1. Lähtö
10 Sigismund eteni nopeasti harvaan muodostelmaan kuudenneksi. Matkasi jatkossa neljännessä ulkona. Lähti 1200
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 800 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Jyräsi siitä
loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 31,5. 5 Tripla Hoo eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 300 juostuna
johtavan kantaan. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ja oli lopussa varmasti toinen. 7 Satavarma lähti hyvin ja painui
lopulta 300 juostuna kärkipaikalle asti. Tuli siitä aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 8
Virittäjä matkasi 4. sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Jäi 800 ennen maalia 3. ulos. Lähti
300 ennen maalia kiriin 3. radalle ja oli asiallinen neljäs. Viim. 400 m 32,5. 9 Larvan Lempi juoksi 3. ulkona. Lähti
päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Menetti viimeisen takasuoran alussa hieman vauhtiaan, minkä jälkeen tuli
lopun tasaisesti. 2 Vipella nousi 3. sisältä ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti
viimeisen takasuoran alussa sisäradalle, missä seuraili lopun tasaisesti. 1 Suvijussi otti pahan lähtölaukan ja putosi
lauman hännille. Otti pääjoukon hännillä puolimatkassa uuden laukan ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa aivan
mukavasti. Viim. 1700 m 32,7x. Tästä viim. 700 m 30,7. 3 Kukkarosuon Ville otti 250 juostuna laukan ja putosi
taustalle. Kulki jatkossa asiallisesti, mutta otti 350 ennen maalia uuden laukan ja menetti pelinsä. 6 Tuutinki laukkasi
lähdössä ja laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 4 Seekerin Sara oli poissa.
Väliajat: 37,5 / 7 - 37,0 / 7 - 31,5 / 7 - 32,5 / 10

2. Lähtö
6 Baron Box juoksi 3. ulkona. Sai 750 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.4. radalle ilman vetoapua. Puristi loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,4. 3 Hope Sunrise juoksi johtavan
kannassa. Nousi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa niukasti toinen. 2 Fastizz Am kiihdytti
heti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin niukasti kolmanneksi. 10 Fancy
Creek juoksi 4. sisällä. Sai viimeisen takasuoran lopulla edetä vapaasti johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia
toiseen ulos, mutta kirikaistaa ei lopussa koskaan löytynyt. 9 Parisiodi juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli jatkossa tasainen. 7 Afrodite Ax
juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Peruutti 700 juostuna lopulta 6. sisäpariin. Nousi aivan pian 3. ulos. Seuraili
sieltä lopun tasaisesti. 8 Zulamit laukkasi lähdössä ja jäi 5. sisälle. Sai edetä sieltä jatkossa sujuvasti ja tuli tasaisesti
sisään asti. 5 Diamond Shimmer juuttui nopeasti 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti siitä
viimeisen takasuoran puolivälissä matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 1 Pious Donation laukkasi lähdössä
pitkäksi. 4 Clay Brick laukkasi lähdössä pitkäksi. Näytti muuten hyvältä. 11 Amiral Ima laukkasi toisessa ulkona 350
juostuna pitkäksi.
Väliajat: 14,0 / 2 - 17,0 / 2 - 20,0 / 2 - 15,0 / 6

3. Lähtö
7 Siron Peli otti alun rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkiin 3. radalle. Nousi viimeisen
takasuoran alussa 4. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti ja jyräsi loppumetreillä eleettömään voittoon. Viim. 1000
m 27,6. 8 Alvaron matkasi toisessa ulkona. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai
loppukaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Oli siitä lopussa hyvä toinen. 9 Onnin Tahti juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Painui päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja oli lopussa hyvä kolmas. 1 Marhotti juoksi 3. sisällä.
Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Oli sieltä lopussa tasainen. 6 Svengi otti alun rauhassa ja matkasi 5.
sisällä. Nousi kierros juostuna 5. ulos. Lähti loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Otti 300 ennen maalia pahan
laukan, minkä jälkeen tuli lopun vahvasti ja olisi ollut ravilla pysyessään voittotaistossa. 3 Siirin Hilla kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 4 Winsinnatti ei vain
riittänyt lopussa juostuaan pääosin 4. sisällä. 2 Vuaran Viima painui kuolemanpaikalta kärkeen puolikas juostuna. Jäi
loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Otti 450 ennen maalia väsyneenä laukankin ja menetti pelinsä lopullisesti. 5
Passinto juoksi 3. ulkona. Lähti kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi.
Väliajat: 25,5 / 2 - 29,0 / 2 - 30,0 / 2 - 29,0 / 7

