1. Lähtö
11 M. T. Kopitar sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Ajoi pian eteenpäin ja painui puolikas juostuna
kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja oli lopussa ylivoimainen. 8 Want To Wheels matkasi toisessa
ulkona. Jäi 1900 ennen maalia 5. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 1400 ennen maalia 4.
ulos. Lähti 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 4. radalle ja puristi viime metreillä
varmasti toiseksi. Viim. 700 m 14,3. 1 Leemark´s Felix lähti tasaisesti ja jäi keskijoukkoihin toiselle radalle.
Sai 700 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai 1400 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli rehdisti sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 12 Indyana Joness
matkasi 5.-6. ulkona. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä rehdisti
sisään asti. 9 Mr Noon juoksi 3.-4. sisällä. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään
kiinni. Pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja tuli aivan juosten. 10 Dalton Hoss matkasi lauman
hännillä toisella radalla. Lähti viimeisen takasuoran lopulla selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralla vapaalle
radalle ja tuli asiallisesti sisään asti. 2 Ove matkasi 2.-3. sisällä. Nousi 1100 juostuna toiselle radalle ja sai
pian paikan toisesta ulkoa. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran
puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 5 High Profile kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 450
juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Putosi 400 ennen maalia kärkihevosen kyydistä ja oli aika vaisu. 7
Kickaboo Windcape matkasi 6.-4. sisällä. Seuraili tasaisesti. 3 Capo Birdland laukkasi sata juostuna ja putosi
lauman hännille sisäradalle. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 6 To The Beginning juuttui puolikas
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 1900 ennen maalia sisäradalle. Matkasi jatkossa 3. sisällä, mistä
taipui pahoin loppukaarteen alussa ja oli heikko. 4 Masterstroke Aria oli poissa.
Väliajat: 12,5 / 11 - 16,5 / 11 - 15,5 / 11 - 15,0 / 11

2. Lähtö
6 Pofori jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa vahvasti hallittuun voittoon. 7
Pärttyl juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui lopulta 600 juostuna
kärkipaikalle asti. Sai vetää haluamaansa tahtia ja oli voittotaistossa loppuun asti. 10 Passinto sai nopeasti
paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti sisään asti ja oli
tasaisesta rintamasta hyvä kolmas. 2 Iinan Prinssi matkasi 2.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiseen ulos. Ei saanut sieltä lopussa kiritilaa. 5 Aparis eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna
johtavan kantaan. Kiritila pysyi loppuun asti kiinni. 11 Vikkeer juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 4. radalle. Tuli aivan mukavasti sisään asti. 8 Helun Kuva
juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten sisään asti.
Viim. 700 m 26,4. 1 Nopsa Palma matkasi 3.-4. sisällä. Otti 800 juostuna asemiaan menettämättä lyhyen
laukan. Seuraili jatkossa tasaisesti. 4 Meren Maininki lähti tasaisesti ja matkasi lauman hännillä. Taipui 300
ennen maalia ja oli aika vaisu. 3 Rokkoff matkasi 4.-5. sisällä. Nousi 850 juostuna 4. ulos. Oli seurailemassa
tasaisesti, mutta otti 50 metriä ennen maalia laukan ja meni hylkäykseen. 9 N. P. Turbo laukkasi lähdössä
pitkäksi. 12 Liinan Liekki laukkasi 350 juostuna keskijoukoissa 3. radalla pitkäksi.
Väliajat: 26,5 / 5 - 27,0 / 7 - 29,0 / 7 - 26,0 / 6

