1. Lähtö
4 Indigo Star matkasi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Jäi 350 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi, mistä jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 18,6. 8 Lotteria Maracat lähti
taustalta mukavasti ja sai 300 juostuna paikan 4. sisähevosen rinnalta toisen radan vetojuhtana. Eteni 900
juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 700 ennen maalia kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin
lopussa toiseksi. 1 Bwt Dakota kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 300 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa ahtaan oloisesti toiselle radalle. Pudotti loppukaarteen
alussa johtavan kantaan ja oli tasainen kolmas. 9 Janegartner lähti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai
250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Tuli viimeisen takasuoran alussa nostetuksi 3. radalle. Pudotti 300
ennen maalia toiselle radalle ja tuli lopun tasaisesti. 7 Franco Des Thirons otti 150 juostuna pahan laukan ja
jäi selvästi. Kulki jatkossa kohtalaisesti. 3 Shiny Beatrix painui 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi
viimeisen takasuoran alussa johtavan kantaan ja antoi jatkossa selvästi periksi. 6 Heavens Taj lähti rauhassa
ja putosi heti taustalle, missä oli jatkossa aika vaisu. Viim. 700 m 28,3. 5 Franz Star oli 4. sisältä heikko ja
katkesi jo viimeisellä takasuoralla. 2 Midsummer Cubana oli poissa.
Väliajat: 19,5 / 3 - 19,5 / 3 - 21,0 / 8 - 19,5 / 4

2. Lähtö
8 Meno- Missi lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Otti 350 juostuna lyhyen laukan ja
menetti hieman asemiaan. Eteni pian kolmanneksi. Lähti kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Painui viimeisen takasuoran alussa kärkeen ja oli ylivoimainen voittaja. Viim. 1000 m 40,1. 4 Suvijussi otti
kärjen tuntumasta 350 juostuna laukan ja jäi aivan lauman hännille. Juuttui jatkossa 3. radan kiertäjäksi.
Pääsi 950 ennen maalia etenemään neljänneksi. Peri viimeisen takasuoran alussa laukkojen avittamana
toisen sijan. Piti jatkossa sijoituksensa helposti. 6 Lin Mari matkasi keskijoukoissa 3. ulkona. Sai edetä sieltä
sujuvasti ja oli tasainen kolmas. 11 Tomin Toivo matkasi lauman hännillä toisella radalla. Lähti 1300 ennen
maalia selkään 3. radalle. Jäi 900 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Otti 750 ennen maalia laukan ja
jäi hieman. Tuli lopun vielä asiallisesti. 10 Överbyn Kunkku matkasi taustalla sisäradalla. Nousi 900 ennen
maalia toiselle radalle. Pudotti 300 ennen maalia takaisin sisäradalle, minne jäi lopussa vaille kiritilaa. 7
Tarossi matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti 950 ennen maalia sisäradalle, missä seuraili lopun
vailla virtaa. 1 Rehulan Suvi juoksi 3. sisällä, missä ei pitänyt oikein selkäänsä. Otti 600 ennen maalia
lyhyesti juurikaan menettämättä asemiaan. Oli jatkossa melko vaisu. 3 Jermalan Tykki jäi 200 juostuna
johtavan kantaan. Nousi sieltä 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Otti 750 ennen maalia pahan
laukan. Jäi taustalle, missä otti 550 enne maalia uuden laukan ja menetti pelinsä. 5 Toukon Tähti painui 200
juostuna kärkipaikalle. Laukkasi siinä viimeisen takasuoran alussa hieman jo lyödyn oloisena pitkäksi. 9
Hohto- Liekki otti 100 juostuna laukan ja jäi selvästi. Taipui viimeisen takasuoran lopulla taustalla pahoin ja
keskeytti pian. 2 Pitopiirto oli poissa.
Väliajat: 44,0 / 5 - 43,5 / 5 - 39,0 / 8 - 39,5 / 8