4. Lähtö
8 Indyana Joness matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Ajoi ensimmäisen takasuoran lopulla voimalla
eteenpäin ja painui lopulta 750 juostuna kärkipaikalle asti. Veti tasaisen reippaasti ja oli vakuuttava voittaja. 2 Honey
Star lähti rauhassa ja matkasi lopulta 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi
loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti sisään asti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m
15,0. 10 Sahara Ayanna juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
päätöspuolikkaan alkaessa toiseksi. Oli lopussa aivan hyvä kolmas. 5 Rapido Follo juuttui 350 juostuna
kuolemanpaikalle, missä kävi kysymässä kärkipaikkaa. Joutui reippaan avauksen jälkeen tyytymään paikkaan
johtavan kannassa. Jäi 750 juostuna 3. sisäpariin. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 250
ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 3 Mr Noon jäi 300 juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan.
Juoksupaikaksi muodostui 750 juostuna lopulta 4. sisäpari. Oli sieltä lopussa asiallinen. 7 Nickelback juoksi 4.-5.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti 400 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi pian
vapaalle radalle ja tuli lopun vailla suurempaa loistoa. 11 Mr Joke Diamond matkasi alun keskijoukoissa toisella
radalla. Sai lopulta toisessa kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan
loppusuoran alussa lauman hänniltä. Tuli lopun hieman sijoitustaan paremmin. 4 Floyd Kenwood painui 300 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa kovaa painetta osakseen. Jäi lopulta 750 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Taipui sieltä päätöspuolikkaan alussa selvästi. 9 Blue Blood Lover matkasi 6. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Ei mitenkään loistanut kirissään. 6 BWT Duracell lähti kovaa, mutta otti 300
juostuna kärjen tuntumasta laukan ja menetti hieman asemiaan. Jäi lopulta 700 juostuna 4. sisähevosen kupeelle
toisen radan vetojuhdaksi. Taipui päätöspuolikkaan alussa ja putosi lopulta taustalle. 1 Nice My Sin oli poissa.
Väliajat: 09,5 / 4 - 14,0 / 8 - 18,5 / 8 - 16,0 / 8

5. Lähtö
2 Lumino matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi lopulta ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 900 juostuna johtavan kantaan. Nousi taas 850 ennen maalia kuolemanpaikalle. Löi
kärkihevoselle painetta ja painui lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 28,6. 1 Jamas Vilmer kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Nousi samassa toiselle ja painui puolikas juostuna uudelleen
kärkeen. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 8 Villin Viksu matkasi lauman hännillä
noin 5. ulkona. Sai puolimatkassa paikan 3. ulkoa. Otti 850 ennen maalia laukan ja jäi jonkin verran. Kulki jatkossa
asiallisesti ja oli isojen tasoerojen lähdössä vielä kolmas. 12 Siriliisi matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Sai
kolmannessa kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Pudotti pian sisäradalle ja oli lopussa tasainen neljäs. 11 Kilmisteri
matkasi 4.-3. ulkona. Sai loppukaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Otti 350 ennen maalia laukan ja jäi jonkin
verran. Tuli lopun vielä aivan juosten. 6 Marin Tase oli keskijoukoista toiselta radalta rehellisen riittämätön. 7
Sillankorvan Uljas matkasi keskijoukoissa, mistä antoi loppusuoralle tultaessa pahoin periksi ja kärsi taas loppusuoran
kammosta. 3 Laareni laukkasi 3. sisällä pahoin ensimmäisen takasuoran alussa. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 4
Tilun Taru laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Laukkaili viimeisen takasuoran lopulla pääjoukon hännillä hylkäykseen. 5
Ämpäri painui 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Luopui 200 metriä myöhemmin paikastaan ja jatkoi johtavan
kannassa. Taipui sieltä jo kierros juostuna ja laukkasi pian väsyneenä pitkäksi. 9 Olaus Magnus laukkasi 200 juostuna
pitkäksi. 10 Härmän Suvituuli matkasi 3.-4. sisällä, missä laukkasi kierros juostuna pitkäksi. Kulki jatkossa hylättynä
asiallisesti.
Väliajat: 25,5 / 1 - 27,0 / 1 - 31,0 / 1 - 29,5 / 2

6. Lähtö
5 Daddy´s First matkasi viidentenä sisäradan jonossa. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti
loppusuoran alussa kiriin ja puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 11,6. 2 Wicasa Sioux juoksi alun
kärjen tuntumassa, mistä iski ensimmäisen takasuoran lopulla voimalla eteenpäin ja painui 650 juostuna kärkeen
asti. Sai vetää jatkossa haluamaansa tahtia ja tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 1
Star To Be Loved kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 600 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Ei saanut sieltä lopussa

kiritilaa. 9 Better Boost juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä
aivan juosten sisään asti. 3 Haras Du Pin matkasi johtavan kannassa. Jäi toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Otti sieltä
lopussa maksimit. 7 Flirt Fortuna juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos, mistä otti lopussa
maksimit. 8 Griminal Jack juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Otti ensimmäisen takasuoran alussa kiinni ja pakitti 7.
sisälle. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4. sisältä. Oli sieltä kirivaiheessa mahdottoman tehtävän edessä. 4
Umberto Croft ja 6 Earn n´Burn olivat poissa.
Väliajat: 15,5 / 1 - 16,0 / 2 - 17,0 / 2 - 12,5 / 5

