1. Lähtö
7 Tito C. A. eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Kävi ensimmäisellä takasuoralla kysymässä kärkipaikkaa,
mutta joutui tyytymään paikkaansa. Jyräsi siitä loppusuoralla vahvasti eleettömään voittoon. 4 Troopers
juoksi 3. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli vahvasti sisään asti ja oli erittäin hyvä
kakkonen. Viim. 700 m 11,8. 1 Mr Big Star nousi 3. sisältä 800 juostuna toiseen ulos. Oli sieltä lopussa aivan
hyvä kolmas. 3 Whogonow juoksi johtavan kannassa. Kiritila aukeni vasta päätössatasella ja voimat jäivät
kovassa tehtävässä lähes kokonaan käyttämättä. Tuli vahvalla otteella maaliin. 6 Werner Ors kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä hevosella myös ajettiin. Kesti hyvin loppusuoran puoliväliin asti, minkä jälkeen kova
matkavauhti hieman painoi. 2 Mainio otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa kulisseissa
vahvasti. Tarkkaa kellotusta nauhalta ei saa, mutta kulki ainakin näin kovaa. Viim. 1900 m 12,4. 5 MAS
Champ oli poissa.
Väliajat: 10,5 / 6 - 12,5 / 6 - 13,0 / 6 - 13,0 / 7

2. Lähtö
6 Hetviina matkasi 3. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti ja
puristi päätössatasella vakuuttavaan voittoon. Viim. 700 m 21,2. 10 Liisan Tulilintu juuttui nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Rauhoittui siinä kärkihevosen vauhtiin. Tuli erittäin hyvin sisään asti ja oli toinen. 2
Aurotar matkasi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja
tuli lopun vahvasti. Viim. 400 m 21,7. 4 Virin Camilla kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää aika sopuisasti.
Tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toton ulkopuolelle. 9 Tähtituula juoksi 3. sisällä.
Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle. Tuli kärkijoukon mukana maaliin ja hieman voimiakin taisi
jäädä. 11 Piskon Pouta juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä
tymäkästi maaliin asti. Viim. 700 m 22,2. 8 Lakan Leija juoksi lauman hännillä 6. sisällä. Siirtyi viimeisen
takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Tuli lopun vahvasti. Viim. 700 m 21,4. 12 Sävel- Taika juoksi 5.
sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiselle ja pian kiriin ulkoradoille. Tuli lopun oikein hyvin. Viim. 400 m 21,3.
3 Taksvenla tuli 4. sisältä sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. 7 Vilma Lyydia juuttui alussa 4. radan
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 400 juostuna lauman hännille 5. ulos. Oli lopulta kovan avauksen rasittamana
tasainen. 5 Ryti- Tyttö juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 350 juostuna pudottamaan hieman ahtaan
oloisesti toiseen ulos. Taipui toisesta ulkoa selvästi 350 ennen maalia ja oli aika vaisu. 1 Akaasia oli poissa.
Väliajat: 20,5 / 4 - 23,0 / 4 - 21,5 / 6

3. Lähtö
4 Evartti sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
loppusuoran alussa kärkeen ja oli lopussa aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 20,0. 2 Tähen Toivomus juoksi 3.
sisällä. Nousi 350 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti toiselle radalle. Lähti samassa kiriin 3. radalle ja oli
oikein hyvä kakkonen. Viim. 400 m 21,3. 5 Vixus kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta ja tuli
hienosti maaliin asti, vaikka jäikin loppusuoralla kolmanneksi. 7 Caijus lähti oikein hyvin, mutta joutui 150
juostuna tyytymään paikkana johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa hyvä neljäs. 9 Sheikki juoksi 4. sisällä.
Tuli sieltä sisäradan vetäessä vahvasti maaliin asti. 8 A. T. Veeti sai 250 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa.
Jäi 350 ennen maalia toiseen ulos. Tuli hienosti maaliin asti. 12 Pauhis matkasi lauman hännillä 6. sisällä.
Tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 21,6. 11 Rokin Maxi juoksi 5. sisällä. Tuli asiallisesti maaliin
asti. 3 Joriini juoksi 3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia selkään 3. radalle. Otti 350 ennen maalia hieman
ahtaan oloisessa tilanteessa laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan juosten. 10 Vixen juoksi 4. ulkona.

Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja otti maksimit. 6 Lissun Eerikki laukkasi lähdössä pitkäksi. 1 Camri oli
poissa.
Väliajat: 20,0 / 5 - 20,5 / 5 - 20,0 / 4

4. Lähtö
12 Tanpopo matkasi alun lauman hännillä toisella radalla. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan 4.
ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti. Pudotti
päätöspuolikkaan alussa hetkeksi toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia taas kiriin 3. radalle. Oli lopussa
vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 12,2. 1 Diesel Degato juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa.
Mahtui 300 ennen maalia nousemaan kiriin 3. radalle. Tuli lopun hyvin ja oli varmasti toinen. 8 Ypäjä Louvre
lähti erittäin hyvin matkaan ja painui 250 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 550 juostuna ja jatkoi
johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli lopussa hyvä kolmas. 3 Anni Sue juuttui
250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä voimalla eteenpäin ja painui lopulta 550 juostuna
kärkipaikalle asti. Vauhti pysyi tasaisen reippaana. Jäi loppusuoralla neljänneksi, mutta esitys oli silti oikein
hyvä. 11 Frankenstein Am juoksi 3. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoran alussa kärkitaistosta, mutta oli silti asiallinen viides.
5 Mr Chance matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan
toisesta ulkoa. Jäi päätösringin alkaessa 3. ulos. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa 5. sisälle. Tuli sieltä
sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin asti. 2 Bring Me Brodde juoksi 3.-4. sisällä. Otti lopussa aivan
maksimit. 10 Lady Nightingale lähti hitaasti ja matkasi aivan taustalla. Otti siellä 550 juostuna laukankin ja
jäi selvästi. Kulki jatkossa taustalla aivan hyvin. 6 Zoom Zoom juoksi 6. sisällä. Oli sieltä kirivaiheessa vain
tasainen. 7 Vie De Dream pääsi 400 juostuna pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Jäi siitä 550 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Sai toisen ringin alkaessa vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi
viimeisen takasuoran lopussa ja oli vaisu. 9 Roofer laukkasi 4. sisällä 200 juostuna pitkäksi. 4 Mark More oli
poissa.
Väliajat: 09,5 / 8 - 11,5 / 3 - 13,0 / 3 - 13,5 / 12

5. Lähtö
5 Ranch Quijote lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 650 juostuna kärkipaikalle asti.
Sai jatkossa rauhoittaa ja otti lopussa selvän voiton. 4 Cameleo Press juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Painui siitä puolikas juostuna kärkeen. Luovutti pian paikkansa tallikaverille ja oli lopussa
johtavan kannasta oikein varmasti toisena maalissa. Viim. 400 m 15,8. 13 Mary Hotshot juoksi 4. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli samassa nostetuksi 4. radalle. Puristi vahvasti sisään
asti ja ehti lopussa kolmanneksi. Viim. 700 m 15,2. 3 Birthday Cloud juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen
maalia hieman myöhässä 3. radalle ja nosti samalla kanssakilpailijan 4. radalle. Tuli kirinsä hienosti sisään
asti ja oli loppuun asti taistossa kolmansista rahoista. 15 Cheri Sane juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa selkään 4. radalle. Nousi 350 ennen maalia 5. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim.
700 m 14,8. 10 Indyana Joness lähti lauman hänniltä toiselta radalta 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Ajoi vauhdilla eteenpäin ja sai 200 metriä myöhemmin kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli
aivan juosten maaliin asti, vaikka putosikin loppusuoran alussa kärkitaistosta. 6 Universe Leader juuttui
alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 550 juostuna lauman hännille 7. sisälle. Oli sieltä
kirivaiheessa asiallinen. 2 Amazing Captor kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan
ja hieman myöhemmin 3. sisälle. Seuraili sieltä sisäradan vetäessä lähinnä tasaisesti. 1 Can´t Buy Me Love
juoksi lopulta 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Oli loppukaarteessa pitkään vailla
kiritilaa. Seuraili lopun tasaisesti. 7 Charmike pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Oli

siellä loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Pudotti 250 ennen maalia sisäradalle, mutta oli lopussa vaisu. 9
Larry Bell matkasi lopulta 5. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 11 Snowline Ace laukkasi
toisessa ulkona 250 juostuna pitkäksi. 8 Game Of Life, 12 M. T. Kopitar ja 14 Outfield Olga olivat poissa.
Väliajat: 11,0 / 2 - 15,0 / 5 - 12,5 / 5 - 16,5 / 5

