1. Lähtö

4 Adentee kiihdytti heti kärkipaikalle. Nappasi siitä lopussa hallitun voiton. 1 Silenos Ardmore juoksi 3.-4.
sisällä. Nousi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 850 ennen maalia pudottamaan johtavan
kantaan. Oli lopussa varmasti toinen. 2 Flying Sirius matkasi 3.-2. ulkona. Pudotti kierros juostuna
sisäradalle. Oli lopussa isojen tasoerojen lähdössä varmasti kolmas. 11 No Hard Feelings matkasi
takajoukoissa toisella radalla. Tuli sieltä lähinnä tasaisesti sisään asti. 12 Lady Twister juoksi taustalla
sisäradalla, mistä otti lopussa aivan maksimit. 5 Rock Mister otti 200 juostuna keskijoukoissa laukan ja jäi
selvästi. Suoritti kulisseista kohtalaisesti. 7 R. R. Nina´s Hope juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Pääsi 700
juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Jäi 900 ennen maalia 3. sisälle, mistä taipui viimeisen takasuoran
lopulla selvästi. 6 Cloud Castle sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Jäi 700 juostuna 3. sisäpariin. Nousi
900 ennen maalia 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Antoi loppukaarteessa pahoin periksi
ja oli varsin vaisu. 8 Wire For All sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 750 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui siitä samassa ja oli jatkossa rehellisen heikko. 3 Madickens Solman otti keskijoukoissa
ensimmäisen takasuoran alussa pahan laukan. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 9 Rex Value
laukkasi 4. sisällä toisessa kaarteessa pitkäksi. 10 Bwt Emmerdale laukkasi keskijoukoissa pitkäksi toisen
kierroksen alkaessa.

Väliajat: 17,0 / 6 - 17,5 / 6 - 20,0 / 6 - 21,0 / 6

2. Lähtö

6 Tripla Hoo matkasi alun viidentenä. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti
viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä otti
lopussa hallitun voiton. 2 Satavarma kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti maaliin asti, vaikka
jäikin lopussa toiseksi. 1 Primakka seuraili johtavan kannasta tasaisesti kolmanneksi. 8 Liekillä juoksi 3.
ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 4 Korsu- Tuisku matkasi alun toisessa ulkona. Pudotti ensimmäisen
takasuoran lopulla 3. sisälle. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 15 Toiskan Mamselli juoksi
5. ulkona. Pudotti sieltä viimeisen takasuoran alussa 4. sisälle. Seuraili jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 16 Werona matkasi pääjoukon hännillä toisella radalle. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni mukavasti, mutta otti 600 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä
aivan juosten. 13 Hurman Viesker laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Kulki jatkossa hyvin, mutta laukkasi taas
800 ennen maalia. Liikkui jatkossa laukasta selvittyään vielä asiallisesti. 7 Koijaus laukkasi 50 juostuna ja jäi
pääjoukon hännille. Suoritti jatkossa vailla suurempaa virtaa. 3 Hiirturi lähti rauhassa ja matkasi jatkossa 4.
ulkona. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 14 S. N. Mikaela laukkasi lähdössä ja jäi lisää. Oli jatkossa aika
vaisu. 5 Metsärinteen Valio laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 9 Teuvo laukkaili useasti ja meni lopulta
hylkäykseen. 10 Jakkara laukkasi lähdössä. Otti toisessa kaarteessa uuden laukan ja meni myöhemmin
hylkäykseen. 11 Pårs Samuraj sai 250 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Laukkasi 450 ennen maalia ja jäi
keskijoukkoihin. Laukkasi siellä vielä loppusuoralla hylkäykseen. 12 Seekerin Lumo matkasi taustalla
sisäradalla. Nousi kierros ennen maalia 4. ulos. Otti siellä viimeisen takasuoran puolivälissä laukan ja jäi
jonkin verran. Laukkasi loppusuoralla vielä hylkäykseen.

Väliajat: 38,0 / 2 - 37,5 / 2 - 35,0 / 2 - 31,0 / 6

3. Lähtö

5 Grande Amour pääsi 3. radalta pudottamaan 300 juostuna toiselle radalle. Sai ensimmäisen takasuoran
puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä jyräsi päätössatasella varmaan voittoon. 9 Cobolt pääsi etenemään
sujuvasti toista rataa pitkin ja painui lopulta 450 juostuna kärkipaikalle asti. Tuli siitä aivan juosten maaliin
asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Natasha Love lähti hyvin, mutta otti 200 juostuna laukan ja jäi selvästi.
Sai toisen kaarteen lopussa paikan 5. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli
kirinsä mukavasti maaliin saakka. 10 Bablo Beyonce seuraili 3. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Laura
Express seuraili lopussa maksimisijoitukseen juostuaan pääosin 3. ulkona. 6 Will Daisy Beat juoksi 4. sisällä.
Seuraili lopussa vailla suurempaa virtaa. 3 Count Cocktail painui 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen.
Luopui paikastaan 400 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui sieltä selvästi loppusuoralle tultaessa. 11
Moving On Up juuttui ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti siitä kierros
myöhemmin matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 4 Kemas Beauty taipui 4. ulkoa selvästi jo viimeisen
takasuoran alussa ja oli heikko. 7 No Chip Step juoksi 5. ulkona. Otti viimeisen takasuoran alussa pahan
laukan ja menetti samassa pelinsä. 1 Queen It laukkasi lähdössä pitkäksi. 12 Piraya Roc laukkasi 4. sisällä
ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 9 - 17,0 / 9 - 20,0 / 9 - 17,0 / 5