7. Lähtö
4 Vikkeer juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Painui 450 ennen
maalia kärkeen ja vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 28,3. 5 Eskel otti 50 juostuna laukan ja jäi hieman.
Sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 4. ulkoa. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 350 ennen
maalia kuolemanpaikalle, mistä tuli hyvin sisään asti. Viim. 1900 m 26,9. 1 Kömin Lento laukkasi lyhyesti lähdössä. Sai
pian paikan 3. ulkoa. Eteni viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan ja
oli aivan hyvä kolmas. 7 Taksvenla matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos.
Siirtyi loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja tuli lopun tasaisesti. 8
Fiiling juoksi takajoukoissa. Tuli sieltä toisen ringin asiallisesti ja nousi viidenneksi. 3 Eurovaltikka juoksi johtavan
kannassa. Jäi viimeisen takasuoran alussa 3. sisälle. Nousi pian toiselle radalle. Jäi aivan lopussa vähintäänkin
tekniseen pussiin. 11 A. T. Eka matkasi aivan taustalla, mistä sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan pääjoukon
hänniltä. Otti 400 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 Turon Linda lähti heti ajamaan vauhdilla
eteenpäin. Sai ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Painui siitä kierrosta myöhemmin
kärkeen. Jäi loppukaarteen alussa alakynteen ja tuli lopun aika vaisusti. 9 Eikfaksen pysyi taustalla koko matkan ajan.
10 Sopun Haaste oli taustalta rehellisen heikko. 2 Päivän Pokeri kiihdytti heti kärkipaikalle. Taipui pahoin viimeisen
takasuoran alussa ja oli rehellisen heikko.
Väliajat: 32,0 / 2 - 29,0 / 2 - 32,5 / 6 - 28,0 / 4

8. Lähtö
3 Boss Birdland juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui 400 ennen maalia kärkeen ja oli lopussa vakuuttava
voittaja. 1 Makeadreamcometrue juoksi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Oli siitä
varmasti toinen. 9 Lisebeth matkasi 3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli lopussa tasainen kolmas. 8 Glimmer Creek
juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli aivan juosten sisään. 10 Natasha Love juoksi 4.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi hieman loppusuoran
puolivälissä. 2 Piraya Roc kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi loppukaarteen alussa paineen alla johtavan kantaan. Oli
jatkossa lähinnä tasainen. 5 No Chip Step juoksi 3. ulkona. Jäi sinne viimeisellä takasuoralla pahoin vaille kiritilaa.
Löysi vapaan radan lauman hännillä 350 ennen maalia ja tuli lopun hieman sijoitustaan paremmin. 12 Maize matkasi
6. ulkona. Oli sieltä lähinnä tasainen. 11 Captain Cruise juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin
3.-4. radalle. Tyytyi 300 ennen maalia seurailuun. 4 Devil´s Rock matkasi toisessa ulkona. Taipui sieltä selvästi
viimeisellä takasuoralla ja oli varsin vaisu. 7 Feeling Flash kierteli pitkään 3. radalla. Taipui loppukaarteessa
ymmärrettävästi pahoin. 6 True Value laukkasi lähdössä pitkäksi. Suoritti jatkossa hylättynä kohtalaisesti.
Väliajat: 14,5 / 2 - 17,5 / 2 - 17,5 / 2 - 16,0 / 3

9. Lähtö
11 Crossfire Eros sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi. Ajoi voimalla eteenpäin ja painui 650 juostuna keulaan. Vastaili lopussa niukkaan, mutta varmaan
voittoon. 7 Por Nie Pop painui 450 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan

kantaan. Nousi 900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti voittotaistossa. Viim. 700 m 16,9. 3
Hurry juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 4. sisähevosen kupeelle. Sai
850 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä tasainen kolmas. 12 Janegartner juoksi 5. ulkona. Pudotti
loppukaarteessa sisäradalle. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja oli asiallinen neljäs. Viim. 1000 m 16,9. 9
Oscar Caballero matkasi toisessa ulkona. Jäi 800 ennen maalia 3. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 1 Pin It
Tof matkasi 4.-3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta lopussa ja jossiteltava jäi paljon. 10
Pearly´s Jadessa juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Nousi 350 ennen
maalia 4. radalle. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 4 Mac Light Prince eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna
johtavan kantaan ja toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Sai kolmannessa kaarteessa paikan johtavan takana. Taipui
sieltä selvästi loppukaarteen puolivälissä. 8 Woru Wings juoksi pääosin 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
lopulla kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti ja taipui taustalle. 2 Franco Des Thirons laukkasi
lähdössä pitkäksi. Suoritti taustalta hylättynä aivan hyvin. 5 Davy Treasure laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Wallamister
laukkasi lähdössä ja putosi lauma hännille sisäradalle. Matkasi jatkossa 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa
4. ulos. Laukkasi 400 ennen maalia hylkäykseen.
Väliajat: 21,5 / 7 - 18,5 / 11 - 20,5 / 11 - 17,0 / 11