6. Lähtö
5 Better Boss juoksi alun toisessa ulkona. Lähti ensimmäisen takasuoran alussa ajamaan 3. rataa pitkin
eteenpäin. Painui 550 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää erittäin sopuisasti ja otti lopussa höyhenen kevyen
voiton. 2 Griminal Jack kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan puolikas juostuna. Seuraili suuren
suosikin kannasta varmasti toiseksi. Viim. 400 m 10,8. 1 Sahara Sandstrom matkasi 2.-3. sisällä. Oli lopussa
sisäradan vetäessä varmasti kolmas. 9 Wasa Thunder juoksi 4. sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä hyvin
maaliin asti. Viim. 700 m 11,5. 7 Builder´s Caviar juoksi 5. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille
ja tuli vahvasti sisään asti. Viim. 400 m 10,0. 6 Tumble Dryer nousi 6. sisältä 1300 ennen maalia 4. ulos. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ja tuli aivan mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,0. 10
Sahara Rouge juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Eteni 300
ennen maalia kakkoskeulan rinnalle. Putosi siitä loppusuoralla hieman. 8 Nitro Diablo seuraili 3. ulkoa
tasaisesti. 4 Herrera Boko juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 400 ennen maalia kärjen
kyydistä ja tuli lopun tasaisesti. 3 Earn n´ Burn otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. Keskeytti
myöhemmin taustalla.
Väliajat: 11,5 / 2 - 17,0 / 5 - 18,5 / 5 - 10,5 / 5

7. Lähtö
1 Myrskyri kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 6 Enon Vilppi pääsi 300
juostuna pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli lopun hyvin ja
oli lopussa toinen. Viim. 700 m 24,4. 7 Hipatsu matkasi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3.
radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli vahvasti sisään asti. Viim. 1000 m 23,1. 3 Lakori
matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi loppusuoran puolivälissä vapaalle radalle ja tuli lopun
aivan juosten. 12 Lakuri juoksi 6. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkiin 3.-4. radalle. Tuli kirinsä rehdisti
maaliin asti. 2 Niemen Eemil juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Tuli vahvasti sisään asti, vaikka
päätössatasella matka hieman painoikin. 15 Tuviker lähti 8. ulkoa 1200 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli
pitkän kirinsä hienosti maaliin asti. Viim. 1000 m 22,8. 9 Humiseva juoksi 5. sisällä. Nousi 900 ennen maalia
4. ulos. Kirikaista ei lopussa koskaan kunnolla auennut. 5 Råger juoksi 3. ulkona. Oli siellä loppukaarteessa
vailla kiritilaa. Sai vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli tasaisesti. 13 Jamir juoksi 7. sisällä. Nousi
350 ennen maalia toiselle ja loppusuoran alussa edelleen kiriin ulkoradoille. Tuli lopun vahvasti. Viim. 400
m 24,3. 8 Vilivillis matkasi johtavan kannassa. Putosi sieltä loppusuoralla kärkihevosen kyydistä ja oli vain
tasainen. 14 Koveri otti 150 juostuna laukan ja jäi 7. ulos. Kirikaistat pysyivät lähes loppuun asti kiinni. Viim.
1800 m 23,2. 16 Kihisee juoksi 6.-5. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle. Pääsi etenemään hetken
sujuvasti, mutta jäi aivan lopussa vielä kiinni. 10 Jepulis juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä päätösringin alkaessa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa, mutta ei silti kokonaan
luovuttanut. 11 Aatsi otti 4. sisältä aivan maksimit. 4 Huvin Viku otti pahan lähtölaukan ja mahdollisuudet
menivät samassa.
Väliajat: 25,0 / 1 - 25,0 / 1 - 22,0 / 1 - 25,0 / 1

