1. Lähtö

13 Siron Peli matkasi alun taustalla, mistä lähti 1200 ennen maalia selkään 4. radalle ilman vetoapua. Eteni
mukavasti ja nousi päätöspuolikkaan alussa toiseksi. Puristi hienosti maaliin asti ja otti lopussa niukan
voiton. Viim. 1000 m 29,7. 11 Katrin Ram käynnistyi hyvin ja lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Pääsi useiden laukkojen avittamana jo 400 juostuna kärkipaikalle asti. Veti jatkossa vauhdilla ja
oli lopussa mainio toinen. 2 Slovari otti 50 juostuna laukan ja putosi taustalle. Haparoi 150 juostuna
uudelleen ja vielä 250 juostuna taustalla. Kulki jatkossa hyvin ja oli lopulta selvästi kärkiparille jääneenä
hyvä kolmas. Viim. 1100 m 29,6. 16 Kotorinnan Topi lähti mukavasti, mutta otti 100 juostuna laukan ja jäi
aivan lauman hännille. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3. radalle. Puristi pitkän kirinsä rehellisesti maaliin
asti. Viim. 1900 m 29,8. 4 Sinilee otti 100 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja putosi pääjoukon hännille
sisäradalle. Nousi toisen kaarteen puolivälissä kiriin jo 4. radalle ilman vetoapua. Pääsi pudottamaan pian 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia kakkoskeulaksi ja tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1400 m
31,0. 6 Helmen Liisa juuttui nopeasti kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä aivan
juosten maaliin asti ja säilytti oman vauhtinsa. 15 Hiirotar eteni taustalta alussa tasaisesti toista rataa pitkin
kohden kärkipäätä. Oli siellä jatkossa pitkään vailla vapaata rataa. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Oli
siellä loppusuoralla hetken vailla kiritilaa, mutta ei pitänyt enää lopussa selkäänsä. 5 Pikku- Irmeli seuraili
toisesta ulkoa tasaisesti maaliin asti. 9 Velhomies juoksi 4. sisällä. Oli siellä viimeisellä takasuoralla vailla
kiritilaa. Löysi vapaan radan 450 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. Viim. 400 m 30,2. 12
Hotlinki matkasi 5. sisällä. Nousi 600 ennen maalia toiselle radalle. Lähti loppusuoran alussa kiriin
ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 7 Heili- Pekuna sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. sisältä. Oli
siellä pitkään vetämättömässä selässä ja menetti asemansa. Löysi lauman hännillä vapaan radan 350 ennen
maalia, minkä jälkeen tuli lopun hieman sijoitustaan paremmin. 8 Aulori otti pahan lähtölaukan ja jäi aivan
taustalle. Suoritti jatkossa lähinnä tasaisesti. 3 Apriina sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikan
haltuunsa. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan, tai oikeastaan kakkoskeulaksi. Aloitti siitä viimeisellä
takasuoralla matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu. 1 Piirtuli kiihdytti heti kärkipaikalle, missä otti
200 juostuna laukan. Juuttui keskijoukkoihin 3. radalle, missä otti 450 juostuna uuden laukan. Laukkaili
jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 10 Vip- Ralli matkasi 3. ulkona, mistä lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Laukkasi kierros ennen maalia pitkäksi. 14 Pele Majami oli poissa.

Väliajat: 39,0 / 11 - 34,5 / 11 - 32,0 / 11 - 32,0 / 13

2. Lähtö

2 Whether Or Not kiihdytti aivan omaa tahtiaan. Veti erittäin reippaasti ja isolla marginaalilla koko matkan
ajan. Oli lopulta erittäin ylivoimainen ja teki hienon esityksen. 5 Unbeaten Stride matkasi toisessa ulkona.
Jäi siitä 300 kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Puristi lopussa niukasti toiseksi. 6 Denna eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, missä matkasi kakkoskeulan rinnalla. Painui siitä 350 ennen maalia pääjoukon
kärkipaikalle ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti kolmanneksi. 9 Silent juoksi 4. ulkona.
Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti ja oli
tasainen neljäs. 11 Savannah Journey juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Oli
kirissään tasainen. 10 Nelle Kavat matkasi 3. sisällä. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 12
Amiral Ima juoksi 6. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 7 J. A. Marilyn ei vain riittänyt lopussa

juostuaan 3. ulkona. 3 Demolition Pezzo sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Matkasi oikeastaan
kakkoskeulana. Antoi siitä loppukaarteessa selvästi periksi ja putosi lauman hännille. Viim. 400 m 29,0. 8
Daiquiri Web pudotti toisessa kaarteessa 4. sisälle. Oli sieltä rehellisen riittämätön, vaikka jäikin aivan
lopussa vielä väsyneemmän kanssakilpailijan selkään kiinni. 1 Bwt Banzai lähti rauhassa ja putosi 4. sisälle.
Laukkasi siellä 250 juostuna pitkäksi. 4 Starling Chick laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 11,0 / 2 - 11,5 / 2 - 14,0 / 2 - 19,0 / 2

