1. Lähtö

10 Passinto matkasi 3. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 450 ennen
maalia kuolemanpaikalle. Puristi siitä lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. 6 Pärttyl juuttui heti
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui lopulta 850 juostuna kärkipaikalle asti.
Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 2 Hovingas matkasi 2.-3. sisällä. Nousi
puolimatkassa toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin asti. 1 Humetar lähti rauhassa matkaan
ja juoksi 4.-5. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa keskijoukoista sisäradalta kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Tuli lopun asiallisesti. 8 Eka Mari haparoi lähdössä hieman. Matkasi jatkossa 4.-3. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tyytyi
jatkossa säilyttämään asemansa. 4 Boheemi laukkasi lähdössä ja jäi aivan taustalle, missä suoritti
asiallisesti. 3 Jim Myrberg laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa tasaisesti. 7 Kalevatar juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle. Painui siitä 650 juostuna kärkeen. Jäi hieman myöhemmin johtavan kantaan.
Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu. Otti loppusuoran alussa väsyneenä vielä lyhyen
laukankin. 5 Milda Makter eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan 600 juostuna. Jäi pian 3.
sisälle. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos, mistä ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. Otti 350 ennen maalia
väsyneenä vielä laukankin. 9 Kruunun Prinssi matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi siitä 1250
ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 400 ennen maalia toiseen ulos. Oli siitä vielä taistossa
kolmansista rahoista laukatessaan 350 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 27,5 / 5 - 29,5 / 6 - 29,0 / 6 - 26,0 / 10

2. Lähtö

5 Hipatsu lähti erittäin kovaa matkaa ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti pitkään selvällä marginaalilla ja
kontrolloi lähtöä reippaalla lopetuksellaan vielä eleettömästi. 1 Aronin Muisto matkasi kakkoskeulan, missä
ei pitänyt kierros ennen maalia kunnolla paikkaansa. Innostui pian taas menemään ja oli lopulta hyvä
toinen. Viim. 700 m 23,0. 2 Enon Vilppi juuttui nopeasti kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli siitä mainiosti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti kolmanneksi. 3 Lakan Leija juoksi 3.
sisällä. Nousi 650 juostuna toiseen ulos. Oli sieltä lopussa asiallinen neljäs. 4 Rupeltaja lähti mukavasti,
mutta otti 100 juostuna laukan ja jäi pienen lauman hännille. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni hetken oikein hyvin. Kirin terä
katkesi loppusuoralle tultaessa, mutta säilytti kuitenkin vauhtinsa asiallisesti. 6 Merran Roihu juoksi 4.
sisällä / 3. ulkona. Taipui sieltä selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä. Keskeytti loppukaarteessa, eikä
oikein ollut edes kilpailukunnossa.

Väliajat: 22,5 / 5 - 26,0 / 5 - 26,0 / 5 - 22,5 / 5

3. Lähtö

5 Fux sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 300 juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 550
juostuna kärkipaikalle asti. Sai jatkossa vetää sopuisasti. Otti lopussa oikein helpon voiton. 7 Mac Light
Prince juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 1200 ennen
maalia kuolemanpaikalle, mistä oli lopussa hyvä toinen. 1 Makeadreamcometrue matkasi johtavan
kannassa. Jäi 550 juostuna 3. sisälle. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla
kiritilaa. Sai loppusuoralla kiritilaa ja tuli lopun asiallisesti. 9 Destiny Lime juoksi 4. sisällä. Sai viimeisen
takasuoran lopulla paikan 3. sisältä. Kirikaista aukeni vasta päätössatasella, minkä jälkeen tuli lopun
asiallisesti. 6 Oscar Caballero juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli
kirinsä asiallisesti sisään asti. 3 Case By Case lähti hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi puolikas juostuna
johtavan kantaan. Putosi sieltä loppusuoralla kärkihevosen tuntumasta ja otti maksimit. 8 Natasha Love
juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna lauman hännille 6. ulos. Lähti
sieltä 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli
lopun aivan juosten. 12 Citrine juoksi 4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun vailla suurempaa virtaa. 11 Shackhills
Thunder * ei esittänyt 5. ulkoa kirivaiheessa ihmeitä. 10 Jenel In The Crown juoksi 5. sisällä. Otti sielä 750
ennen maalia väsyneenä laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 4 Flying Diamond lähti lujaa, mutta juuttui
kuolemanpaikalle. Sai 850 juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi viimeisen takasuoran
puolivälissä. Keskeytti lopulta. 2 Boss Birdland oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 5 - 17,0 / 5 - 17,5 / 5 - 15,0 / 5