4. Lähtö

11 M. T. Master Don juoksi 5. ulkona. Lähti 1050 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
viimeisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi ja jyräsi
loppusuoralla eleettömään voittoon. 1 Vinci Power kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna paineen alla
johtavan kantaan. Nousi 200 metriä myöhemmin toiselle radalle ja painui 650 juostuna uudelleen kärkeen.
Tuli siitä oikein hyvin maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 9 Raipe Kronos juoksi 3. sisällä. Jäi
sinne 850 ennen maalia vaille kiritilaa. Löysi lauman hänniltä viimeisen takasuoran puolivälissä vapaat
väylät. Tuli lopun aivan mukavasti 3. rataa pitkin. Viim. 600 m 16,1. 8 Crossfire Bonfire juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi lopulta 600 juostuna pudottamaan 3. sisähevosen rinnalle toisen
radan vetojuhdaksi. Pääsi viimeisen takasuoran alussa pudottamaan 3. sisälle. Seuraili jatkossa tasaisesti. 2
Rocknroll Kronos nousi 4. sisältä 900 juostuna toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran alussa 3. sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli tasaisesti sisään asti. 5 Ingrosso juoksi 6. ulkona. Lähti 950 ennen
maalia selkään 3. radalle. Eteni loppukaarteen alussa viidenneksi. Tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 10
Global Treasure seuraili 4. ulkoa vailla suurempaa loistoa. 4 Laptop Alley juoksi 3. ulkona. Antoi sieltä
viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi periksi ja oli varsin vaisu. 7 Archilleus pysyi taustalla koko matkan
ajan. 3 Elzevier Lloyd juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui 350 juostuna väkisin kärkipaikalle. Jäi 300
metriä myöhemmin johtavan kantaan. Taipui sieltä selvästi jo 900 ennen maalia. Keskeytti jatkossa. 6 Ben
Cates matkasi 5.-4. sisällä. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja keskeytti pian. 12 Case
Closed oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 3 - 14,5 / 1 - 17,0 / 1 - 16,0 / 11

5. Lähtö

3 Grace Pezzo jäi 250 juostuna 3. sisälle. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan kannasta.
Nousi pian toiseen ulos. Jäi siitä 450 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa tasaisesta
rintamasta niukkaan voittoon. 1 Kickaboo Windcape juoksi 4. sisällä. Sai edetä sieltä sopuisasti. Nousi
loppukaarteen alussa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja ehti lopussa voittotaistoon. 5
Ove kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousin 650 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Eteni loppukaarteen alussa kärkeen. Tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka jäikin
loppumetreillä kolmanneksi. 4 Zulamit juoksi 3. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin
vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan hieman myöhemmin. Kirikaista sulkeutui taas loppukaarteessa. Lähti
loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli loppumetrit hyvin. 11 Melody Heel juoksi 5. sisällä. Sai
edetä sieltä koko ajan sujuvasti ja otti maksimit. 6 Arctic Mystery otti alun rauhassa ja jäi 450 juostuna 6.
ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Nousi 600 ennen maalia kiriin 4. radalle
ilman vetoapua. Tuli kirinsä kohtalaisesti maaliin asti. 10 Vanilla Price juoksi 4. ulkona. Jäi sinne viimeisellä
takasuoralla vaille kiritilaa. Lähti loppukaarteen alussa selkiin 3. radalle. Pudotti 350 ennen maalia toiselle
radalle. Tuli lopun asiallisesti. 2 Ducky juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä 700 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tyytyi jatkossa seurailuun. 12 Pica- Pika Oak oli
5. ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 8 Cubus käynnistyi rivakasti ja painui 250 juostuna
kärkipaikalle. Jäi loppukaarteen alussa alakynteen ja tuli lopun aika vaisusti. 9 Mr Money Robber laukkasi
lähdössä pahoin ja menetti samassa pelinsä. 7 Mellby Galigo juuttui 250 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli varsin vaisu.

Väliajat: 13,0 / 8 - 16,5 / 8 - 20,0 / 8 - 15,0 / 3