3. Lähtö
11 Poulter juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralla 4.
radalle ja puristi viime metreillä hallittuun voittoon. Viim. 700 m 12,6. 9 Edfromed juoksi 4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli

rehdisti maaliin asti. 12 Don Pescador matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.
radalle. Nousi loppusuoralla ulommas ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 400 m 11,4. 4 Sultan Journey lähti
kovaa ja painui 200 juostuna väkisin kärkeen. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa
niukasti toton ulkopuolelle. 6 Ypäjä Louvre juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti maaliin
asti. 5 Fakir Nyx matkasi johtavan kannassa. Ei saanut sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 1 Cool On
Photos nousi 4. sisältä viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Seuraili lopun tasaisesti. 7 Enjoy Pepper
juuttui alussa kärjen tuntumaan 3. radalle. Peruutti lopulta 700 juostuna lauman hännille. Oli jatkossa 4.
sisältä vain tasainen. 2 Rim Bay Kickaboo matkasi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle. Laukkasi
loppusuoran alussa jo hieman vaikeuksissa ollessaan pitkäksi. 3 Even Smaller Plum kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä laukkasi 150 juostuna kovan paineen alla pahoin. Laukka jatkui pitkäksi. 10 WhoGoNow
sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Laukkasi viime
metreillä rahasijan hylkäykseen. 8 Crystal Bay oli poissa.
Väliajat: 10,0 / 4 - 13,5 / 4 - 13,0 / 11

4. Lähtö
11 Matteus Kevätön lähti heti ajamaan eteenpäin ja painuikin 400 juostuna lopulta kärkipaikalle asti. Sai
vetää varsin sopuisaa tahtia. Lisäsi vauhtia jatkossa tarpeen mukaan ja otti arvokkaan Varsakunkku voiton
helposti. Viim. 700 m 29,1. 1 Larvan Justiina kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 350 juostuna. Tuli
hyvin sisään asti ja oli lopussa toinen. 5 Vieskoff matkasi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli aivan hyvin maaliin asti, vaikka
jäikin lopussa kolmanneksi. 14 I. P. Sisu sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä
selkään 3. radalle. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja seuraili tasaisesti. 6 Aaton Yllätys nousi 3. sisältä
ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä päätöspuolikkaan alussa ja jäi
selvästi. Tuli lopun aivan juosten. 10 Karelia juoksi 5. ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Pudotti 800 ennen maalia 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Ajautui 450 ennen
maalia ulospäin ja menetti selvästi vauhtiaan. Tuli lopun tasaisesti. 13 Tositoimi matkasi hieman
pääjoukosta jääneenä ja otti maksimit. 12 Fransson matkasi 3. sisällä. Otti siellä 850 juostuna laukan ja jäi
aivan hännille. Tuli lopun vain tasaisesti. 2 Senikki laukkasi lähdössä ja putosi kulisseihin, missä myös pysyi
jatkossa. 16 Kihikiri pysyi taustalla koko matkan ajan. 3 Aamulento otti 150 juostuna kärkihevosen kupeelta
lyhyen laukan. Laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa uudestaan ja menetti pelinsä. 9 Verner Ljung
laukkasi lähdössä ja jäi heti ratkaisevasti. Laukkasi kulisseissa vielä loppusuoralla hylkäykseen. 4 Villihanna,
7 Siirin Valtsu, 8 Isosalon Se ja 15 Kirijori olivat poissa.
Väliajat: 38,5 / 11 - 36,5 / 11 - 29,5 / 11 - 29,0 / 11

5. Lähtö
7 Säihkeen Sähinä sai 200 juostuna paikan toisesta ulkoa. Painui päätösringin alkaessa kärkeen. Veti aivan
ylivoimaista tahtia ja oli lopussa aivan omaa luokkaansa. Viim. 1000 m 24,5. 9 Kaappi matkasi 3. ulkona. Jäi
toisen ringin alkaessa kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 300 ennen maalia toiseksi ja
piti lopussa helposti asemansa. Viim. 1000 m 27,0 1 Lentolähetti juoksi johtavan kannassa. Jäi päätösringin
alkaessa 3. sisälle. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos, mistä oli hyvä kolmas. 6 Bramee kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi puolimatkassa johtavan kantaan. Taipui loppusuoralle tultaessa tototaistosta ja oli
tasainen neljäs. 10 Salaliitto matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Tuli sieltä asiallisesti sisään asti.
Viim. 1000 m 27,5. 8 Lainaks lähti tasaisesti matkaan ja juoksi 4. ulkona. Eteni toisen ringin alkaessa

