1. Lähtö
7 Velaks lähti hyvin ja sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Kiertyi sieltä puolimatkassa toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni 500 ennen maalia kärkeen ja vastaili lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim.
1000 m 27,7. 8 Kevinin Tähti nousi 6. ulkoa 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi, mistä oli loppuun asti voittotaistossa. Viim. 1000 m 27,2. 4 Valtori matkasi 3.
ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Pääsi 400 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos.
Oli sieltä lopussa aivan hyvä kolmas. 9 Nopsa Palma juoksi johtavan kannassa. Jäi sinne viimeisen
takasuoran lopulla pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa takajoukoissa. Nousi kiriin
4. radalle ja tuli tasaisesti. Otti lopussa maksimaalisen sijoituksen. 1 Torpparin Sisu juoksi 3. sisällä. Nousi
800 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopussa aika vaisusti ja otti ihan maksimit. 2 Siirin Hilla kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi viimeisen takasuoran lopussa alakynteen. Tuli lopun vain tasaisesti. 5 Boheemi matkasi 5.
ulkona. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 11 Vauhti- Leevi matkasi 4.-3. sisällä. Lähti 350 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Oli melko vaisu. Viim. 400 m 37,5. 12 Ruopas matkasi 4. ulkona. Pudotti 950 ennen maalia
5. sisälle. Taipui pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä. Kaikki ei välttämättä ollut kunnossa. Viim. 400 m
43,3. 3 Salli Sorjonen laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Disain eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Menetti
motivaationsa toisen ringin alkaessa ja putosi nopeasti taustalle. Keskeytti lopulta. 10 Kunnaan Tähti
laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 25,0 / 2 - 29,0 / 2 - 30,0 / 2 - 27,0 / 7

2. Lähtö
8 Star Town Kemp otti alun rauhassa ja matkasi 5. sisällä. Nousi puolimatkassa 4. ulos. Sai edetä sujuvasti.
Siirtyi 3. ulkoa 400 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja puristi
lopussa tarkan juoksun jälkeen varmaan voittoon. Ylivauhti tasoitti tehtävää merkittävästi. Viim. 700 m
16,0. 6 Arcie´s Arsenal matkasi alun harvan muodostelmaan hännillä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. Sai
viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle. Oli lopussa
hyvä kakkonen. 4 Quilius On Stage matkasi 4.-5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Tuli
mukavasti ja oli lopussa aivan hyvä kolmas. Viim. 600 m 16,5. 5 Stonecapes Thor matkasi alun 5. sisällä. Sai
toisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä viimeisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Sai loppusuoran alussa otteen kärkihevosesta, mutta ei lopussa pystynyt vastaamaan ulkoa
kirineille. Oli tarkan juoksun jälkeen suosikkina pieni pettymys. Viim. 700 m 17,6. 3 New Grove Waylon
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä piti tempon erittäin kovana. Painui lopulta 550 juostuna väkisin
kärkeen. Luopui paikastaan 850 juostuna. Jäi johtavan kantaan viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa.
Pääsi loppukaarteen alussa nousemaan toiselle radalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli reipas avaus
huomioiden mukavasti sisään. 1 Mask Off kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai alussa kovaa painetta. Jäi lopulta
550 juostuna johtavan kantaan. Nousi pian toisen radan vetojuhdaksi ja oli jo 850 juostuna uudelleen
kärkipaikalla. Jäi siitä viimeisen takasuoran alussa alakynteen ja näytti väsyvän täysin. Säilytti kuitenkin
tahtinsa kohtalaisesti ja pääsi vielä finaaliin. Viim. 400 m 19,6. 2 Ranch The Rock matkasi alun 2.-3. sisällä.
Nousi 700 juostuna toiseen ulos. Jäi pian toisen radan vetojuhdaksi. Painui 700 ennen maalia kärkeen.
Taipui siitä 300 ennen maalia ja putosi lopussa hännille. 7 Piece Of Hero matkasi 3. sisällä. Jäi sinne
viimeisen takasuoran alussa pahoin vaille kiritilaa. Pääsi 550 ennen maalia nousemaan vapaalle radalle. Oli
kuitenkin lopussa aika vaisu, eikä suorittanut yhtäkään ohitusta. Viim. 500 m 18,9.
Väliajat: 09,0 / 1 - 13,0 / 1 - 14,0 / 2 - 18,5 / 8

3. Lähtö
7 Teppo Tuisku juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. ulos. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kakkoskeulan kupeelle toisen radan
vetojuhdaksi. Runttasi siitä lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 27,4. 2 Vietävän Patukka painui 450
juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Tuli siitä hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. Ajautui
päätössatasella radan verran ulospäin. 5 Salaliitto juuttui heti takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi
tasaisesti eteenpäin ja pääsi lopulta 450 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan. Tuli raskas juoksu
huomioiden erittäin hyvin sisään ja oli mainio kolmas. 12 Olaus Magnus matkasi 5. ulkona. Lähti
loppukaarteen alussa kiriin ja tuli aivan asiallisesti sisään. Viim. 700 m 28,2. 11 Villin Viksu matkasi 4.
ulkona. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 8 Ekosalama juoksi lauman hännillä 6. ulkona.
Tuli sieltä asiallisesti sisään ja sai rahaa. Viim. 700 m 29,0. 1 Lentävä Rols matkasi 3. sisällä. Jäi sinne
viimeisen takasuoran lopulla vaille kiritilaa. Pääsi 450 ennen maalia vapaalle radalle. Oli jatkossa ajettuna
vain tasainen. 3 Virittäjä laukkasi lähdössä. Pudotti 150 juostuna lennosta alas ja sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Sai edetä sujuvasti ja otti lopussa maksimit. 6 Ossian Totki
matkasi 4. sisällä. Taipui viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli heikko. 10 Täyspiirto otti 3. sisällä 250
juostuna laukan. Pudotti pian alas ja jatkoi 5. sisällä. Oli jatkossa rehellisen riittämätön. 9 Lyyti juuttui
ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi
ja pudotti sisäradalle. Oli jatkossa vaisu. 4 Bietro eteni kärkipaikalle. Jäi 400 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Laukkasi 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. Tuli lopun hylättynä vielä asiallisesti.
Väliajat: 25,0 / 2 - 28,0 / 2 - 28,0 / 2 - 29,0 / 7