3. Lähtö
4 Dark Alley käynnistyi hyvin ja painui pienessä lähdössä jo 250 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa tahtia.
Otti 150 ennen maalia muutaman askeleen laukan, minkä jälkeen hallitsi helposti maaliin asti. 3 Billy
Wanton lähti mukavasti ja sai 350 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa toiselle
radalle ja oli hyvä toinen. 6 Calgary matkasi 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle ja nousi 400
ennen maalia kolmanneksi. Piti lopussa sijansa. 2 Jenel In The Crown jäi 200 juostuna johtavan kantaan ja
ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisäpariin. Seuraili sieltä tasaisesti sisään asti. 5 Pink Floyd laukkaili
nopeasti hylkäykseen asti. 7 Juliana Comet matkasi alun viidentenä. Laukkasi 350 juostuna ja ajautui

ulkoradoille. Putosi samassa selästäkin, mutta sai pidettyä hevosen hallinnassaan. Keskeytti luonnollisesti. 1
True Value oli poissa.
Väliajat: 25,0 / 4 - 24,0 / 4 - 22,5 / 4 - 18,5 / 4

4. Lähtö
5 Troopers sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3. radalle. Sai 350 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä lopussa
varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,9. 10 Lake´s Action sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä
650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 350 ennen maalia kärkipaikalle asti. Tuli hyvin
maaliin saakka, vaikka tulikin paremman ohittamaksi. 11 Tornapull juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä tasainen kolmas. 12
Arvika By Night matkasi 5. ulkona. Teki sieltä asiallisen 550 metrin kirin. 3 Kat´s Commander jäi 300
juostuna kärkipaikalta paineen alla johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Oli
jatkossa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun lähinnä
tasaisesti. 2 Cankus Thunderball juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Vapaa väylä aukeni vasta
päätössatasella ja jossiteltavaa jäi. 9 Shiny Boss juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui siitä 350 ennen maalia ja otti lopussa maksimit. 7 Raipe Kronos matkasi 4. sisällä. Nousi
650 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Cheri Sane lähti hyvin ja
painui lopulta 300 juostuna kärkipaikalle. Jäi loppukaarteen alussa alakynteen ja tuli lopun vailla virtaa. 1
Bwt Mirage juoksi 5. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 8 Panthera Leo lähti rauhassa ja peruutteli
lopulta 3. radalta ensimmäisen takasuoran puolivälissä lauman hännille. Taipui 6. sisältä pahoin toisen
kierroksen alkaessa ja oli lähes kilpailukunnoton. Viim. 700 m 25,7. 4 Gunvald oli poissa.
Väliajat: 12,5 / 6 - 18,5 / 6 - 16,0 / 6 - 16,0 / 5

5. Lähtö
4 Vuaran Viima kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Jäi päätössatasella toiseksi, mutta
peri lopussa voiton, kun ohitse ehtinyt levisi laukalle. 3 Hotlinki juoksi toisessa ulkona. Oli pitkään vailla
kiritilaa. Löysi vapaan radan lopulta loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 6 Nirppis oli
johtavan kannasta tasainen kolmas. 2 Tarmo Ite juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Tuli siitä asiallisesti
sisään asti. 7 H. V. Tokka juuttui nopeasti toiseksi kolmannen radan jonoon. Nousi viimeisen takasuoran
alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni mukavasti, mutta 550 ennen maalia tullut laukka vesitti pelin.
Tuli lopun vielä asiallisesti. 8 Tutun Tarina juuttui heti 3. radan kiertäjäksi, missä puristi juoksu huomioiden
aivan hyvin maaliin asti. 5 Ruiske seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 1 Velhomies laukkasi lähdössä
pitkäksi. 9 Svengi juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna selkiin 3. radalle. Lähti 450 ennen maalia
kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni hyvin ja oli menossa kohden varmaa voittoa, mutta hieman ennen
maalia tullut laukka vesitti pelin.
Väliajat: 31,5 / 4 - 33,0 / 4 - 32,0 / 4 - 33,5 / 4

