2 Grove´s Harley laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Glory Luca matkasi 4.ulkona, missä
tamma laukkaili 800 ennen maalia hylkäykseen asti. 9 Premcos Lady ja 12 Haicon olivat poissa.

Väliajat: 19,0 / 5 - 19,5 / 5 - 16,0 / 5 - 13,5 / 5

9. Lähtö

10 Basswood Grove sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3.ulkoa. Ruuna sai viimeisen takasuoran
alussa paikan toisesta ulkoa. Se lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli mukavasti
sisään asti ja ehti juuri linjalla ensimmäiseksi. Viim. 700 m 16,1. 1 Westcoast Dewey kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä ori sai toisella ringillä koko ajan painetta osakseen. Se tuli kuitenkin hyvin maaliin asti ja
hävisi voitonkin vasta aivan lopussa. 15 Raipe Kronos matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se siirtyi 650 ennen maalia vapaalle radalle. Ruuna huilasi loppukaarteessa hetken selässä
3.radalla. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa uudelleen kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin
asti. 14 Star To Be Loved lähti 6.ulkoa 1400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori tuli pitkän
kirinsä rehellisesti sisään asti. 5 Wrong Breed matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 1350 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni kierros juostuna kuolemanpaikalle, missä tamma laittoi
painetta pannuun. Se antoi kuolemanpaikalta loppusuoran alussa hieman periksi, mutta kesti kuitenkin
rahasijalle. 11 Pelas Bourbon matkasi 4.ulkona, minne ruuna jäi viimeisen takasuoran alussa hetkeksi
hakauksiin. Se pääsi kuitenkin pian vapaalle radalle ja ruuna tuli lopun tasaisesti. 12 Eagle´s Rose matkasi
6.sisällä, minne tamma jäi toisen kierroksen alkaessa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi viimeisen takasuoran
alussa, minkä jälkeen se tuli lopun tasaisesti. Viim. 700 m 17,6. 7 Canadian Journey otti lähtölaukan ja
tamma putosi lauman hännille sisäradalle. Se seuraili sieltä jatkossa asiallisesti maaliin asti. 4 Lucky
Baroness juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Se
pudotti viimeisen takasuoran alussa toiseksi sisäradalle. Tamma seuraili sieltä jatkossa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Liza Lee Laurelton matkasi 4.sisällä, minne tamma jäi toisen kierroksen
alussa vaille kiritilaa. Se menetti viimeisen takasuoran alun hässäkässä vielä hieman asemiaan. Vapaa rata
löytyi vasta loppusuoran alussa, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. 13 Tapperlou oli taustalta
sisäradalta rehellisen riittämätön. 9 Choco Rose ei vain riittänyt lauman hänniltä sisäradalta lopussa
lainkaan. 6 Mr Legacy sai 350 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä ori antoi selvästi periksi jo toisen
kierroksen alkaessa. Viim. 700 m 25,7. 2 Dizebell Gran laukkasi ensimmäisen kaarteen puolivälissä johtavan
kannassa pitkäksi. 8 Leyla Nova lähti hitaasti matkaan ja tamma putosi heti taustalle. Se matkasi kierros
ennen maalia 8.ulkona. Tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se eteni
aivan hyvin, mutta loppusuoran puolivälin laukka vei rahasijan. 16 Velvet Collins matkasi taustalla toisella
radalla, missä ruuna laukkasi viimeisen takasuoran alun hässäkässä ahtaassa tilanteessa pitkäksi.

Väliajat: 15,5 / 1 - 16,5 / 1 - 14,5 / 1 - 17,5 / 10

10. Lähtö

7 Torpparin Sisu matkasi alun neljännen sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Ruuna jäi
puolimatkassa 3.ulkona. Se lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Ruuna sai päätöspuolikkaan
alussa paikan toisesta ulkoa. Se jäi 250 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi lopussa
niukkaakin niukempaan voittoon. Viim. 1000 m 28,6. 11 Grekor lähti 4.ulkoa 1900 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se sai hieman myöhemmin vetoavun eteensä. Ruuna pääsi 1200 ennen maalia
pudottamaan toiseen ulos. Se lähti 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni 550
ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä se painui 300 ennen maalia kärkipaikalle. Ruuna oli siitä loppuun asti
voittotaistossa. 9 Tuiskuta laukkasi lähdössä ja tamma jäi taustalle. Se otti takajoukoissa 600 juostuna
uuden laukan. Tamma teki jatkossa aivan taustalta mukavan esityksen. Viim. 1900 m 29,2. 6 Virin Toivo
painui 350 juostuna kärkipaikalle, mistä ori antoi 300 ennen maalia hieman periksi, mutta kesti kuitenkin
neljänneksi. 1 Tuulen Kuva seuraili 2-3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Päivän Pokeri ei saanut
lopussa lainkaan kiritilaa juostuaan 3-4.sisällä. 8 Trendi matkasi alun toisessa uikona, mistä ruuna lähti 1750
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 1300 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna
taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. 13 Winsinnatti matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tyytyi vain säilyttämään asemansa. 10
Kujalan Erätuuli ei saanut 3.ulkoa kiritilaa. 4 Ramiinin Valo lähti haparoiden matkaan ja tamma otti 250
juostuna vielä laukankin ja putosi taustalle. Se myös pysyi siellä jatkossa. 5 Kalevatar otti 200 juostuna
pahan laukan ja tamma putosi aivan taustalle. Se otti 5.sisällä 1350 ennen maalia uuden laukan ja menetti
samassa mahdollisuutensa. 2 Kotorinnan Topi kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 350 juostuna
johtavan kantaan. Se nousi kierros juostuna kuolemanpaikalle, missä ruuna laukkasi 1250 juostuna pitkäksi.
3 Helun Kuva matkasi 4.sisällä, missä tamma laukkasi 750 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 30,5 / 6 - 31,5 / 6 - 29,5 / 6 - 29,0, / 7