viidenneksi. Otti 600 ennen maalia laukan ja jäi hieman. Tuli lopun vielä aivan juosten. Viim. 500 m 28,4. 12
Kilmisteri juoksi pääjoukon hännillä sisäradalla. Otti 250 ennen maalia laukan ja menetti selvästi asemiaan.
Tuli lopun tasaisesti. 13 Larvan Lempi matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Otti viimeisen takasuoran
puolivälissä pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 11 Tuurin Elli otti ratkaisevan lähtölaukan ja
mahdollisuudet menivät samassa. 2 Krios juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä kierros
juostuna kärkeen. Laukkasi pian paineen alla pitkäksi. Otti jatkossa hylättynä asiallisesti vauhtia. 5 Kisan
Lohkeri matkasi 4. sisällä. Laukkasi siellä 850 ennen maalia jo hieman lyödyn oloisena pitkäksi. 3 Javeri ja 4
Landen Reino olivat poissa.
Väliajat: 29,5 / 6 - 29,0 / 2 - 24,0 / 7 - 24,5 / 7

6. Lähtö
6 Fast Time juoksi 3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli vahvasti ja puristi lopussa varmaan
voittoon. Viim. 700 m 12,2. 1 Surprise Leader sai alussa juuri ja juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Tahti
pysyi tasaisen reippaana. Tuli erittäin hyvin sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 4 Harmimatic
Tinker sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli aivan juosten
sisään. 10 One Memphis juoksi 3. sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä ajettuna mukavasti maaliin. Viim.
700 m 13,9. 2 Zultanio lähti hyvin, mutta ei aivan päässyt kärkeen. Sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa.
Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti sisään asti. 3 M. T. Master Don kiertyi 300 juostuna
kuolemanpaikalle, missä piti tempon tasaisen reippaana. Tuli hyvin sisään asti, vaikka loppusuoralla matka
ymmärrettävästi hieman painoikin. 5 Griminal Jack matkasi 4. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Oli jatkossa tasainen. 15 Pajas Face matkasi 7. ulkona. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3.-4. radalle.
Tuli pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 13,5. 12 Por Nie Rock teki 8. ulkoa rehdin
kierroksen mittaisen kirin. 8 Ida´s Owen juoksi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Jäi lopussa
vähintään tekniseen pussiin. 13 President Lindy juoksi 6. ulkona. Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan
radan vasta loppusuoran alussa ja tuli lopun aivan juosten. 11 Excalibur It matkasi 5. ulkona. Seuraili sieltä
tasaisesti. 7 Gambino Degato juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Taipui siellä päätöspuolikkaan
alussa. Juoksusta tuli varsin raskas. 14 Farzad Boko juoksi 7. ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle.
Laukkasi päätössatasella ja menetti rahasijan. 9 Ronzon Face oli poissa.
Väliajat: 08,5 / 1 - 13,5 / 1 - 14,0 / 1 - 13,0 / 6

7. Lähtö
3 Koveri matkasi johtavan kannassa. Kirikaista aukeni loppusuoran alussa, minkä jälkeen kiri lopussa
varmaan voittoon 3. rataa pitkin. Viim. 400 m 24,5. 4 Jamir juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin 4. radalle. Ehti lopussa toiseksi. 5 Pertturi kiihdytti heti kärkipaikalle.
Sai vetää pitkään erittäin sopuisasti. Oli ratkaisumetreillä pieneltä paussilta vähän tasainen. 9 Lakuri lähti 4.
ulkoa 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4. radalle. Eteni 300 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi ja tuli rehdisti maaliin asti. 11 Fiiling juoksi 4. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa.
Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun sisärataa pitkin aivan juosten. 2 Enon Vilppi lähti
tasaisesti matkaan ja jäi 3. ulos. Sai puolimatkassa paikan toisesta ulkoa. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään
kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun sisärataa pitkin sijoitustaan
paremmin. Oikeastaan kaikki voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 8 Vappuäijä juuttui keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 650 juostuna lauman hännille 5. sisälle. Nousi puolimatkassa 3. ulos. Kirikaista
pysyi jatkossa pitkään kiinni. Nousi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Isoin rähinä

