1. Lähtö

5 Pärttyl matkasi alun kolmantena. Eteni ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui
550 juostuna kärkipaikalle. Hallitsi siitä varmoin ottein maaliin asti. Viim. 700 m 32,4. 11 Menolexa Rols sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 600 juostuna kuolemanpaikalle. Puristi siitä hyvin maaliin asti ja oli
tasaisesta kärkirintamasta toinen. Viim. 1000 m 32,3. 10 Sillankorvan Uljas nousi 650 juostuna 5. ulos. Lähti
sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi toisen kierroksen alkaessa pudottamaan
toiseen ulos. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Koki 400 ennen maalia hieman
motivaatio-ongelmia ja menetti hieman asemiaan. Lähti pian uudelleen kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja
tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1900 m 31,1. 4 Härmän Tuisku juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä ensimmäisen
takasuoran lopulla toiseen ulos. Pudotti 900 ennen maalia johtavan kantaan ja oli sieltä lopussa tasainen
neljäs. 12 Sinilee otti 50 juostuna laukan ja putosi aivan viimeiseksi. Lähti kierros juostuna taustalta kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä oikein rehellisesti sisään asti. 1 Turon Touhu matkasi alun
johtavan kannassa. Jäi puolikas juostuna 3. sisälle. Oli sieltä lopussa tasainen ja otti maksimit. 16 Apteekkari
matkasi 4.-5. ulkona. Otti siellä viimeisen takasuoran puolivälissä laukan ja menetti hieman asemiaan. Tuli
lopun laukasta selvittyään tasaisesti. 9 Askel Voitto sai ensimmäisellä takasuoralla paikan 3. ulkoa. Otti
siellä 600 ennen maalia laukan ja putosi pääjoukon hännille. Oli lopussa lähinnä tasainen. 7 Heivain juoksi 5.
sisällä. Aloitti siellä viimeisellä takasuoralla matkan kohden takajoukkoja ja otti 550 ennen maalia
väsyneenä pahan laukan. 14 Laktori otti 150 juostuna takajoukoissa laukan ja jäi aivan taustalle, missä myös
pysyi jatkossa. 2 Vapun Voitto eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi siitä 550 juostuna johtavan kantaan ja 900
ennen maalia 3. sisälle. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 6 Tomin Toivo otti 100 juostuna
laukan ja putosi keskijoukkoihin. Otti siellä 200 juostuna uuden laukan ja putosi aivan viimeiseksi. Laukkaili
siellä jatkossa hylkäykseen. 8 Nurmon Neito matkasi 4.- 5.sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle.
Laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen. 13 Pikku- Irmeli otti 50 juostuna laukan ja menetti selvästi
asemiaan. Otti taustalla puolikas juostuna uuden laukan. Kulki jatkossa taustalla sisäradalla asiallisesti ja oli
lopussa hylättynä seitsemäs. Hylkäystuomio tuli jo kierros ennen maalia. 15 Slovari otti 100 juostuna
taustalla laukan ja jäi aivan viimeiseksi. Suoritti taustalta asiallisesti ja olisi saanut lopussa vielä rahaa ilman
loppusuoran laukkaansa, mikä johti hylkäykseen. 3 Hiirturi oli poissa.

Väliajat: 41,0 / 2 - 38,0 / 5 - 31,5 / 5 - 31,0 / 5

2. Lähtö

3 Vaya Con Dios juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä kierros ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralle
tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa voittoon. Viim. 700 m 17,7. 2 Shackhills Thunder
matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä puolimatkassa kuolemanpaikalle. Tuli siitä rehellisesti maaliin asti,
vaikka tulikin aivan lopussa selästään hyökänneen ohittamaksi. Viim. 1000 m 18,3. 1 Lake´s Bella kiihdytti
heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin rauhassa. Tahti kiihtyi hieman toisella kierroksella. Tuli
asiallisesti maaliin, vaikka putosikin päätössatasella voittotaistosta. 7 Take Home Message juoksi 4. sisällä.
Tuli siitä kärkijoukon mukana maaliin asti. 4 Countess Zolletta otti ratkaisevan lähtölaukan ja menetti heti
pelinsä. 5 Muckelymimmy ja 6 Matamixx olivat poissa.

