1. Lähtö

1 Tuulian Sälli matkasi johtavan kannassa. Nousi ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle.
Pudotti kierros ennen maalia uudelleen johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja
puristi lopussa hallittuun voittoon. Viim. 400 m 30,9. 8 Affe kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 7 Siiri Vei otti 150 juostuna neljänneltä sijalta laukan ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa taustalta asiallisesti. Viim. 1600 m 32,5. 6 Pelin Sälli matkasi pääosin 4. sisällä. Oli
lopussa tasainen neljäs. 4 Seekerin Lissu matkasi 3. sisällä, mistä putosi toisen kierroksen alkaessa
kärkihevosen kyydistä. Seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Pikku- Irmeli matkasi alun 4. sisällä.
Nousi sieltä ensimmäisen takasuoran lopulla 3. ulos. Otti siellä 750 juostuna laukan ja jäi hieman lisää.
Suoritti jatkossa tasaisesti. 3 Gladiaattori lähti tasaisesti ja matkasi pitkään 4. sisähevosen rinnalla toisen
radan vetojuhtana. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla sisäradalle ja tuli lopun oikein vaisusti. 5 S. N.
Mikaela otti pahan laukan jo selvästi ennen lähtölinjaa. Laukkasi kulisseissa uudelleen 1250 juostuna ja
kolmannen kerran 450 ennen maalia.

Väliajat: 34,5 / 8 - 33,0 / 8 - 30,0 / 8 - 31,5 / 1

2. Lähtö

4 Crossfire Bonfire eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti siinä haluamaansa tahtia ja irtosi lopussa ylivoimaiseen
voittoon. Viim. 700 m 13,4. 6 Quattro Tilly matkasi alun viidentenä sisäradan jonossa. Nousi sieltä 900
juostuna 3. ulos. Jäi siitä 850 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 550 ennen maalia johtavan
kantaan. Oli sieltä lopussa selvien tasoerojen lähdössä varmasti toinen. Viim. 700 m 14,9. 9 Lovely Easy
juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 900 juostuna toiseen ulos. Pudotti 850 ennen maalia 3. sisälle. Eteni
loppukaarteen alussa 3. sisälle, mistä oli lopussa varmasti kolmas. 8 Trouble Leader otti alun oikein
rauhassa ja matkasi lauman hännillä sisäradalla. Nousi sieltä kierros 1200 ennen maalia toiselle radalle.
Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 300 ennen maalia 4. sisälle. Tuli lopun
tasaisesti. 7 Cheri Sane matkasi lauman hännillä sisäradalla. Nousi sieltä 1100 ennen maalia 4. ulos. Seuraili
sieltä lopun tasaisesti. Viim. 1000 m 18,0. 5 Chique lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Sai 350 juostuna paikan 2. sisähevosen rinnalta toisen radan vetojuhtana. Otti siinä 900 ennen maalia
laukan ja putosi lauman hännille. Tuli siellä lopun asiallisesti. 1 Viva Adriana juoksi johtavan kannassa.
Putosi sieltä viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kyydistä. Antoi loppukaarteessa selvästi periksi.
Viim. 400 m 23,7. 2 Starlight Diva pudotti 350 juostuna 4. sisälle. Taipui pahoin viimeisellä takasuoralla ja
keskeytti lopulta. 3 Capo Birdland juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä 1450 ennen maalia 4. ulos. Laukkasi siellä
1150 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 14,5 / 4 - 17,0 / 4 - 16,0 / 4 - 13,5 / 4

3. Lähtö

5 Fancy Creek sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä päätöspuolikkaan alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä puristi loppusuoralla eleettömään
voittoon. Viim. 700 m 16,1. 4 MAS Beat kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää siinä haluamaansa tahtia ja tuli
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Pinky Toe juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 300 ennen
maalia toiselle radalle ja puristi lopussa tasaisesti kolmanneksi. 6 Markin Midsummer otti alun rauhassa ja
juoksi lopulta 5. ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin
4. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 17,1. 12 El Mejor juoksi 4. ulkona.
Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 11 Flowery
Paradise juoksi 3. ulkona. Jäi sinne loppukaarteen puolivälissä vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran
puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 9 Castor Troy juoksi 5. sisällä. Nousi 600 ennen maalia 3.
ulos. Oli siellä loppukaarteessa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta hieman ennen maalia ja
jossiteltavaa jäi varsin runsaasti. 7 Cash On Go jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Antoi siitä loppukaarteen alussa periksi ja tuli lopun vailla loistoa. 8 Kemas Beauty pudotti 250
juostuna keskijoukoista 6. sisälle. Otti sieltä lopussa maksimit. 3 Lucky Baroness pudotti ensimmäisen
kaarteen lopulla 4. sisälle. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 1 Bugs Bunny Buzz matkasi johtavan
kannassa. Kävi sieltä 250 juostuna kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi 150 metriä myöhemmin paikkaansa
johtavan takana. Putosi sieltä 350 ennen maalia kärjen kyydistä ja oli varsin vaisu. Viim. 400 m 24,0. 10
Moving On Up oli poissa.

