1. Lähtö

11 Hissun Turbo juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä päätöspuolikkaan alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 300 ennen
maalia kiriin 4. radalle. Kiri loppumetreillä hallittuun voittoon. 10 Marhotti juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 650
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa 3. radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti
maaliin asti ja oli lopussa hyvä toinen. 12 Siirin Hilla juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
3. ulos. Lähti 400 ennen maalia selkiin 3.-4. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 4 Ruopas juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Painui siitä 600 juostuna väkisin kärkipaikalle. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka
päätössatasella kova avaus painoikin. 9 E. V. Arto juoksi toisessa ulkona. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa.
Vapaa väylä aukeni vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun selvästi sijoitustaan paremmin.
2 Villi- Riikka kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai alussa kovaa painetta osakseen. Jäi lopulta 550 juostuna
johtavan kantaan. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti sisään asti. 1 Kruunun Prinssi seuraili 3. sisältä vailla
virtaa. 3 Passinto lähti rauhassa ja juoksi lopulta 5. sisällä. Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 7
Aiheen Juhannus pääsi 3. radalta 250 juostuna etenemään kakkoskeulan rinnalle. Eteni päätösringin
alkaessa kärkihevosen kupeelle. Aloitti siitä viimeisen takasuoran lopussa matkan kohden takajoukkoja. Tuli
lopun vailla virtaa. 8 Kotorinnan Topi laukkasi alkumatkalla kahdesti ja jäi heti ratkaisevasti. 5 Nirppis juuttui
alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti puolikas juostuna pahan laukan ja putosi taustalle. Laukkaili
lauman hännillä loppukaarteessa hylkäykseen asti. 6 Svengi juoksi 5. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä loppusuoran
puolivälissä tototaistosta hylkäykseen.

Väliajat: 23,5 / 2 - 29,0 / 4 - 32,0 / 4 - 34,0 / 11

2. Lähtö

4 Bismarck Comery lähti kovaa ja juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Pyrki tosissaan kärkeen. Tyytyi
puolikas juostuna paikkaan johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Siirtyi
loppusuoralla tultaessa kiriin 3. radalle ja nappasi lopussa selvän voiton. 1 Troopers matkasi alun johtavan
kannassa. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 ennen maalia
kärkeen ja tuli hienosti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 6 Fastoche Thieben matkasi toisessa
ulkona. Jäi viimeisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin
lopussa kolmanneksi. 3 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai alussa painetta osakseen. Sai
toisella puolikkaalla rauhoittaa. Jatkossa vauhti taas kiihtyi. Jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan, mistä
oli lopussa tasainen neljäs. 7 Kat´s Commander matkasi alun toisessa ulkona. Pudotti 450 juostuna 3. sisälle.
Jäi sinne loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen
tyytyi säilyttämään asemansa. 11 Miss Senorita juoksi 4. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle.
Tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 9 Global Uncommon seuraili 3. ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen.
10 Herzog Greenwood matkasi 5. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Nousi 400 ennen maalia toiselle
radalle. Ei tullut loppua mitenkään riehumalla, vaan tyytyi lähinnä seurailuun. 8 Leon Dahlia oli 5. ulkoa
kirivaiheessa vailla virtaa. 2 Basswood Grove oli 4. sisältä rehellisen riittämätön. 5 Caramel Kid ja 12 Luna
De Paris olivat poissa.

Väliajat: 11,0 / 3 - 16,0 / 3 - 17,0 / 3 - 15,5 / 4

3. Lähtö

11 Pikku- Ryti juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai viimeisen
takasuoran alussa vetoavun eteensä. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli hyvin
sisään asti ja puristi lopussa niukkaan voittoon. 12 Huuger juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä loppusuoralle
tultaessa kiriin 6. radalle. Tuli vahvasti ja ehti lähes voittoon asti. Viim. 400 m 26,3. 7 Tähtisekki juoksi 6.
ulkona. Lähti sieltä toisen kierroksen alkaessa selkään 3. radalle. Lähti loppukaarteessa selkään 4. radalle ja
tuli mukavasti maaliin asti. 6 Hipatsu laukkasi 50 juostuna ja jäi selvästi. Sai toisessa kaarteessa paikan 7.
ulkoa. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti loppukaarteen alussa ulommas ja tuli vahvasti
sisään asti. 3 Ponutella sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuora
alussa kirin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehellisesti sisään asti. 5 Eskel kiertyi 400 juostuna 3.
radan kautta kuolemanpaikalle. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. 2 Rankkari kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä oli ratkaisumetreillä tasainen. 9 Humiseva juoksi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan
toisesta ulkoa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 4 R. R: Samu ei saanut johtavan kannasta
mahdollisuutta kirimiseen. 1 Taksvenla juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Nousi loppusuoran
alussa ulommas ja tuli lopun asiallisesti. 8 Komento juoksi 5. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan
3. ulkoa. Oli sieltä lopussa kirivaiheessa vain tasainen. 10 Manionni laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 27,5 / 2 - 30,0 / 2 - 28,5 / 2 - 28,5 / 11

