1. Lähtö

3 Härmän Suvituuli painui 250 juostuna kuolemanpaikalta kärkipaikalle. Tamma veti jatkossa tasaisen
reippaasti ja nappasi lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m 31,2. 1 Piirtuli kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
tamma jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Se nousi 300 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä tamma oli
lopussa oikein varmasti toisena maalissa. 6 Pikku- Irmeli putosi alussa keskijoukkoihin, mistä tamma eteni
toisen kierroksen alkaessa kolmanneksi harvassa jonossa. Se tuli siinä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000
m 32,4. 10 Topias Rok lähti keskijoukoissa 1600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pääsi
800 ennen maalia pudottamaan 4.sisälle, missä se seuraili lopun tasaisesti. 11 S. N. Mikaela sai
ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan pääjoukon hänniltä toiselta radalta. Tamma jäi viimeisen
takasuoran alussa 5.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Se otti loppusuoran alussa laukan,
mihin tamma menetti yhden sijoituksen. 5 Siniparta sai nopeasti paikan 3.sisältä, mistä ruuna aloitti kierros
ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Viim. 500 m 43,6. 9 Riplei pysyi takajoukoissa koko matkan
ajan. 8 Vagabond otti 250 juostuna lyhyen laukan ja menetti samassa vauhtinsa pudoten aivan taustalle.
Ruuna kulki jatkossa kulisseissa kohtalaisesti. 7 Sähkömies putosi heti alussa taustalle, missä ruuna oli
jatkossa rehellisen riittämätön. 2 Carmenita laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 4 Sinilee otti vajaa 100
juostuna pahan laukan ja tamma laukkaili pian hylkäykseen asti.

Väliajat: 37,0 / 3 - 36,5 / 3 - 34,0 / 3 - 30,0 / 3

2. Lähtö

5 Dayzee Beyonce käynnistyi reippaasti ja tamma painui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle,
mistä se hallitsi vaivatta maaliin saakka. Viim. 700 m 16,0. 10 Flywithme juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti
950 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 550 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni 400
ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä se oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 15,0. 11 Gabriel Star
matkasi 6.ulkona, mistä ori lähti 1050 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se tuli pitkän kirinsä mukavasti sisään
asti ja oli lopussa varmasti kolmas. 4 Florentina matkasi 4.sisällä, mistä tamma sai kierros ennen maalia
paikan 3.sisältä. Se seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Raibow Giant juoksi 3.sisällä, mistä
ruuna nousi puolimatkassa toiseen ulos. Se jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa ja
menetti hieman asemiaan. Ruuna lähti 400 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan asiallisesti.
Vii. 400 m 16,0. 8 Kicapoo Windcape matkasi 4.ulkona, mistä ori pudotti päätöspuolikkaan alussa
sisäradalle. Ori seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Eco Creek käynnistyi hitaasti ja ori jäi
aivan lauman hännille. Se nousi ensimmäisen takasuoran lopussa 7.ulos. Ori lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3.radalle. Se siirtyi loppukaarteen puolivälissä kiriin 4.radalle ja tuli lopun asiallisesti.
Viim. 700 m 15,7. 12 Finosåfin oli 5.ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 7 Jenel In The Crown
käynnistyi mukavasti, mutta tamma juuttui ensimmäisessä kaarteessa 3.radan kiertäjäksi. Se peruutteli 850
juostuna lauman hännille 3.radalle, missä tammalla ajettiin lähes samassa eteenpäin. Se eteni 550 ennen
maalia kuolemanpaikalle asti, mistä tamma antoi loppukaarteessa ymmärrettävästi periksi. 3 Francine Web
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai 700 juostuna vetoavun eteensä. Se jäi kierros ennen
maalia 3.ulos. Tamma oli siellä viimeisellä takasuoralla hetken vailla kiritilaa. Se pudotti loppukaarteen
puolivälissä sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 6 My Captain juuttui nopeasti 3.radan kiertäjäksi,
missä ruunalla ajettiin ensimmäisen takasuoran puolivälissä voimalla eteenpäin. Se sai 700 juostuna

kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna antoi siitä viimeisellä takasuoralla selvästi periksi. Viim. 600 m 24,0. 2
Ginelle juoksi johtavan kannassa, mistä tamma putosi loppukaarteessa kärkihevosen vauhdista ja sen ravi
hajosi samassa. Tamma laukkasi 300 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 5 - 18,0 / 5 - 20,0 / 5 - 15,0 / 5