3. Lähtö

2 Floyd Kenwood käynnistyi hyvin ja eteni heti kärkipaikalle. Vastaili lopussa vahvasti varmaan voittoon. 1
Mainio nousi nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Kävi ensimmäisen takasuoran alussa kysymässä
kärkipaikkaa, mutta joutui puolikas juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Nousi 1300 ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehellisesti sisään asti, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. 3
Xantine Croft matkasi pääosin 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla vapaata rataa. Kiritila löytyi loppusuoran
alussa, kun edessä mennyt vastustaja laukkasi. Tuli lopun aivan hyvin. Viim. 700 m 15,4. 12 Birthday Cloud
matkasi 6. ulkona. Pudotti 450 ennen maalia sisäradalle ja tuli siellä sisäradan vetäessä hyvin maaliin asti.
Viim. 700 m 14,4. 5 Castor Troy kiersi ensimmäisen kaarteen 3. rataa pitkin. Pääsi 400 juostuna
pudottamana 4. ulos. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 4. sisälle. Nousi sieltä loppukaarteen alussa 3.
ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin 4. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 4 Joe Le Taxi lähti mukavasti matkaan ja
sai pian paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä ratkaisuvaiheissa vain tasainen. 10 Eloy D´Avignere juoksi 5. ulkona.
Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 100 metriä myöhemmin vetoavun
eteensä. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. Viim. 700 m 17,3. 9 Doreeta
oli lauman hänniltä sisäradalta rehellisen riittämätön. 11 Laura Express juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 700
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin suunta vaihtui loppukaarteessa taaksepäin. Viim. 400 m
24,9. 6 Laser Jet käynnistyi mukavasti ja sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Laukkasi siellä 250
ennen maalia yllättäen pitkäksi. 7 Billy Bob ja 8 Lucky Baroness olivat poissa.

Väliajat: 12,0 / 2 - 15,5 / 2 - 18,0 / 2 - 14,0 / 2

4. Lähtö

11 Ingrosso matkasi 6. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti
ja puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 15,2. 1 Hell Broke Luce kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai
avausringillä koko ajan pientä painetta. Sai rauhoittaa tahtia kolmannella puolikkaalla ja tuli hyvin maaliin
asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 4 Lemon Breezer oli johtavan kannasta asiallinen kolmas.
10 Carajoso juoksi 5. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim.
400 m 15,0. 8 Magnifik C. D. otti alun rauhassa ja juoksi 6.- 7. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa
sisäradalle. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli loppumetrit aivan juosten. Viim.
400 m 14,7. 9 Capo The Fly juoksi 4. sisällä. Sai 900 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiseen ulos. Oli siellä loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran

puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 12 Millcape´s Devil lähti heti ajamaan 3. rataa ilman
vetoapua eteenpäin. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä
päätössatasella kärkitaistosta, mutta ei silti koskaan luovuttanut. 7 Spider Blessed pudotti ensimmäisen
takasuoran alussa 3. ulkoa 4. sisälle. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3. sisältä, mistä otti
lopussa aivan maksimit. 3 Crystal Bay lähti rauhassa ja jäi 4. ulos. Jäi 900 juostuna 5. ulos. Pudotti 850
ennen maalia 6. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa uudelleen 4. ulos. Lähti sieltä 400 ennen maalia
kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 15,8. Ajo oli selvällä suosikilla aika rauhallinen. 2 Do It
Valiant matkasi 3. sisällä. Nousi sieltä 900 juostuna 3. ulos. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä
väsyneen vastustajan taakse hetkeksi vaille kiritilaa. Sai pian vapaan radan ja oli lopussa vaisu. 5 Super
Classic sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 650 juostuna 3. ulos. Aloitti sieltä kierros ennen maalia matkan
kohden takajoukkoja ja oli oikein vaisu. 6 Debbie´s Dartque eteni ensimmäisessä kaarteessa 3. radalta
kuolemanpaikalle. Sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Antoi sieltä selvästi periksi jo viimeisen
takasuoran alussa. Tuli loppua oikein hiljaa. Viim. 1000 m 23,6.

Väliajat: 13,0 / 1 - 15,0 / 1 - 17,0 / 1 - 16,0 / 11

5. Lähtö

11 Hamlet Star lähti mukavasti ja sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle ja painui loppusuoralla selvään
voittoon. Viim. 700 m 13,0. 6 Tesslove juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Pääsi 750 ennen maalia
pudottamaan kakkoskeulaksi. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos ja oli lopulta varmasti toinen. Viim. 700
m 15,3. 8 Tiger Vice käynnistyi oikein vauhdikkaasti ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Veti reippaalla
liekillä. Jäi 300 ennen maalia johtavan kantaan ja tuli lopun tasaisesti. 9 Mico Roff juoksi 3. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja seuraili jatkossa tasaisesti neljänneksi. 10 Driverlane juoksi 5.
ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin ulkoradoille ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m
15,0. 5 Fastoche Thieben otti 150 juostuna keskijoukoissa 3. radalla laukan ja jäi aivan taustalle. Kulki
taustalla sisäradalla asiallisesti ja oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaakin. Viim. 1000 m 17,1. 4 Min Fina
Ella ei vain riittänyt lopussa 4. ulkoa. 1 Lovis Lini matkasi johtavan kannassa. Aloitti sieltä viimeisen
takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Oli lopussa melko vaisu. 7 Moving On Up sai ensimmäisen
takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran alussa 3. sisähevosen rinnalle toisen
radan vetojuhdaksi. Taipui pian pahoin ja oli oikein vaisu. 2 Timo Frontline lähti rauhassa matkaan ja putosi
lauman hännille 5. ulos. Otti siellä 850 juostuna laukan ja menetti hieman asemiaan. Kulki jatkossa vaisusti
ja otti loppusuoralla kulisseissa laukan, mikä johti hylkäykseen. 3 Instatag laukkasi 200 juostuna 3. ulkona
pitkäksi. 12 Troopers juoksi 4. sisällä. Pääsi sieltä sujuvasti etenemään ja nousi loppukaarteessa viidenneksi.
Ravi mureni päätössatasella ja laukkasi pian hylkäykseen.

Väliajat: 14,0 / 8 - 15,5 / 8 - 18,0 / 8 - 14,0 / 11