oli kyllä tarkankin juoksun jälkeen poissa. 6 Humiro matkasi toisessa ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin
3. radalle. Kirin terä katkesi 400 ennen maalia ja tuli lopun tasaisesti. 7 Iikori kiertyi 3. radan kautta 400
juostuna kuolemanpaikalle. Taipui siitä 350 ennen maalia ja tuli lopun vain tasaisesti. 12 Tutun Impi matkasi
5. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4. radalle. Otti 350
ennen maalia pahan laukan ja menetti pelinsä. 1 Hipatsu lähti rauhassa ja otti sata juostuna laukan ja putosi
5. sisälle. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 6. ulos. Lähti 1200 ennen maalia selkiin 3.-4. radalle.
Otti 300 ennen maalia noususta pahan laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 10 Wauhti oli poissa.
Väliajat: 23,5 / 5 - 27,0 / 5 - 26,0 / 5 - 25,0 / 3

8. Lähtö
7 Skyfall Shine lähti mukavasti matkaan ja painui 250 juostuna kärkeen. Lisäsi tempoa merkittävästi
viimeisen takasuoran lopussa ja oli aivan murskaava. Viim. 700 m 12,2. 8 Rim Bay Orchid matkasi 3. sisällä.
Sai edetä sujuvasti sisärataa pitkin. Nousi 250 ennen maalia toiselle ja oli lopussa hyvä kakkonen. Viim. 700
m 13,0. 11 Troopers laukkasi takajoukoissa 150 juostuna ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa 5. ulkona. Siirtyi
viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Tuli erittäin hyvin maaliin asti ja esitys oli todella kova.
Viim. 1800 m 13,1. 9 Trouble Leader nousi 6. sisältä 900 juostuna 4. ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa
3. radan vetojuhdaksi. Tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m 12,7. 15 Lake´s Action ajoi alussa 3. rataa
pitkin eteenpäin. Pääsi puolikas juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Nousi 850 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan. Tuli raskas juoksu huomioiden mukavasti maaliin
asti. 4 Makeadreamcometrue tuli 4. sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti. 2 Universe Leader pudotti
ensimmäisen takasuoran lopulla 3. sisälle. Sai 900 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 400 ennen
maalia toiseen ulos ja tuli lopun tasaisesti. 6 Cankus Xport otti pahan lähtölaukan. Jäi paljon. Teki jatkossa
aivan hyvän esityksen. Viim. 1700 m 14,0. 12 Cameleo Press laukkasi lähdössä ja jäi jonkin verran. Matkasi
jatkossa 6. sisällä, mistä oli tasainen. 16 Taj One otti sata juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Sai
ensimmäisen takasuoran lopussa paikan 7. sisältä. Seuraili tasaisesti. 10 Feeling Glory juoksi 3. ulkona. Jäi
sinne viimeisen takasuoran lopulla vailla kiritilaa. Pääsi pian nousemaan 3. radalle, mutta oli samassa
vaikeuksissa. Esitys oli vain tasainen. 14 Special Present matkasi 3.-2. ulkona. Taipui päätöspuolikkaan
alussa selvästi ja oli vaisu. 1 Exit Fastback kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 200 juostuna.
Laukkasi johtavan kannassa 450 juostuna pitkäksi. 5 Cecilia Cheerful laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Skyfall
Sofie ja 13 Suejedi olivat poissa.
Väliajat: 16,0 / 7 - 18,0 / 7 - 13,0 / 7 - 11,5 / 7