Väliajat: 18,5 / 1 - 23,0 / 1 - 19,5 / 1 - 18,0 / 3

3. Lähtö

5 La Masse Monetaire käynnistyi hyvin ja painui nopeasti kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin
asti. 1 Västerbopaperdoll oli johtavan kannasta varmoin ottein toinen. 3 Diablo Star juoksi 4. sisällä, mistä
sai kierros juostuna paikan 3. sisältä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti ja oli lopussa
varmasti kolmas. 8 Cheri Sane käynnistyi vauhdilla ja sai nopeasti kuolemanpaikan haltuunsa. Sai
ensimmäisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä. Jäi kierros juostuna 3. ulos. Lähti sieltä 400 ennen
maalia selkään 3. radalle ja 250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan juosten maaliin
asti. Viim. 400 m 15,0. 7 Denna sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti sieltä 350 juostuna 3. sisälle.
Nousi 950 juostuna uudelleen toiseen ulos. Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Sai pian paikan 3. sisähevosen rinnalta toisen radan vetojuhtana. Tuli lopun tasaisesti. 9 El Senor Deo
matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 600 juostuna
kuolemanpaikalle. Putosi siitä 400 ennen maalia kärkitaistosta ja antoi lopussa selvästi periksi. 6 Demolition
Pezzo juoksi 3. ulkona, mistä pudotti 850 ennen maalia 4. sisälle. Seuraili sieltä lopussa vaisusti aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. Viim. 400 m 26,5. 10 Elmo Exceptional matkasi 5. ulkona. Oli sieltä jo
viimeisen takasuoran alussa vaikeuksissa ja ravisikin hieman kankeasti. Oli lopussa oikein vaisu, eikä kaikki
tainnut olla kunnossa. Viim. 400 m 31,0. 4 Al´s Diva Tequila laukkasi 100 juostuna pitkäksi. 2 Amazing
Spring, 11 Lucky Toy Boy ja 12 Goofy Goof olivat poissa.

Väliajat: 12,5 / 5 - 15,0 / 5 - 18,0 / 5 - 16,5 / 5

4. Lähtö

3 Aparis matkasi alun johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen kaarteen lopulla 3. sisälle. Sai sieltä 250 ennen
maalia sujuvasti tilaa ja lähti kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi lopussa selvään voittoon. Viim. 400 m
25,0. 2 Vikkeer jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 700 juostuna
kärkihevosen tuntumaan. Tuli siitä hyvin maaliin asti ja puristi lopussa toiseksi. 1 Rankkari juoksi 4. sisällä.
Nousi 650 ennen maalia 3. ulos. Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. 7 Viekra eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui 300 juostuna paikastaan ja jatkoi
johtavan kannassa. Ei saanut sieltä lopussa lainkaan kiritilaa. 4 Novan Voitto painui ensimmäisen kaarteen
lopulla kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa vetää sopuisasti, mutta antoi silti päätössatasella periksi. 5
Lakan Leija juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 450 juostuna 6. sisälle. Nousi 1050
ennen maalia 6. ulos. Lähti 400 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli kirinsä tasaisesti sisään asti. Viim. 400
m 25,6. 9 Hipatsu matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Kiri katkesi 450 ennen maalia kärjen rinnalta 3. radalta tulleeseen pahaan laukkaan. Tuli lopun
taustalta tasaisesti. 11 Mikori sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Putosi sieltä
loppukaarteen puolivälissä kärjen kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit. 10 Kruunun Prinssi ei vain
riittänyt lopussa juostuaan pääosin 4.- 5. sisällä. 12 Hillervo matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Kirin suunta oli nopeasti taaksepäin ja loppu oli erittäin heikkoa
menoa. 6 Vaarao laukkasi lähdössä ja jäi paljon. Laukkaili jatkossa kulisseissa nopeasti hylkäykseen asti. 8

Rallan Salama otti alun rauhassa ja matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi
pian 3. radalle ilman vetoapua. Laukkasi hieman ennen maalia ja menetti siihen seitsemännen sijan.