4. Lähtö

1 Crystal Cool piti sisäradalta erittäin reippaassa avauksessa kärkipaikan hallussaan. Sai jatkossa rauhoittaa
ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 7 Callela Kassius juoksi 3. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti maaliin asti ja oli lopussa varmasti toinen. 11 High Profile juoksi 4.
ulkona. Lähti sieltä 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman
vetoapua. Tuli aivan juosten maaliin asti. 6 Cheri Sane lähti hyvin, mutta juuttui 300 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Puristi aivan juosten maaliin asti, vaikka putosikin lopussa toton ulkopuolelle. 5 Lovely Easy
lähti oikein hyvin, mutta joutui silti 250 juostuna tyytymään paikkaan toisessa ulkona. Oli siellä jatkossa
pitkään vailla kiritilaa. Nousi loppusuoralle tultaessa selkään 3. radalle, mutta kirikaista ei koskaan auennut.
8 Fonseca Boko otti alun rauhassa ja matkasi 6. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin
3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa aina 5. radalle asti ja tuli lopun aivan juosten. 10 Bumblebee Laday
matkasi 5 ulkona. Sai loppukaarteen alussa paikan 3. ulkoa. Seuraili sieltä lopun tasaisesti. 3 Elzevier Lloyd
sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Putosi sieltä loppusuoran alussa kärkihevosen tuntumasta ja
otti maksimit. 4 Pitbull lähti oikeinkin hyvin, mutta otti 200 juostuna kärjen tuntumasta 3. radalta laukan ja
putosi aivan lauman hännille sisäradalle. Tuli sieltä hyvällä paineella maaliin. 2 Zelda Gowan ei vain riittänyt
3. sisältä lopussa lainkaan. 12 Julianne Cane oli taustalta sisäradalta rehellisen heikko. 9 Trouble Leader
laukkasi keskijoukoissa sisäradalla 150 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 09,5 / 1 - 13,0 / 1 - 15,5 / 1

5. Lähtö

1 Mainio kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 7
Smart Leader eteni nopeasti toiseen ulos. Jäi 600 juostuna 3. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. 3 Proserpine sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Oli
sieltä lopussa tasainen kolmas. 5 Defrag Am juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Puristi siitä mallikkaasti sisään asti. 9 She Is
Cecilia oli 3. sisältä kunnolla tilaa saamatta viides. 2 Black Maya juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3. radalle. Tuli aivan asiallisesti maaliin asti. 4 Badass juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Sai 550 juostuna paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä lopun tasaisesti. 6 Don Pescador
otti 250 juostuna 5. ulkona laukan ja jäi 5. sisälle. Sai viimeisen takasuoran lopulla paikan 4. sisältä. Ei
saanut sieltä lopussa kunnon mahdollisuutta kirimiseen. 10 Cousin Evert matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3. ulos. Jäi lopussa usean muun kanssakilpailijan tavoin vaille kiriväylää. 8
CutTheCrap otti alun rauhassa ja löysi 250 juostuna paikan 5. ulkoa. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 12
Jimmy Ray juoksi 7. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Nousi loppusuoran
alussa aivan ulkoradoille, mutta tehtävä oli yksinkertaisesti mahdoton. Viim. 700 m 12,0. 11 Celsius Evo
juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä asiallisesti
sisään asti.

Väliajat: 11,5 / 1 - 17,0 / 1 - 17,0 / 1 - 11,0 / 1

6. Lähtö

5 Hamlet Star painui kuolemanpaikalta kärkeen vajaa puolikas juostuna. Veti rauhassa ja otti lopussa
helpon voiton. 4 Bugs Bunny Buzz kiihdytti heti kärkipaikalle. Luovutti paikkansa 450 juostuna ja jatkoi
johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa kilometrin kakkonen. 3 Rim Bay Frency juoksi 2.-3. sisällä. Oli sieltä
sisäradan vetäessä asiallinen kolmas. 2 Cubus juoksi 4. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 3. ulos. Lähti sieltä
350 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun asiallisesti. 7 Feeling Glory matkasi
toisessa ulkona. Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun tasaisesti. 6 Flirting lähti
mukavasti. Sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi
siitä loppusuoran alussa kärkitaistosta. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 10 Ellen Ray matkasi 5.
sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti sisään asti. 8 Floyd Kenwood matkasi 3. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteen alussa ja tuli lopun aika vaisusti. 1 Parisiodi
laukkasi 5. sisällä puolikas juostuna pitkäksi. 9 Kathy Heel laukkasi 4. ulkona 350 juostuna pitkäksi. 11 Ernie
Bell ja 12 Bond Eagle olivat poissa.

Väliajat: 11,0 / 5 - 15,5 / 5 - 17,0 / 5 - 13,0 / 5