4. Lähtö

1 Rowhill´s Killer juoksi 3. sisällä. Sai loppusuoran alussa paikan johtavan kannasta. Löysi loppusuoran
alussa vapaat radat. Ehti lopussa varmaan voittoon. 6 Leemark´s Fabrizio eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai
vetää rauhallista tahtia ja tuli mukavasti maaliin asti. 12 Feels Like Flying juuttui 300 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni ensimmäisen takasuoran lopussa kärkihevosen kupeelle. Oli siitä loppuun asti
kärkitaistossa. 2 Honey Star nousi 5. sisältä ensimmäisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Jäi 450
ennen maalia 3. ulos. Oli siellä pian vailla kiritilaa. Pudotti loppusuoralle tultaessa sisäradalle ja tuli aivan
juosten maaliin asti. 11 Tiger Vice juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Painoi 350 ennen maalia hieman sisäänpäin ja oli hetken
vastustajan kanssa hakauksissa. Tuli lopun vielä mukavasti, kunhan vapautui hakauksesta. 5 Peacock
Comery otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai 800 juostuna paikan 5. ulkoa. Suoritti sieltä kirivaiheessa
mukavasti. 3 Belmeri laukkasi lähdössä ja jäi 4. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.
radalle. Nousi 350 ennen maalia 4. radalle. Tyytyi jatkossa seurailuun. 4 Skyfall Shine juoksi johtavan
kannassa. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Jäi pian tallikaverinsa kanssa hakauksiin. Laukkasi lopulta
250 ennen maalia tilanteen seurauksena hylkäykseen. Ruunan rintaremmi näytti olevan pitkän aikaa
irtonaisena. 10 Grande Amour juoksi 4. sisällä. Laukkasi siellä 350 ennen maalia jo hieman lyödyn oloisena
pitkäksi. 7 Case By Case, 8 Hogan Star ja 9 Want To Wheels olivat poissa.

Väliajat: 17,5 / 6 - 20,5 / 6 - 17,5 / 6 - 14,0 / 1

5. Lähtö

10 Kinderi eteni nopeasti harvaan laumaan kolmanneksi. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen
radan vetojuhdaksi. Painui viimeisen takasuoran puolivälissä kärkeen. Otti lopussa ajamattoman voiton.
Viim. 700 m 30,7. 9 VIlle Kalle laukkasi 100 juostuna ja jäi hieman. Otti 350 juostuna uuden laukan ja jäi
hieman lisää. Eteni jatkossa vauhdilla ja sai kierros juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Pudotti päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Lähti sieltä 300 ennen
maalia kiriin 3. radalle ja oli lopussa oikein hyvä toinen. Viim. 1600 m 31,9. 7 Viktorino eteni nopeasti
neljänneksi. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä kierros ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 550 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä oli lopussa hyvä
kolmas. 5 Piitaikuri otti 100 juostuna lyhyen laukan ja jäi hieman lisää. Matkasi jatkossa 4. ulkona, mistä tuli
aivan mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 32,6. 3 Margarida juoksi johtavan kannassa. Nousi 850 ennen
maalia toiseen ulos. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla sisäradalle ja tuli asiallisesti sisään asti. 1 Huivikas
kiihdytti heti kärkipaikalle. Laukkasi siinä 600 ennen maalia pahoin ja menetti pelinsä. 2 Hissun Liisi otti
ratkaisevan lähtölaukan ja putosi heti kulisseihin. Laukkaili siellä jatkossa hylkäykseen asti. 4 Hovilan Heta
laukkasi lähdössä ja putosi keskijoukkoihin sisäradalle. Sai päätösringin alkaessa paikan pääjoukon hänniltä
sisäradalta. Otti siellä 300 ennen maalia uuden laukan ja meni hylkäykseen asti. 6 Huisi Hemmo ja 8 Suvelan
Rinssi olivat poissa.