Väliajat: 26,0 / 4 - 29,5 / 4 - 27,0 / 4 - 25,5 / 3

5. Lähtö

4 M. T. Kopitar juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää haluamaansa tahtia ja piti lopussa varmaan voittoon. 9 Jimmy Ray matkasi
alun 4. ulkona. Sai puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Sai viimeisen takasuoran lopulla edetä toiseen ulos.
Löysi loppusuoran puolivälissä sujuvasti kiritilaa ja ehti lopussa toiseksi. 6 Way To Go juoksi alun toisessa
ulkona. Jäi puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Tuli siitä rehellisesti maaliin asti ja oli lopulta kolmas. Viim.
700 m 14,1. 3 Rocknroll Kronos kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui puolikas juostuna paikastaan ja jatkoi
johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 2 Ingrosso juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä
päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoran puolivälissä ja tyytyi
jatkossa säilyttämään asemansa. 1 Queensland seuraili 4. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Exotic
Linda juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle. Pudotti 300 juostuna 5. ulos. Lähti sieltä 850 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 14,2. 10 Blue Pearl juoksi 5.
sisällä. Nousi loppukaarteen puolivälissä kirin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 13,7. 12
Zacus Turbo juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä loppukaarteessa toiselle radalle ja seuraili tasaisesti
maksimisijoitukseen. 8 Pink Floyd juoksi alun lauman hännillä sisäradalla. Nousi 7. sisältä 900 juostuna 6.
ulos. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tyytyi
lopussa seurailuun. 11 Zelle´s Escalade ei vain riittänyt 4. ulkoa lopussa lainkaan. Viim. 400 m 23,8. 5
Elzevier Lloyd juoksi 3. sisällä. Laukkasi siellä 350 ennen maalia yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 12,5 / 4 - 17,0 / 4 - 15,0 / 4 - 13,5 / 4

6. Lähtö

4 Excalibur It eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää haluamaansa tahtia ja otti parastaan antamatta
selvän voiton. Oli oikein vakuuttava heti pienestä tauosta huolimatta. 5 Magnifik C. D. juoksi toisessa
ulkona, mistä lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim.
700 m 14,2. 1 Wicasa Sioux matkasi johtavan kannasta, mistä oli lopussa tasainen kolmas. 2 Bewitch Boy
matkasi 3. sisällä. Nousi sieltä 300 ennen maalia toiselle radalle ja loppusuoran alussa edelleen kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Tuli lopun asiallisesti. 3 Fade To Jam juuttui 150 juostuna 4. sisähevosen rinnalle
toisen radan vetojuhdaksi. Eteni kolmannessa kaarteessa 2. sisähevosen rinnalle. Puristi siitä aivan juosten
maaliin asti, vaikka putosikin lopussa niukasti toton ulkopuolelle. 10 Winehouse juoksi 5. sisällä. Sai sieltä
viimeisen takasuoran alussa paikan 4. sisältä. Sai loppusuoralle tultaessa sujuvasti kiritilaa ja tuli lopun
tasaisesti. 6 Anasazi Kemp peruutti ensimmäisen kaarteen puolivälissä ulkoradoilta 6. sisälle. Nousi sieltä
päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle. Kirikaistat pysyivät kuitenkin kiinni. Pudotti 250 ennen maalia
sisäradalle ja tuli lopun asiallisesti. 7 Champ Walk In juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia selkiin 3.

radalle. Nousi loppukaarteen puolivälissä kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. 9 Star To
Be Loved juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Sai pian paikan toisesta ulkoa,
mistä antoi 300 ennen maalia selvästi periksi. 11 Vegas juoksi 3. ulkona. Jäi sieltä viimeisen takasuoran
alussa 4. ulos. Lähti samassa selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja otti 250 ennen maalia
lyödyn oloisena laukankin. 8 Gold Narva ja 12 Badass olivat poissa.

