Perjantai 29. 10. 2021 juoksuselostus
1. Lähtö
3 Harjan Coria matkasi johtavan kannassa. Sai loppusuoran alussa sujuvasti tilaa ja nappasi niukan voiton. Viim. 400
m 39,3. 8 Ronja Myrskyntytär nousi 3. sisältä 750 juostuna toiseen ulos. Siirtyi 700 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Nousi loppusuoralla tultaessa 4. radalle ja tuli mukavasti maaliin asti. Ehti lopussa lähes voittoon asti. 9 Sekottajan
Soma sai toisen kaarteen puolivälissä paikan 3. sisältä. Nousi 700 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 300 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Eteni asiallisesti, mutta otti loppusuoran alussa laukan ja menetti asemiaan. Pudotti pian raville ja
pelasti kolmannet rahat. 6 Tåga Tindra sai toisen kaarteen puolivälissä paikan 3. sisältä. Nousi 700 ennen maalia
toiseen ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni asiallisesti, mutta otti loppusuoran alussa laukan ja
menetti asemiaan. Pudotti pian raville ja pelasti kolmannet rahat. 5 R. R. Vipinä otti 50 juostuna lyhyen laukan ja
putosi lauman hännille. Ei aivan pysynyt pääjoukon kyydissä ja otti aivan maksimit. 2 Jokirannan Liisi otti toisesta
ulkoa 650 juostuna laukan ja jäi hieman. Laukkasi uudelleen 900 ennen maalia ja menetti pelinsä lopullisesti. 7
Karamelli- Elli matkasi kuudentena, missä laukkasi ensimmäisen takasuoran lopussa pahoin ja menetti samassa
pelinsä. 1 Saaran Sohvi lähti rauhassa ja otti 200 juostuna laukankin. Häiritsi laukatessaan hieman kahta takanaan
juossutta. Ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. 4 Aika- Särmä kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää rauhallisesti. Otti
loppusuoran alussa yllättäen laukan ja menetti pelinsä. Laukkaan paloi ilman muuta kärkisijoitus. Meni loppusuoran
laukasta hylkäykseen.
Väliajat: 47,5 / 4 - 44,5 / 4 - 37,5 / 4 - 39,5 / 3

2. Lähtö
5 Joannamarie kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 17,2. 12
Voluptuous juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Jäi 200 metriä myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi.
Eteni 700 ennen maalia toiseksi ja piti lopussa helposti asemansa. 9 Hayhill Princess matkasi 5. sisällä. Sai kierros
juostuna paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Seuraili jatkossa tasaisesti kolmanneksi. 2
Stonecapes Uranie matkasi 3. sisähevosen kupeella. Jäi kierros juostuna 3. ulos. Otti 850 ennen maalia laukan ja jäi
selvästi. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 19,2. 1 Catch My Wheels laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Otti pääjoukon
hännillä 750 juostuna uuden laukan ja jäi lisää. Suoritti jatkossa asiallisesti. 6 Local Beauty sai nopeasti paikan
johtavan kannasta. Taipui viimeisellä takasuoralla ja oli vailla suurempaa virtaa. 7 Icarius Ellis otti sata juostuna
ratkaisevan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 3 Mint Caramel nousi 3. sisältä 600 juostuna kakkoskeulan kupeelle.
Laukkasi siinä 950 ennen maalia ja jäi selvästi. Laukkasi kulisseissa 350 ennen maalia uudelleen ja mahdollisuudet
menivät lopullisesti. 4 Lolaelle, 8 Sultan Maharajah, 10 Come And Stay ja 11 Elvira Vixi olivat poissa.
Väliajat: 20,0 / 5 - 19,5 / 5 - 18,5 / 5 - 16,5 / 5