8. Lähtö
1 Willow Pride kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 8 Free Me
juoksi alun 3. ulkona. Pudotti puolikas juostuna 5. sisälle. Nousi loppukaarteen alussa toiselle ja pian kiriin
3. radalle. Tuli lopun vahvasti ja ehti lopussa vielä toiseksi. Viim. 700 m 11,3. 3 In Royalty Boko matkasi 3.
sisällä. Nousi 550 juostuna toiseen ulos. Jäi 350 ennen maalia kakkoskeulan kupeelle. Oli siitä loppuun asti
taistossa toisista rahoista. 6 Club Nord Elit lähti erittäin kovaa, mutta juuttui kuolemanpaikalle. Pudotti 350
juostuna johtavan kantaan. Nousi päätösringin alkaessa takaisin toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 450
ennen maalia johtavan kantaan ja tuli vahvasti sisään asti. 10 Juliet Ale juoksi 3. sisällä. Jäi sinne viimeisen
takasuoran alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi lopulta loppusuoran alussa ja kiri lopun mukavasti.
Jossiteltavaa jäi jonkin verran. 9 Sunbird Chelsea juoksi 3. sisällä. Sai kierros ennen maalia paikan johtavan
kannasta. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kyydistä ja seuraili lopun tasaisesti. 5 Spirit
Squad oli 4. ulkoa kirivaiheessa tasainen. 7 Golda Paris lähti hyvin ja eteni nopeasti johtavan kantaan. Otti
siellä 200 juostuna lyhyen laukan ja putosi keskijoukkoihin toiselle radalle. Sai päätösringin alkaessa paikan
3. ulkoa. Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. Viim. 700 m 15,5. 4 Nas Des Te lähti rauhassa ja
putosi taustalle, missä ei vain riittänyt tässä lähdössä lainkaan. 2 L Dees Maggiesbest oli poissa.
Väliajat: 08,0 / 1 - 11,0 / 1 - 13,0 / 1

9. Lähtö
4 Parvelan Retu matkasi alun toisessa ulkona. Jäi pian toisen radan vetojuhdaksi, missä ajoi eteenpäin ja sai
kärkipaikan ilmaiseksi haltuunsa 400 juostuna. Veti aivan haluamaansa tahtia. Lisäsi vauhtia vasta
loppusuoran puolivälissä ja otti erittäin helpon voiton. 2 Hipsun Poju jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Jäi
400 juostuna 3. sisälle. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Lähti pian kiriin 3.-4. radalle ja tuli lopun
erittäin hyvin. Ehti lopussa toiseksi. Viim. 400 m 20,6. 6 Vilkkeen Velmu kiihdytti nopeasti kärkipaikalle.
Luopui paikastaan 350 juostuna. Jatkoi johtavan kannassa, mistä ei saanut lopussa mahdollisuutta
kirimiseen. Toki 20- vauhdeissa olisi ollut vaikea ohittaakin. 5 Suven Sametti juoksi 3.-4. sisällä. Tuli sieltä
sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. 8 Säihkeen Sähinä juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Putosi 250 ennen maalia kärkitaistosta, mutta tuli kuitenkin asiallisesti. 10 Lumettaja
matkasi pääosin toisessa ulkona, mistä putosi viimeisen takasuoran puolivälissä. Otti lopussa maksimit. 1
Wanttera seuraili 5. sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Landen Reino laukkasi lähdössä ja jäi
selvästi. Sai 850 juostuna paikan 4. ulkoa. Otti 250 ennen maalia uuden laukan ja menetti pelinsä. 9 Nevan
Lupaus juoksi 6. sisällä. Taipui sieltä selvästi jo kolmannessa kaarteessa ja oli vaisu. 3 Suvijussi otti 200
juostuna keskijoukoissa pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 12 Stallone juoksi 3. ulkona. Lähti 650
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vauhdilla. Pudotti loppusuoran alussa pudottamaan
toisen radan vetojuhdaksi. Ravi hajosi loppusuoralla ja laukkasi lopulta 50 ennen maalia hylkäykseen. 7
Tahtin Tähti oli poissa.
Väliajat: 23,5 / 4 - 26,0 / 4 - 26,5 / 4 - 22,0 / 4