Väliajat: 17,0 / 4 - 19,0 / 4 - 17,0 / 4 - 12,0 / 4

7. Lähtö

11 Jyllätys lähti 8. ulkoa 1550 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 100 metriä myöhemmin 3. radalle ilman
vetoapua. Jyskytti pitkällä kirillään lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 25,7. 6 Jontikka juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Painui siitä 850 juostuna kärkipaikalle. Tuli siitä rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin
päätösmetreillä toiseksi. 12 Wauhti juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti
loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 24,9. 3 Eskel juoksi toisessa
ulkona. Jäi siitä viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä tauko huomioiden hyvin
maaliin asti. 5 Komento matkasi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Oli siellä
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli asiallisesti. 2 Uljas
Suomalainen juoksi johtavan kannassa. Jäi 900 juostuna 3. sisälle. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa.
Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja tuli lopun asiallisesti. Jonkin verran voimia jäi varmasti jäljellekin.
10 Tohari matkasi 6. ulkona. Pudotti sieltä 800 juostuna 5. sisälle. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä selkiin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 1 R. R. Samu juoksi 3.- 4. sisällä. Nousi loppukaarteen
alussa 3. ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 7 I. P. Muskotti
kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi siitä 850 juostuna johtavan kantaan. Antoi sieltä loppusuoralle tultaessa
hieman periksi. 15 Sävel- Taika otti kulisseissa 50 metriä juostuna pahan laukan. Kulki jatkossa kulisseissa
hyvin. 16 Tuikun Poju matkasi pääjoukon hännillä. Lähti sieltä viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3. radalle.
Oli lopussa lähinnä tasainen. 13 Larvan Hurmos lähti 1650 ennen maalia pääjoukon hänniltä kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni oikein vauhdikkaasti ja sai 900 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Otti siinä 800
ennen maalia laukan ja putosi keskijoukkoihin 4. radan kiertäjäksi. Antoi loppukaarteen puolivälissä selvästi
periksi ja putosi taustalle. Viim. 400 m 35,3. Kulki kirin alussa ensimmäiset 600 metriä 21,8- tahdilla. 8
Turun Linda matkasi 4. ulkona, mistä taipui selvästi loppukaarteen alussa. Viim. 400 m 39,3. 4 Hohdon Iines
laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 9 Menoks juoksi 7. ulkona. Lähti sieltä 1250 ennen maalia selkään 3. radalle.
Siirtyi 400 ennen maalia 4.-5. radalle ilman vetoapua. Oli lopussa etenemässä kohden varmaa voittoa,
mutta viime metrien laukka vesitti pelin. 14 Merran Emil otti pahan lähtölaukan ja jäi kulisseihin. Taipui
sisäradalla selvästi kolmannessa kaarteessa ja keskeytti pian.

Väliajat: 27,0 / 7 - 28,0 / 6 - 24,5 / 6 - 26,5 / 11

8. Lähtö

3 Star Martini matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi 400 ennen
maalia selkään 4. radalle ja lähes samassa kiriin 5. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun vahvasti ja ehti
hallittuun voittoon. Viim. 700 m 14,4. 5 Falcon Håleryd lähti rauhallisesti ja matkasi alun 5. ulkona. Lähti
sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 300 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa,
mistä puristi umpirehellisesti sisään asti ja oli lopussa vielä niukasti toinen. 1 D. D. ´s Hitman matkasi alun
johtavan kannassa. Nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiselle radalle ja painui 550 juostuna
kärkipaikalle. Tuli siitä aivan hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 6 Big Sky Hurricane lähti
aivan omaa vauhtiaan ja painui nopeasti kärkipaikalle. Luopui 550 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan
kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 9 Ellitot Boko juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna
selkään 3. radalle. Siirtyi 550 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin
asti. 7 Stay Alert kiersi alkumatkan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pääsi ensimmäisen takasuoran
puolivälissä pudottamaan toiseen ulos. Tiputti loppusuoralle tultaessa 3. sisälle ja tuli lopun tasaisesti. 2
Sahara Rouge matkasi alun toisessa ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle. Putosi
siitä 300 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei kuitenkaan koskaan täysin luovuttanut. 8 Twist Life matkasi
3.- 4. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 4 Kalanchoe P. R. aloitti 3. sisällä matkan kohden takajoukkoja jo
kierros juostuna ja oli lopussa oikein vaisu. Viim. 1000 m 21,2. 10 Feast Your Eyes oli poissa.