Väliajat: 16,0 / 4 - 17,0 / 4 - 17,0 / 4 - 15,5 / 5

4. Lähtö

3 Eeti sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi. Jyräsi loppusuoralla eleettömään voittoon ja oli taas oikein vakuuttava. Viim. 700 m 25,3. 5
Hipatsu peruutti 250 juostuna 3. radalta 4. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti sisään asti, vaikka ei voittajalle mitään voinutkaan. Viim. 700 m 24,7. 4
Lily juoksi 3. ulkona. Sai sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Tuli sieltä lopun aivan
juosten ja oli varmasti kolmas. 7 Aronin Muisto eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Painui siitä 550 ennen
maalia kärkipaikalle ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa neljänneksi. 2 Corinna juoksi johtavan
kannassa. Ei pitänyt siellä kunnolla selkäänsä. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa ja tuli lopun asiallisesti.
Viim. 400 m 27,4. 1 Vinhatuuri kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä 600 ennen maalia johtavan kantaan.
Putosi johtavan kannasta loppusuoran alussa ja tuli lopun aika vaisusti. 6 Jumiini oli poissa.

Väliajat: 27,5 / 1 - 29,5 / 1 - 25,0 / 1 - 26,5 / 3

5. Lähtö

9 CutTheCrap juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Painui loppumetreillä vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 12,5. 6 Faith In Life juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Puristi siitä umpirehellisesti maaliin asti ja hävisi voitonkin vain pienellä marginaalilla. 5

Smart Leader kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti siinä tasaisen reipasta tahtia ja tuli aivan hyvin maaliin asti,
vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 3 Global Treasure ei saanut johtavan kannasta täyttä
mahdollisuutta kirimiseen. 1 Titan As tuli 3. sisältä kärkiporukan mukana maaliin. 8 Bianca Creek lähti heti
ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pääsi 450 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Putosi sieltä
loppukaarteessa kärjen kyydistä, mutta seuraili kuitenkin lopussa niukasti takajoukon parhaaksi. 7 Johnny
English juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 550 juostuna lopulta 6. sisälle. Nousi
sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Jäi sinne loppusuoran alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata
aukeni 100 ennen maalia ja lievään pussitukseen meni yksi sijoitus. 2 Snowline Cherry seuraili 4. sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Gunvald löysi 350 juostuna paikan 5. sisältä. Jäi sinne viimeisen takasuoran
puolivälissä vaille kiritilaa, eikä saanut jatkossakaan mahdollisuutta. 11 Hataar The Brave juoksi 6. ulkona,
mistä ei suorittanut kirivaiheessa ohituksia. 10 Way To Go juoksi 5. ulkona, mistä ei vain kirivaiheessa
riittänyt. 4 Caakao juoksi 3. ulkona. Ei pitänyt siellä kunnolla oikein missään vaiheessa selkäänsä. Lähti
kuitenkin 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Oli etenemässä taistoon kuudennesta sijasta,
mutta otti 50 ennen maalia laukan ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 14,0 / 5 - 15,0 / 5 - 16,0 / 5 - 14,5 / 9

6. Lähtö

5 Excalibur It käynnistyi aivan omaa vauhtiaan ja painui nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin varsin
rauhallista tahtia. Vauhti kiihtyi toisen kierroksen alkaessa selvästi. Vastaili painostajalleen ja irtosi
loppusuoralla eleettömään voittoon. Oikein hieno esitys kovassa ylisarjassa! 6 Victory Bonsai lähti
asiallisesti matkaan ja sai 350 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos
ja pian kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka ei voittanutta uhannutkaan.
Viim. 700 m 12,9. 8 Callela Lisbeth otti alun rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran
puolivälissä sisäradalle, mistä pääsi sujuvasti etenemään. Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 12,5. 3 Turno
di Azzurra juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 850 ennen
maalia kuolemanpaikan haltuunsa, missä piti tempon reippaana. Putosi 350 ennen maalia kärkihevosen
tuntumasta ja tuli lopun tasaisesti. 7 Hotshot Luca lähti mukavasti ja jäi 350 juostuna kuolemanpaikalle. Sai
sinne 850 ennen maalia vetoavun eteensä. Putosi viimeisen takasuoran alussa kärjen kyydistä ja seuraili
lopun tasaisesti. 2 Grant Boko matkasi 2.-3. sisällä. Nousi sieltä ensimmäisen takasuoran puolivälissä
toiseen ulos. Jäi 850 ennen maalia 3. ulos. Ei pysynyt viimeisen takasuoran kovassa vauhdissa mukana.
Nousi 450 ennen maalia lauman hänniltä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Laukkasi siellä 300 ennen maalia
hieman lyödyn oloisena pitkäksi. 4 Falcon Håleryd matkasi pääosin 4. sisällä, missä laukkasi 850 ennen
maalia yllättäen pitkäksi. 1 Your So Vain oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 5 - 16,5 / 5 - 10,0 / 5 - 14,5 / 5