4. Lähtö
5 Quite a Lover jäi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai
puolikas juostuna vetoavun eteensä. Jäi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä
takasuoralla kovaa painetta. Runttasi päätössatasella vahvasti eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 12,8. 6
Lovestory matkasi 3.-2. ulkona. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle. Oli lopussa hyvä kakkonen. Viim.
700 m 12,9. 4 Consalvo pudotti 250 juostuna kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Nousi puolikas juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Painui päätösringin alkaessa kärkeen ja tuli hyvin sisään, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. 2 Core Catcher kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui kierros ennen maalia paikastaan ja jatkoi
johtavan kannassa. Putosi loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta, mutta piti kuitenkin lopussa ajettuna
neljänneksi. 1 Full Picture juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti 300
ennen maalia kiriin ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 12,8. 3 Yolo Savoy matkasi 2.-3. sisällä. Ei saanut
lopussa mahdollisuutta kirimiseen, mutta tuskin voimiakaan valtavasti jäi. 7 Xanthus Wapid nousi 4. sisältä
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Sai puolimatkassa paikan 3. ulkoa. Seuraili sieltä lopussa
tasaisesti. 8 Gyro Gearloose matkasi lauman hännillä sisäradalla 4.-5. sisällä. Säilytti mukavasti tahtinsa,
vaikka ei lopussa kovassa tehtävässä ohitellutkaan. Viim. 700 m 13,6.
Väliajat: 16,0 / 2 - 15,5 / 2 - 12,5 / 4 - 13,0 / 5

5. Lähtö
7 Magical Princess lähti hyvin matkaan ja painui lopulta 350 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää erittäin
sopuisasti. Kiihdytti tahtia lopussa ja oli todella vakuuttava. Heittää finaalissa kovan haasteen An- Dorralle.
1 Follow My Lead kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 300 juostuna. Putosi loppusuoralla kovan
kärkihevosen kyydistä, mutta piti varmasti toiseksi. Viim. 400 m 11,8. 8 Artful Drop juuttui ensimmäisen

takasuoran alussa 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni puolimatkassa kärkihevosen
kupeelle. Tuli siitä mukavasti maaliin asti ja oli hyvä kolmas. Viim. 700 m 12,4. 5 Stonecapes Tricky sai
ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä lopussa aivan hyvä neljäs, vaikka ei
reippaassa lopetuksessa ohitellutkaan. 3 MAS Evelyn pudotti 300 juostuna 4. sisälle. Nousi loppukaarteen
alussa 5. ulos. Siirtyi samassa kiriin ja tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 12,6. 4 Valorous Leader juoksi 4.
ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja saavutti viimeisen finaalipaikan. Viim. 400 m 14,0. 9 Rachael
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai alun rauhallisessa tahdissa puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Tuli
tasaisesti sisään asti. 2 Finest Class jäi 350 juostuna 3. sisälle. Taipui sieltä kovassa tehtävässä
loppukaarteessa hieman ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 15,0. 6 Callela Ulrica ja 10 April Combo olivat poissa.
Väliajat: 14,0 / 7 -19,0 / 7 - 15,0 / 7 - 10,5 / 7

6. Lähtö
1 An- Dorra kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta ja oli taas kerran erittäin vakuuttava. 7 Lara
Luca matkasi 3. ulkona. Lähti 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 800 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulaksi. Oli siitä lopussa oikein hyvä kakkonen.
Viim. 700 m 15,7. 10 Por Nie Blues juoksi 4. ulkona. Lähti 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 350
ennen maalia 4. radalle. Tuli rehdisti sisään asti ja oli hyvä kolmas. Viim. 700 m 15,3. 4 Ava Di Emelin juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Jäi 450 ennen maalia 3.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli aivan mukavasti sisään. 3 Salpaus Inside- Out matkasi
johtavan kannassa. Putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kyydistä. Jäi loppukaarteen alussa 3.
sisälle ja seuraili jatkossa tasaisesti. 6 Credit To Hope juoksi 2.-3. ulkona. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti.
Nappasi viimeisen finaalipaikan. Viim. 700 m 16,2. 2 Nutcracker seuraili 4. sisältä maksimisijoitukseen. 5
Fiorini matkasi 5. sisällä. Ei lopussa vain riittänyt kovassa tehtävässä. Viim. 700 m 16,5. 8 For a Reason
juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle kirin terä katkesi 300 ennen maalia ja tuli
lopun vailla virtaa. 9 Countess Chiara juoksi 3. sisällä. Laukkasi siellä 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi.
Tuli lopun hylättynä asiallisesti.
Väliajat: 12,5 / 1 - 13,5 / 1 -14,0 / 1 - 14,0 / 1