3. Lähtö

5 Rosi´s Bianca kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai ensimmäisen takasuoran lopulla painetta
osakseen. Se piti kuitenkin kiinni paikastaan. Tamma otti lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m 15,0. 11
Bianca Creek lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma pääsi 450 juostuna
pudottamaan toiseen ulos, mistä se jäi 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tamma tuli siitä rehellisesti
maaliin asti. Viim. 1000 m 15,6. 1 Big Mas matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna nousi ensimmäisen takasuoran
alussa toiselle radalle ja kävi pian kyselemässä kärkipaikkaa. Se tyytyi 700 juostuna paikkana johtavan
kannasta, mistä ruuna ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 4 Viva Adriana matkasi alun johtavan kannassa,
mistä tamma jäi 700 juostuna 3.sisään. Se nousi sieltä 400 ennen maalia toiseen ulos. Tamma nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin 3.radalle ja oli lopussa ajettuna tasainen neljäs. 8 Always To Excel peruutteli
ensimmäisen takasuoran alussa lauman hännille 7.sisään. Ori lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin
3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 5.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun hyvin. Viim. 700 m
13,5. 2 Ebby Ride matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 550 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 350
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli aivan asiallisesti sisään asti. 12 Caribian Lady
matkasi 5.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä
jälkeen se tuli lopun vain tasaisesti. 7 Unbeaten Stride seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen
juostuaan pääosin toisessa ulkona. 9 Sahara Redrama matkasi 5.ulkona, mistä tamma sai 900 ennen maalia
paikan 4.ulkoa. Se oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Tamma ei saanut loppusuorallakaan täyttä
mahdollisuutta kirimiseen. 6 Ulan Breed pudotti ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalta
4.sisälle. Se ei vain riittänyt sieltä lopussa. 3 Capo Birdland juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään lähinnä tasainen ja ruunalla oli kurveissa vähän
vaikeuksia. 10 Starlight Diva matkasi 6.sisällä, mistä tamma taipui loppukaarteessa selvästi. Viim. 400 m
21,0.

Väliajat: 16,0 / 5 - 16,0 / 5 - 16,0 / 5 - 14,0 / 5

4. Lähtö

1 Last Finn kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi vaivatta maaliin asti. 9 Decena sai heti paikan
johtavan kannasta, mistä tamma piti lopun reippaassa lopetuksessa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 13,0. 10
Bebina matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja haastoi lopussa tiukasti
edellään juosseen. 5 Super Classic matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna pudotti puolikas juostuna
4.sisään. Se oli sieltä sisäradan vetäessä asiallinen neljäs. 8 Carajoso matkasi alun 3.ulkona, mistä ruuna sai
450 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna

tuli oli lopussa tasainen. 7 Dear Josie lähti alussa ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tammaa
otettiin ensimmäisen takasuoran puolivälissä kiinni ja se sai paikan 3.ulkoa. Tamma ei vain riittänyt sieltä
lopussa. 2 Lass Jolly juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi loppukaarteen alussa selvästi
periksi. Viim. 400 m 20,5. 6 Brissac Rapide laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 3 Ghost Story ja 4 Take That olivat
poissa.

Väliajat: 14,0 / 1 - 16,0 / 1 - 16,0 / 1 - 12,0 / 1

5. Lähtö

2 Kat´s Commander juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ruuna piti tempon tasaisen reippaana. Se
painui loppukaarteen alussa kärkipaikalle ja puristi lopussa vahvan juoksun tehneenä vielä selvään voittoon.
11 High Profile matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se puristi loppusuoralla varmasti toiseksi. Viim. 700 m 14,9. 10 Cheri Sane matkasi toisessa
ulkona, mistä ruuna jäi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle ilman vetoapua. Se oli siitä lopussa varmasti
kolmas. 9 Giorgio Noster matkasi 3.ulkona, mistä ruuna pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja oli lopussa
tasainen neljäs. 12 Nice My Sin matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran lopulla kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään tasainen. Viim. 700 m 17,3. 4 Edward Star matkasi johtavan
kannassa, mistä ruuna nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja se otti lopussa aivan maksimit. 6 Expanse´s
Hope peruutteli ensimmäisessä kaarteessa lauman hännille toiselle radalle, mistä tamma pudotti 1050
ennen maalia 5.sisään. Se oli sieltä jatkossa vain tasainen. 3 Expanse´s Princess juuttui ensimmäisessä
kaarteessa 3.radan kiertäjäksi, mistä tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 5.ulkoa. Se oli sieltä
lopussa vain tasainen. 5 Grace Pezzo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tammalla pidettiin kiinni. Se antoi
loppukaarteessa prässin alla periksi ja tamma taipui taustalle. Viim. 400 m 23,8. 7 Xbaron Kemp matkasi
aivan taustalla sisäradan jonossa, missä ruuna oli heikko. Viim. 1000 m 25,6. 8 Misunderstood Rok oli
6.sisältä vaikeuksissa jo varhain. Viim. 1000 m 27,3. 1 Denna laukkasi 3.sisällä pitkäksi viimeisen takasuoran
alussa.

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