3. Lähtö
5 Topeva juoksi toisessa ulkona. Jäi 700 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Kiihdytti tahtia ja eteni 450 ennen
maalia kärkeen. Oli oikein vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 30,1. 6 Vireveri juoksi 3. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Eteni päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Painui siitä kärkeen 700 ennen maalia. Jäi
loppukaarteen alussa johtavan kantaan ja oli jatkossa hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 32,8. 2 Hotville juuttui 400
juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 950 ennen maalia kärkeen. Jäi 700 ennen maalia johtavan kantaan. Oli
lopussa aivan asiallinen kolmas. 14 Sarita Hem sai alun rauhallisessa tahdissa toisessa kaarteessa paikan 3. sisältä.
Otti viimeisen takasuoran alussa laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun taustalta vielä pirteästi ja nousi neljänneksi. 11
Supersankari otti sata juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Laukkasi ensimmäisen kaarteen lopussa uudelleen ja jäi
selvästi lisää. Suoritti jatkossa asiallisesti. 10 Nuoralan Taneli eteni 700 juostuna johtavan kantaan. Nousi

päätösringin alkaessa 3. ulos. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärjen tahdista ja otti aivan maksimit. 1
Minimies kiihdytti heti kärkeen. Jäi päätösringin alkaessa johtavan kantaan. Taipui jatkossa tasaisesti. 12 R. R. Passi
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Liikkui ensin aivan hyvin, mutta taipui loppua kohden. Viim. 1500 m 36,3. 13 Solisee
laukkasi alkumatkalla kahdesti ja jäi heti ratkaisevasti. 7 Fuumi otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 R.
R. Riki laukkaili avausringin aikana hylkäykseen. 4 Etutopeva laukkaili nopeasti hylkäykseen. 8 Pirtuli ja 9 Seelia olivat
poissa.
Väliajat: 45,5 / 1 - 43,0 / 1 - 33,5 / 6 - 30,0 / 5

4. Lähtö
5 Begin To Trust matkasi alun helminauhassa kuudentena. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Puristi lopussa hallittuun voittoon ja varaa näytti jäävän runsaasti. Viim. 700 m 15,1. 1 Keystone
Bullseye kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään
kiinni. Nousi 250 ennen maalia toiselle. Siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli lopun aivan juosten. Ei mitenkään
syöksynyt loppua, joten viimeisen takasuoran taktisella valinnalla oli tuskin merkitystä sijoitukseen. 10 Cape´s
Captain matkasi 5. sisällä. Nousi 750 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni
loppukaarteen alussa kärkihevosen kupeelle, mistä tuli mukavasti maaliin asti. 3 Masterpeace juoksi 3. sisällä. Nousi
250 ennen maalia kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 11 Ranch Rocky Road suoritti keskijoukoista tasaisesti. 2 Edward Star
ajoi voimalla eteenpäin ja painui 300 juostuna kärkeen. Puutui loppusuoralla selvästi. 6 Bugs Bunny Buzz oli 4. sisältä
lopussa vaisu. 8 Forza Sting seuraili lauman hänniltä sisäradalta vailla suurempaa virtaa. 4 Smoky Cloud juuttui
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 900 juostuna lopulta aivan lauman hännille, mistä ei vain riittänyt
jatkossa. 9 Amiral Ima laukkasi 200 juostuna pahoin ja jäi taustalle, missä oli jatkossa vaisu. 7 Calgary peruutti alussa
taustalle, missä taipui ajoissa ja oli oikein vaisu. 12 Baron Box laukkasi taustalla 200 juostuna ja jäi selvästi. Laukkaili
kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti.
Väliajat: 11,0 / 2 - 14,5 / 2 - 14,5 / 2 - 16,5 / 5

5. Lähtö
10 Honor Boost matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Huilasi loppukaarteessa toisessa
ulkona. Lähti loppusuoran alussa uudelleen kiriin. Puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 15,3. 3 Zen
Fondant sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni 550 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti maaliin asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. 11 Nicce Mour juoksi 3. sisällä.
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun pirteästi. 9 Flying Sirius juoksi
johtavan kannassa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle, mutta kirikaista ei auennut ollenkaan. 1 Shiny Beatrix
kiihdytti heti kärkeen. Puutui hieman päätössatasella. 12 Flo Jo matkasi pääosin 4. sisällä, mistä seuraili tasaisesti. 5
Brixen matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin, mutta tyytyi seurailuun. 6 Arctic Euphoria peruutti
3. radalta 250 juostuna 5. ulos. Oli sieltä vain tasainen. 8 Borderline Silver otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti
selvä. 7 R. R. Cavatina juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja
oli heikko. 4 Aurora´s Dream laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Huldamarie poissa.
Väliajat: 16,5 / 1 - 17,5 / 1 - 16,5 / 10