Väliajat: 39,0 / 1 - 39,5 / 1 - 35,0 / 10 - 30,5 / 10

6. Lähtö

9 Veeran Poika juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Puristi
päätössatasella eleettömään voittoon. 7 Hevillä matkasi toisessa ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui 550 ennen maalia kärkeen. Tuli siitä mukavasti maaliin
asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 3 Evartti juoksi 3. ulkona. Sai edetä sieltä sujuvasti. Oli lopussa tasainen
kolmas. 10 Tee Wee Paroni juoksi lauman hännillä toiselle radalla. Säilytti vauhtinsa ja nousi lopussa isojen
tasoerojen lähdössä neljänneksi. 11 Wauhti juoksi lauman hännillä toisella radalla. Pudotti päätösringin
alkaessa sisäradalle. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja seuraili tasaisesti sisään asti. 5 Sjö Vinn juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, missä löi kovaa painetta. Pääsi lopulta 600 ennen maalia etenemään hetkeksi
kärkipaikalle. Kova matkavauhti painoi hieman lopussa, mutta ei kuitenkaan täysin luovuttanut. 4 Kukan
Tutu pudotti 250 juostuna kärjen kupeelta johtavan kantaan. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä
pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan päätöspuolikkaan alussa kärkijoukon hänniltä. Tuli lopun lähinnä
tasaisesti. 12 Pertturi juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Seuraili
jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Hanslankari peruutti 250 juostuna 3. radalta lauman hännille
sisäradalle. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran alussa, eikä ravikaan ollut läheskään priimaa. 2 Jepulis
sai alussa juuri ja juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Sai jatkossa kovaa painetta osakseen ja vauhti oli
erittäin reipasta. Taipui lopulta viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin ja tuli lopun erittäin hiljaa. 1
Raggari ja 8 Eikfaksen olivat poissa.

Väliajat: 19,0 / 2 - 22,5 / 2 - 32,0 / 2 - 27,5 / 9

7. Lähtö

3 Josveis lähti mukavasti matkaan ja painui lopulta 200 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää
rauhallisesti. Vauhti kiihtyi loppukaarteen alussa selvästi. Vastaili helposti ja oli lopussa Kavioliiga Grand
Prixin vakuuttava voittaja. 6 Välähdys laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai toisessa kaarteessa paikan 5.
ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.-3. radalle ilman vetoapua. Eteni erittäin kovaa ja sai 450
ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä vahvasti maaliin asti ja oli erinomainen kakkonen. Viim.
1800 m 24,0. 4 Joriini juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Jäi loppukaarteen alussa toiseen ulos, mistä oli lopussa selvästi
kärkiparille jääneenä kolmas. 1 Koskelan Akseli johti alkumetrit. Luopui 150 juostuna paikastaan ja jatkoi
johtavan kannassa. Tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. 5 Vinksa tuli 3. sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti
maaliin asti. 9 Metkutus juoksi 4. sisällä. Otti siellä viimeisen takasuoran puolivälissä lyhyen laukan. Haparoi
pian uudelleen. Tuli aivan juosten maaliin asti. 10 Nopsan Vauhti matkasi 4. ulkona. Pudotti loppukaarteen
alussa sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 8 Polara juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Pääsi lopulta 300 ennen
maalia pudottamaan taustalla sisäradalle. Juoksu ei onnistunut, mutta ei ole kyllä lähelläkään parhaassa
iskussaan. 2 Vixen juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi
loppukaarteessa ja tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 7 Larvan Hurmos eteni nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Piti siinä yllä tasaista tahtia. Menovesi loppui viimeisen takasuoran puolivälissä ja loppu oli
varsin työlästä taivallusta.

Väliajat: 22,5 / 3 - 25,0 / 3 - 29,0 / 3 - 22,5 / 3

8. Lähtö

1 New Life Wheels nousi 250 juostuna sisäradalta toiseen ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni loppusuoralla eleettömään voittoon. 9 Questionmark Me juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä
350 ennen maalia selkään 3. radalle. Oli lopussa hyvä toinen, vaikka ei voittajalle mitään voinutkaan. 10
Fast Time matkasi 4. ulkona. Sai edetä sieltä sujuvasti ja oli lopussa varmasti kolmas. 3 Sahara Foxylady
matkasi 3. sisällä. Jäi sinne kolmannessa kaarteessa vaille kiritilaa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiselle radalle. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Nousi päätössatasella vetämättömästä selästä
toiselle radalle. Oli aivan hyvä neljäs. 6 M. T. Master Don jäi 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Hevonen jäi siinä hieman painamaan päälle. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka loppusuoralla matka
ymmärrettävästi hieman painoikin. 5 Gold Narva painui 200 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen, mistä sillä
pidettiin kiinni. Tuli hyvin loppusuoran alkuun asti, minkä jälkeen matka luonnollisesti hieman painoi. 4
Fade To Jam juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi, mistä peruutti 450 juostuna lauman hännille
sisäradalle. Tuli sieltä asiallisesti sisään asti. 8 Umberto Croft matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä
oli kirivaiheessa tasainen. 12 Special Major matkasi 5.-4. sisällä. Oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön. 2
Prin Holz kiihdytti heti kärkipaikalle. Jatkoi 150 juostuna johtavan kannassa. Aloitti sieltä viimeisen
takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Tuli lopun varsin vaisusti. 11 Detroit Rock Sisu juoksi 5.

ulkona. Otti siellä 800 ennen maalia lyödyn oloisena pahan laukan ja menetti pelinsä. 7 Tuffetto Jet juoksi 4.
ulkona. Laukkasi siellä puolimatkassa yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 13,0 / 5 - 14,0 / 5 - 14,0 / 5 - 16,5 / 1