10. Lähtö
2 Virin Camilla kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 300 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa.
Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Kiri lopussa voimallisesti ajettuna selvään voittoon ja otti samalla
Kuningattaren tittelin. Viim. 700 m 24,5. 10 Liisan Tulilintu pääsi takarivistä sujuvasti läpi ja oli jo 350
juostuna kärkipaikalla. Veti tasaisen reipasta. Tuli hienosti sisään asti, vaikka jäikin loppusuoran alussa
alakynteen voiton suhteen. 1 Aurotar juoksi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos. Tuli mukavasti,
vaikka kova matka painoikin päätössatasella. 3 Lakan Leija matkasi 4. sisällä. Tuli sieltä aivan juosten maaliin

asti. 5 Sävel- Taika lähti rauhassa ja juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä 1850 ennen maalia 4. ulos. Lähti 950 ennen
maalia selkään 3. radalle, mutta vetoapu oli heikko ja menetti hieman asemiaan. Pääsi pian vapaalle radalle
ja tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m 25,4. 9 Hetviina juoksi 3. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa
selkään 3. radalle, mutta vetoapu oli heikko ja asemat heikkenivät hieman. Nousi 800 ennen maalia
vapaalle radalle. Tuli lopun aivan juosten, vaikkakin loistokkuus oli jo poissa. 4 Vilma Lyydia juoksi 5. sisällä.
Seuraili sieltä maksimisijoitukseen. 8 Taksvenla taipui lauman hänniltä viimeisen takasuoran puolivälissä ja
tuli lopun minkä jaksoi. 6 Tähtituula juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi.
Taipui siitä päätösringin alkaessa ja tuli lopun vaisusti. 7 Piskon Pouta sai 350 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Lähti sieltä 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kiri loppui jo sata metriä myöhemmin. Taipui jatkossa
selvästi ja tuli lopun vailla virtaa. Akaasia ja Ryti- Tyttö olivat poissa.
Väliajat: 22,5 / 10 - 24,0 / 10 - 26,0 / 10 - 24,5 / 2

11. Lähtö
3 Tähen Toivomus matkasi alun neljäntenä. Löi ensimmäisen takasuoran alussa pökköä pesään ja painui
550 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 2 Evartti eteni
450 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Luopui paikastaan sata metriä myöhemmin. Nousi loppusuoran
alussa toiselle radalle ja oli oikein hyvä kakkonen. Varmisti samalla Kuninkuuden. Viim. 700 m 20,8. 11
Sheikki sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla 3.
sisälle. Tuli hyvin sisään asti ja oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä hyvä kolmas. Viim. 700 m 25,5. 4
Vixus juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Siirtyi samassa selkään 3. radalle. Jäi 400
ennen maalia vapaalle radalle. Tuli loppuun asti mukavasti. 8 Lissun Eerikki laukkasi lähdössä lyhyesti. Jäi 5.
ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi hieman loppukaarteen puolivälissä ja
tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 10 A. T. Veeti seuraili 5. sisältä asiallisesti maaliin asti. 9 Joriini jäi
ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 550 enne maalia kärjen kyydistä.
Pudotti 400 ennen maalia sisäradalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. 5 Pauhis oli 4. ulkoa lähinnä tasainen.
7 Vixen pysyi 6. sisältä taustalla koko matkan ajan. 6 Rokin Maxi juoksi 3. ulkona. Aloitti päätösringin
alkaessa matkan kohden takajoukkoja ja tuli lopun aika vaisusti. 1 Caijus juoksi 3. sisällä. Taipui pahoin
viimeisen takasuoran puolivälissä. Tuli lopun hiljaa. Camri oli poissa.
Väliajat: 23,0 / 2 - 25,0 / 3 - 25,0 / 3 - 20,0 / 3