6. Lähtö
3 Lumi- Pinja kiihdytti heti kärkeen. Veti pienen paineen alla tasaista tahtia ja vastaili lopussa niukkaan voittoon. 5
Turen Touhu juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai lopulta 600 juostuna paikan
kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä rehdisti maaliin asti, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. 12 Helmi Kevätön matkasi 4.
sisällä. Nousi 650 ennen maalia 4. ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Löysi vapaan radan vasta loppusuoran alussa,
minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 6 Metsärinteen Sisu eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna
vetoavun eteensä. Ei pitänyt viimeisellä takasuoralla kunnolla selkäänsä ja jäi 3. ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 9

Virittäjä juoksi 5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa asiallinen. 7 Kilmisteri matkasi lauman hännillä 6. ulkona / 5. sisällä.
Kirikaista pysyi loppukaarteessa kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoralla ja tuli viime metrit asiallisesti. Viim. 600 m
30,5. 4 Vivakka juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Oli tauon jäljiltä lopussa lähinnä tasainen. 11
Tuutinki ei vain riittänyt 3. sisältä. 10 Seekerin Sara juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Taipui
selvästi loppusuoralle tultaessa ja oli vaisu. 8 Tosi Innokas taipui 5. sisältä kierros juostuna. 1 Apila- Anneli juoksi
johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin. Otti 50
ennen maalia tototaistosta laukan ja meni hylkäykseen. 2 Javeri laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 29,0 / 3 - 28,5 / 3 - 30,5 / 3 - 31,5 / 3

7. Lähtö
2 Julienne Cane kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan reilu 400 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Sai
loppusuoran alussa vapaan radan. Nousi pian toiselle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 13,6. 5
Esther Rich ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Painui kärkeen vajaa puolikas juostuna. Veti haluamaansa tahtia. Lisäsi
tempoa 300 ennen maalia ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka tulikin selässään juosseen ohittamaksi. 8 Rambo Rivner
lähti hyvin matkaan ja sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Jäi 450 juostuna 3. sisälle. Tuli sisäradan vetäessä hyvin
maaliin asti ja palasi tauolta heti hyvässä kunnossa. 15 Gambino Degato juoksi 5. ulkona. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle. Juuttui loppukaarteessa pahoin vaille kiritilaa. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli lopun
asiallisesti. 11 Invincible H. C. matkasi 6. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti sisärataa pitkin ja tuli asiallisesti maaliin
asti. 9 Gold Narva juoksi 4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiselle ja samassa kiriin ulommas. Tuli lopun asiallisesti.
Viim. 700 m 16,1. 3 Masterstroke Aria matkasi toisessa ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Kirissä ei ollut
suurempaa potkua. 10 Don Pescador juoksi 3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tyytyi lopussa
seurailuun. 7 Rapid Leader haparoi alussa pari askelta. Peruutti 3. radalta 350 juostuna 6. ulos. Oli kirivaiheessa
lähinnä tasainen. Viim. 700 m 15,5. 13 Harley D juoksi 4. ulkona. Otti viimeisen takasuoran alussa laukan ja jäi
hieman. Tuli lopun laukasta selvittyään asiallisesti. Viim. 600 m 15,5. 12 Sahara Rouge oli 5. ulkoa kirivaiheessa vain
tasainen. 1 Muckelymimmy jäi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui 350 ennen maalia kärkitaistosta ja tuli
lopun vain tasaisesti. 6 Incognito Tooma oli 7. sisältä heikko. 4 Bonhomme ja 14 Pharaon Face olivat poissa.
Väliajat: 11,0 / 5 - 15,0 / 5 - 16,0 / 5 - 14,5 / 2