6. Lähtö
5 Feeling Classy lähti mukavasti ja sai 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä lopussa
niukkaan voittoon. 4 Edward Star sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä loppusuoralle tultaessa
kiriin ja ehti lähes voittoon asti. 6 Amiral Ima lähti mukavasti liikkeelle ja ajoi 3. rataa eteenpäin. Painui
lopulta 550 juostuna kärkipaikalle. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin päätösmetreillä kolmanneksi.
3 Pitbull lähti kovaa ja painui 250 juostuna väkisin kärkipaikalle. Jäi 300 metriä myöhemmin johtavan

kantaan. Ei saanut sieltä lopussa kiritilaa. 1 Bwt Duracell jäi 250 juostuna johtavan kantaan ja reilu puolikas
juostuna 3. sisäpariin. Nousi 250 ennen maalia toiseen ulos. Kiritila ei sieltä lopussa koskaan kunnolla
auennut. 10 Graze Pezzo juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Pudotti
350 ennen maalia takaisin toiselle radalle. Oli jatkossa vailla suurempaa virtaa. 9 Leemark´s Celica juoksi 4.
sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle. Oli jatkossa vain tasainen. 8 Fonseca Boko oli 4. ulkoa
kirivaiheessa vailla virtaa. 7 Afrodite Ax lähti alussa ajamaan 4. rataa pitkin eteenpäin. Otti puolikas
juostuna kiinni ja peruutti 5. sisälle. Oli jatkossa rehellisen riittämätön. 2 Fayette Sisu, 11 Ove ja 12
Diamond Shimmer olivat poissa.
Väliajat: 16,0 / 6 - 18,5 / 6 - 17,0 / 5

7. Lähtö
9 Lindy Poppins juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Siirtyi 300 ennen
maalia 4. radalle ja jyräsi lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 16,5. 6 Still Loving You juoksi toisessa
ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi.
Oli siitä aivan hyvä toinen. 4 Defrag Am lähti mukavasti matkaan ja painui 250 juostuna kärkipaikalle asti.
Tuli asiallisesti sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 5 Falcon Håleryd juoksi 3. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua ja
tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Super Classic jäi 200 juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan. Otti lopussa
maksimit. Jäi aivan viime metreillä vielä tekniseen pussiin. 3 Espoir De Ginai matkasi 3. sisällä. Nousi
loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 11 Klena Vito juuttui alussa takajoukoissa 3.
radalle. Peruutti 400 juostuna lauman hännille. Seuraili sieltä jatkossa vailla suurempaa loistoa. 7 Rose´s
Tara nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä loppukaarteen
alussa ja oli aika vaisu. 10 Prin Holz juoksi 4. sisällä, mistä oli rehellisen riittämätön. 8 Handsome Knight
laukkasi takajoukoissa ensimmäisen takasuoran puolivälissä pitkäksi. 12 Arctic Muscles juoksi 5. sisällä.
Taipui sieltä toisen ringin alkaessa pahoin ja keskeytti lopulta. 2 Westcoast Titan oli poissa.
Väliajat: 18,5 / 4 - 18,0 / 4 - 16,5 / 4 - 17,5 / 9

8. Lähtö
6 Mökin Tähti lähti mukavasti matkaan ja eteni lopulta 60 metrin takamatkasta huolimatta
kuolemanpaikalle. Jyräsi päätössatasella hallittuun voittoon. 5 Turon Linda eteni vauhdilla ja painui 600
juostuna kärkipaikalle. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 3 Herra Hurmuri
matkasi kärjen tuntumassa sisäradalla. Nousi viimeisen takasuoran alussa neljänneltä sijalta kolmanneksi.
Otti 450 ennen maalia laukan, mutta oli silti lopussa selvästi kolmas. 7 Aatsi otti pahan lähtölaukan. Sinetöi
epäonnistumisensa toisen kaarteen uudella laukallaan. 1 Hallan Kymppi kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 600
juostuna johtavan kantaan. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli oikein vaisu. Viim. 600 m 46,5.
4 Vauhti- Leevi oli keskijoukoissa rehellisen heikko. 2 Sarinan Sisu laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.
Väliajat: 40,5 / 1 - 36,0 / 5 - 36,0 / 6

9. Lähtö
2 Aarian Hermanni eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti vauhdilla ja oli lopulta erittäin ylivoimainen voittaja. 8
Virittäjä eteni nopeasti kakkoskeulaksi, missä säilytti asemansa ja oli varmasti toinen. 4 Tripla Hoo juoksi
toisessa ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran lopulla 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi.
Pudotti viimeisen takasuoran lopussa 3. sisälle ja oli tasainen kolmas. 3 Vektorin Roosa haparoi 100
juostuna lyhyesti menettämättä asemiaan. Matkasi jatkossa 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa

toiselle radalle. Otti 300 ennen maalia lyhyen laukan, mistä selvittyään tuli loppua asiallisesti. 11 Sigismund
lähti hyvin matkaan ja eteni nopeasti kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisälle. Menetti viimeisen takasuoran alussa hieman asemiaan. Otti 400 ennen maalia
laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä asiallisesti. 16 Kilmisteri lähti taustalta 1100 ennen maalia selkään 3.
radalle. Otti 900 ennen maalia pahan laukan. Laukkasi taas loppukaarteen alussa, minkä jälkeen tuli lopun
mukavasti. 9 Sypressi laukkasi ensimmäisellä takasuoralla keskijoukoissa pahoin ja jäi taustalle. Laukkasi
uudelleen loppukaarteen alussa, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 10 Gladiaattori otti 50 juostuna laukan
ja jäi hieman. Lähti keskijoukoista kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 900 ennen maalia
lyhyen laukan. Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 15 Aleksin Ilo seuraili keskijoukoista vain tasaisesti. 14 Härmän
Suvituuli lähti pääjoukon hänniltä kierros juostuna selkiin 3. radalle. Ajautui 750 ennen maalia ulkoradoille
ja menetti pelinsä. 6 Wallesmanni otti ratkaisevan lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. 12 Vauhti- Vipinä
laukkasi lähdössä ja menetti asemiaan. Matkasi jatkossa keskijoukoissa toisella radalla. Taipui sieltä pahoin
viimeisen takasuoran lopulla ja oli heikko. 13 Vip- Ralli laukkasi 100 juostuna ja jäi taustalle. Ravasi heikosti
ja oli todella huono. 5 Seekeri Sara jäi pahalla lähtölaukallaan kaukaisuuteen, missä myös pysyi jatkossa. 1
Piirtuli otti 50 juostuna pahan laukan. Laukkaili kulisseissa hylkäykseen kierros juostuna. 7 Pimpulan Parooni
laukkasi alkumatkalla pitkäksi.
Väliajat: 36,5 / 2 - 35,0 / 2 - 32,0 / 2 - 35,0 / 2

10. Lähtö
5 Pin It Tof matkasi viidentenä. Juoksi 4. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni loppukaarteen alussa kolmanneksi. Runttasi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 20,2.
2 Flex To Wheels juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui 300 ennen maalia kärkeen ja tuli oikein hyvin
maaliin asti. 4 River Cruise matkasi 5. ulkona. Tuli sieltä asiallisesti sisään asti. 1 Wallamister kiihdytti heti
kärkipaikalle. Sai koko ajan painetta osakseen. Jäi 350 ennen maalia johtavan kantaan. Tuli sieltä asiallisesti
sisään asti. Lähtö meni 3 kertaa uusiksi ja tämä lähti aina hyvin matkaan. 12 Davy Treasure juoksi 8. ulkona.
Lähti sieltä toisen ringin alkaessa selkään 3. radalle. Jäi 250 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli asiallisesti
sisään asti. 7 Flying Sirius pummasi lähdön ja putosi keskijoukkoihin sisäradalle. Seuraili jatkossa
maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Tauriel juoksi 6. ulkona. Otti sieltä lopussa aivan maksimit. 16 Natasha
Love juoksi 9. ulkona. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 400 ennen maalia
toiselle radalle ja seuraili maksimisijoitukseen. 11 Bugsy Rich otti keskijoukoissa sisäradalla 350 juostuna
laukan ja jäi lauman hännille, missä myös pysyi jatkossa. 10 Igge Xadd juoksi takajoukoissa sisäradalla. Ravi
meni viimeisen takasuoran alussa oikein heikoksi ja otti lopulta 450 ennen maalia pahan laukan. 3 Artsi
juoksi 3. sisällä. Nousi 900 juostuna 3. ulos. Laukkasi siellä loppukaarteen alussa pitkäksi. 6 Chica Valienta
matkasi toisessa ulkona. Pudotti 800 ennen maalia johtavan kantaan, missä laukkasi pian väsyneenä
pitkäksi. 8 Amirall Lada matkasi taustalla, missä taipui kolmannessa kaarteessa ja keskeytti lopulta. 15
Garriella laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 9 Oscar Caballero ja 13 I Had Enought olivat poissa.
Väliajat: 19,0 / 1 - 19,0 / 1 - 20,0 / 1 - 22,0 / 5