Väliajat. 09,5 / 6 - 13,5 / 1 - 13,5 / 1 - 15,0 / 3

9. Lähtö

4 Blacket Slipper käynnistyi rivakasti ja eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin
saakka. 6 Callela Kassius kiertyi 3. radan kautta 300 juostuna kuolemanpaikalle. Tuli siitä oikein hyvin
maaliin asti ja puristi niukasti toiseksi. Viim. 700 m 17,3. 1 Floyd Kenwood matkasi johtavan kannassa, mistä
ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 7 Vanilla Price juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan 3. radalle ilman vetoapua. Puristi
pitkän kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 15,0. 9 Taigo Blessed juoksi 3. sisällä. Nousi
loppukaarteen alussa toiseen ulos. Oli sieltä lopussa tasainen viides. 2 Laura Express laukkasi lähdössä
lyhyesti. Sai kuitenkin paikan 4. sisältä. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Leemark´s
Celica juoksi 5. sisällä. Sai loppukaarteen alussa paikan 4. sisältä. Jäi loppusuoran puolivälissä hieman vaille
kiritilaa, vaikka ei aivan lopussa tullutkaan aivan vetoapunsa selässä. 8 Laser Jet juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen kaarteen hännillä lauman hännille. Nousi
viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun
tasaisesti. 10 Arabica Redneck juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 5 Kemas
Beauty matkasi toisessa ulkona, mistä aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja.
Taipui loppukaarteessa selvästi. 3 Lisebet juoksi 3. ulkona. Pudotti sieltä 350 ennen maalia 5. sisälle. Nousi
loppusuoran alussa takaisin toiselle radalle. Siirtyi päätössatasella ahtaan oloisesti vapaalle radalle ja kiri
kuudentena maaliin. Meni kuitenkin hylkäykseen murtautumisesta. 11 Amazing Captor matkasi lauman
hännillä toisella radalla. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni asiallisesti kohden
rahasijaa, mutta tuli 50 ennen maalia nostetuksi ja laukkasi samassa hylkäykseen.

Väliajat: 11,5 / 4 - 13,0 / 4 - 17,5 / 4

10. Lähtö

8 Gillan matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni loppusuoran loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 28,4. 5 Landen Likka
juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Painui siitä loppusuoralle tultaessa kärkipaikalle.
Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 3 Liisan Isopoika eteni ensimmäisen
takasuoran alussa kuolemanpaikalta kärkeen. Putosi loppusuoran puolivälissä voittotaistosta ja oli lopussa
kolmas. 4 Kuutti sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Pudotti loppukaarteessa takaisin toiseen ulos ja oli lopussa tasainen neljäs. 6 Vuaran Viima juoksi
4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti.
Viim. 700 m 28,8. 12 Vieskaus seuraili 5. ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 13 Tupsahti matkasi 4. sisällä.
Nousi sieltä 550 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Passinto
matkasi lauman hännillä toisella. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Siirtyi loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 11 Väiste juoksi 6. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin
asti. 15 Vias Väiski matkasi lauman hännillä sisäradalla 6. sisällä. Tuli siellä suuremmin vakuuttamatta
maaliin asti. 2 Seekerin Lissu matkasi 3. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 7 Taika- Tähkä jäi
alussa aivan taustalle sisäradalle. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 16 Hallan Kymppi oli taustalta
sisäradalta rehellisen riittämätön. 10 Velhomies menetti alussa häiriöstä täysin asemansa. Jäi aivan
taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 9 Katrin Ram otti ratkaisevan lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. 1 Tuli
Rols kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Laukkasi siellä 1050 ennen maalia
pitkäksi.

Väliajat: 32,5 / 3 - 33,0 / 3 - 30,0 / 3 - 27,5 / 8