8. Lähtö
5 Lex Nicolas eteni nopeasti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 3 Fast Hero matkasi
johtavan kannassa. Oli lopussa tasainen kakkonen. 8 Endless Story juuttui alussa ulkoratojen kiertäjäksi. Otti 300
juostuna laukan ja jäi selvästi lisää. Sai toisessa kaarteessa paikan 5. ulkoa. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Tuli
pitkän kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 1700 m 16,7. 9 Cazorla Byd matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle. Jäi 650 ennen hetkeksi vaille kiritilaa ja menetti hieman asemiaan. Tuli lopun aivan juosten.
Viim. 500 m 14,8. 2 Nemea Harmony seuraili 3. ulkoa tasaisesti. 7 BWT Eden juoksi 5. sisällä. Nousi loppukaarteen
alussa toiselle ja samassa kiriin 3. radalle. Oli jatkossa asiallinen. 4 BWT Erie juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 750 ennen maalia kiriin. Eteni sata metriä
myöhemmin toiseksi. Taipui jatkossa hieman. 12 Shackhills Desiree matkasi 4. ulkona. Oli sieltä lopussa aika vaisu. 6
Feeling Flash juuttui takajoukoissa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 650 juostuna lauman hännille 6. sisälle. Sai jatkossa
edetä sujuvasti ja oli aika vaisu. 1 Marigold With Love matkasi 3. sisällä, mistä taipui selvästi viimeisen takasuoran
lopulla ja oli vaisu. 10 Natasha Love juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti 350 juostuna lyhyen laukan.
Jatkoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 600 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Taipui selvästi viimeisen takasuoran
alussa ja oli heikko. 11 Ego Hoss oli poissa.
Väliajat: 15,5 / 5 - 17,0 / 5 - 18,0 / 5 - 15,5 / 5

9. Lähtö
6 Tarok ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta 550 juostuna kärkihevosen kupeelle. Löi samassa painetta ja eteni
300 metriä myöhemmin kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 5 Eurobondi juuttui nopeasti
toisen radan vetojuhdaksi. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Pudotti viimeisen takasuoran alussa johtavan
kantaan. Oli lopussa isojen tasoerojen lähdössä varmasti toinen. 4 Snapander matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 350 ennen maalia kakkoskeulan kupeelle, mistä oli varmasti kolmas. 7
Primakka laukkasi lähdössä ja jäi aivan lauman hännille. Suoritti jatkossa asiallisesti. 9 Tomin Toivo juoksi 4. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 10 Huvikundi matkasi 5.
sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti loppukaarteessa toiselle
ja seuraili tasaisesti. 8 Villan Kasmiri juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Eteni tasaisesti ja sai 850 juostuna paikan
kärkihevosen kupeelta. Putosi loppukaarteen alussa kärkitaistosta ja seuraili lopun tasaisesti. 11 Gladiaattori matkasi
6. sisällä ja oli pitkään vetämättömässä selässä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle. Jäi samassa hetkeksi hakauksiin
ja menetti asemiaan. Ei saanut lopussa rintaman takaa täyttä mahdollisuutta. 1 Vikken Tähti juoksi 2.-3. ulkona. Jäi
päätösringin alkaessa vaille kiritilaa. Pääsi viimeisen takasuoran lopulla nousemaan toiselle. Otti lopussa silti
vähintään lähes maksimit. 2 Briima kiihdytti heti kärkeen. Jäi 850 juostuna johtavan kantaan ja menetti lähes
samassa motivaatiotaan. Vaipui jatkossa tasaisesti kohden takajoukkoja. 12 Niemen Iida juoksi 4. ulkona. Taipui
selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli oikein vaisu. 3 Liiseriina laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 27,0 / 2 - 28,5 / 6 - 31,0 / 6 - 31,0 / 6

10. Lähtö
6 Sjö Kongen eteni taustalta aivan omaa tahtiaan ja painui lopulta 750 juostuna kärkeen. Oli lopussa aivan
ylivoimainen. 4 Buugi juoksi johtavan kannassa. Putosi päätösringillä ylivoimaisen Sjö Kongenin kyydistä, mutta oli
pienessä lähdössä erittäin selvällä marginaalilla toinen. Viim. 1000 m 31,2. 3 Temetrius teki alussa pienen
ylimääräisen piruetin ja jäi kolmanneksi. Taipui jatkossa tasaisesti ja oli vaisu. 2 Aarian Hermanni kiihdytti heti
kärkeen. Jäi 800 juostuna 3. sisälle. Taipui jatkossa selvästi ja oli heikko. 1 Suksess Terta ja 5 Vilma Lydia olivat poissa.
Väliajat: 37,0 / 2 - 34,5 / 6 - 26,5 / 6 - 27,5 / 6

