Sunnuntai 1. 8.
1. Lähtö
7 Anything For You kiihdytti nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään erittäin sopuisasti. Päätösringillä tahti tiukkeni
selvästi. Hallitsi erittäin helposti maaliin asti. 3 Main Stage juoksi 3. sisällä. Nousi 1750 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Löi päätösringillä painetta. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 1000 m 12,1. 4
Issaquah Sund juoksi 4.-3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 13,0.
1 Crystal Bay matkasi johtavan kannassa. Putosi 350 ennen maalia kärkihevosen kyydistä ja tuli lopun tasaisesti. 5
The Swede matkasi 5.-4. sisällä. Nousi 800 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili lopussa vain tasaisesti. 6 Vagabond
Vik juoksi 5. sisällä. Nousi 1600 ennen maalia toiseen ulos. Puutui selvästi jo 900 ennen maalia ja oli melko vaisu. 2
Captive oli poissa.
Väliajat: 18,0 / 7 - 21,0 / 7 - 17,5 / 7 - 10,5 / 7
2. Lähtö
1 Issakan Valo lähti vähän tasaisesti. Nousi sata juostuna toiselle radalle. Jäi ensimmäisen takasuoran alussa 3.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen rinnalle. Löi viimeisellä
takasuoralla kovaa painetta ja painui loppusuoran alussa kärkeen. Oli lopussa ylivoimainen. Viim. 700 m 23,8. 11
Korven Liideri juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi puolikas juostuna pudottamaan toiseen ulos. Jäi 300 ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 400 m 25,5. 2 Päivän Pokeri juoksi johtavan
kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle. Sai edetä sujuvasti ja oli hyvä kolmas. 6 Vilivillis kiihdytti heti
kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta tahtia. Jäi 250 ennen maalia alakynteen voittotaiston suhteen, mutta tuli aivan
hyvin maaliin. 16 Ypäjä Luotsi sai puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Pudotti loppukaarteen alussa 3. sisälle ja seuraili
tasaisesti. 7 Konrad pudotti kärkihevosen kupeelta 350 juostuna 3. sisälle. Nousi päätöspuolikkaan alussa 3. ulos. Otti
lopussa maksimit. 14 Ponutella seuraili 4. ulkoa maksimisijoitukseen. 15 Ypäjä Jallu juoksi 5. sisällä. Nousi 450 ennen
maalia toiselle. Seuraili lopun tasaisesti. 5 Eskel juoksi 5. sisällä. Otti lopussa aivan maksimit. 12 Hipatsu oli 6. ulkoa
650 metrin kirillä lähinnä tasainen. 4 Perusliksa otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 10
Rankkari juoksi 6. sisällä. Oli kirivaiheessa varsin saamaton. 9 Lorutyttö otti 350 juostuna takajoukoissa pahan laukan
ja menetti heti pelinsä. 8 Helun Kuva laukkasi ensimmäisen kaarteen lopussa pitkäksi. 3 Erehys ja 13 Komento olivat
poissa.
Väliajat: 25,0 / 6 - 26,0 / 6 - 23,5 / 6 - 24,0 / 6
3. Lähtö
6 Liisan Tulilintu kiihdytti nopeasti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Piti lopussa vauhdin niukkaan voittoon. 2
Ciiran Tähti matkasi 2.-3. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.-4. radalle. Tuli rehdisti maaliin asti. 1 Suven
Sametti juoksi 3. sisällä. Nousi 950 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti
maaliin asti. 11 Tähtituula matkasi 4.-3. sisällä. Nousi loppukaarteessa toiseen ulos. Kirikaista ei lopussa koskaan
kunnolla auennut. 8 R. R. Valssitar kiertyi 200 juostuna 3. radalta toisen radan vetojuhdaksi. Puristi hyvin maaliin asti,
vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 4 Sokru sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Tuli tasaisesti maaliin
asti. 5 Lakan Leija peruutti 300 juostuna 5. ulos. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi viimeisellä
takasuoralla kiriin ja tuli mainiosti maaliin saakka. Viim. 700 m 22,5. 10 Liinan Liekki juoksi 4.-5. ulkona. Sai edetä
sujuvasti ja tuli tasaisesti. 12 Elias Juonetar juoksi 5.-4. sisällä. Tuli tasaisesti maaliin asti. 9 Taksvenla juoksi 3.-4.
ulkona. Sai edetä sujuvasti ja seuraili maksimisijoitukseen. 3 Hetviina juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Ei päässyt missään vaiheessa kärjen tuntuaan. Juoksu meni melko lailla vihkoon. 7 Vennelmon Varma otti pahan
lähtölaukan ja peli oli heti selvä.
Väliajat: 19,5 / 6 - 20,5 / 6 - 24,5 / 6

4. Lähtö
5 Evartti eteni nopeasti kolmanneksi. Nousi 400 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puristi siitä lopussa helppoon
voittoon. Viim. 700 m 19,8. 7 H. V. Tuuri juoksi 3. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun oikein
vahvasti. Viim. 400 m 18,3. 3 Jokivarren Kunkku painui 300 juostuna kärkeen. Tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin
lopussa kolmanneksi. 1 Uljas Suomalainen juoksi johtavan kannassa. Tuli hienosti maaliin asti. 11 Joriini matkasi 4.
ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 21,0. 9 Veeran Poika juoksi 4. sisällä. Nousi
loppukaarteessa toiselle ja tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Välkyn Tuisku otti 200 juostuna kärkihevosen kupeelta
lyhyen laukan. Sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti 350 ennen maalia hieman ahtaasti sisemmäs ja
samalla yksi kanssakilpailija laukkasi. Tuli lopun tasaisesti. 4 Camri laukkasi lyhyesti lähdössä. Juuttui keskijoukkoihin
3. radalle. Pudotti 350 juostuna 5. sisälle. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 12 Sheikki lähti 5.
ulkoa viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Otti 450 ennen maalia lyhyen laukan. Tuli lopun vielä aivan
juosten. 6 Vixeli otti pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Kulki jatkossa kulisseissa vahvasti. Viim. 1400 m 20,4. 8 Lissun
Eerikki juoksi 6. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 400 ennen maalia myötätuntolaukan ja menetti
samassa pelinsä. 10 Enon Vilppi matkasi 3. sisällä. Laukkasi 350 ennen häiriöstä pitkäksi.
Väliajat: 17,5 / 3 - 19,5 / 3 - 19,5 / 5
5. Lähtö
8 Ithinkiama Genius sai 250 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1300 ennen
maalia kärkihevosen kupeelle. Löi viimeisellä takasuoralla painetta. Liukui loppusuoran alussa kärkeen ja oli
vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 12,1. 7 Kitzune G. G. ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta 450 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja oli hyvä kakkonen. 9
Fontaine Brodde juoksi 7. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti 450 ennen maalia kiriin 4. radalle.
Tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,8. 12 Com Tuff juoksi 8. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3.-4. radalle.
Tuli oikein hyvin maaliin asti. 6 Erna´s King eteni 250 juostuna kärkihevosen kupeelle. Jäi lopulta 750 juostuna 3. ulos.
Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 4 Rapid Leader juoksi 3. sisällä. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan
radan loppusuoran alussa ja tuli lopun asiallisesti. 11 Indyana Joness juoksi 6. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään
3. radalle. Jäi 400 ennen maalia pussiin 3. radalle ja menetti selvästi asemiaan. Tuli suoraa vielä vahvasti ja olisi ollut
ilman ajovirhettä aivan kärkitaistossa. 1 Samurai Comery kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 ennen maalia alakynteen ja
tuli lopun vain tasaisesti. 10 Estelle Brodda juoksi 4. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 4. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa
pitkään kiinni. Ei enää ohitellut, kun väylä 300 ennen maalia aukeni. 3 Werner Ors juoksi 3.-4. ulkona. Lähti
päätösringin alkaessa kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä taipui selvästi 450 ennen maalia. Tuli lopun vaisusti. 2
Star To Be Loved juoksi johtavan kannassa. Taipui selvästi loppukaarteessa ja oli vaisu. 5 Borin T. N. juoksi 4.-5.
ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 450 ennen maalia 4. radalle. Eteni vahvasti ja eteni
loppusuoran alussa kärkihevosen kupeelle. Oli vielä tiukasti voittotaistossa laukatessaan 50 ennen maalia
hylkäykseen.
Väliajat: 11,5 / 1 - 14,0 / 1 - 15,0 / 1 - 13,0 / 8
6. Lähtö
11 Ville Kalle juoksi 6. ulkona. Otti 650 juostuna yllättäen lyhyen laukan ja jäi hieman. Lähti kierros juostuna 7. ulkoa
kiriin 3. radalle. Runttasi pitkän kirinsä päätteeksi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 1400 m 24,3. 3 Huisi
Hemmo kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai pitkään pientä painetta, mihin nähden tuli oikein hyvin maaliin asti ja hävisi
voitonkin vain aivan niukasti. 7 Kinderi otti alun rauhassa ja juoksi 7.-6. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3.
radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 800 m 24,1. 6 Suvelan Prinssi ajoi
alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä oikein rehdisti maaliin asti.
8 Sipisee eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Tuli toisesta ulkoa mukavasti
maaliin asti. 4 Elan juoksi 2.-3. ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja seuraili tasaisesti. 2 Nevan Majuri juoksi
johtavan kannassa. Puutui 550 ennen maalia selvästi. Ei vain riittänyt kovassa tehtävässä. 5 Säihkeen Säväys juoksi 5.
ulkona. Otti viimeisen takasuoran alussa yllättäen pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 10 Hiipeli otti sata

juostuna laukan ja jäi hieman. Jatkoi 4. sisällä. Oli siellä päätösringin alkaessa väsyneen vastustajan takana paketissa.
Nousi viimeisen takasuoran alussa vapaalle radalle. Otti 600 ennen maalia uuden laukan ja menetti samassa pelinsä.
9 Lumi- Rami taipui 4. ulkoa selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli heikko. 1 Piitaikuri aloitti 3. sisältä
päätösringin alkaessa matkan kohden takajoukkoja. Oli jatkossa vaisu. Jaksoi vielä laukata loppusuoralla hylkäykseen.
Väliajat: 23,0 / 3 - 24,5 / 3 - 26,0 / 3 - 26,5 / 11
7. Lähtö
14 Unique Creation juoksi 7. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni vahvasti ja sai päätöspuolikkaan
alussa paikan toisen radan vetojuhtana. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja otti lopussa hallitun voiton, vaikka
marginaali olikin lopussa pieni. Viim. 1400 m 13,6. 13 Capercaillie Cock juoksi 5. ulkona. Lähti 900 ennen maalia
selkiin 3. radalle. Siirtyi 200 ennen maalia 4. radalle ja tuli vahvasti. Ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 12,3.
15 Exploding Anna lähti 6. ulkoa kierros juostuna selkään 3. radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa vapaalle radalle. Tuli
kirinsä rehdisti maaliin asti. 6 Arctic Fun ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Painui 650 juostuna lopulta kärkeen asti. Tuli aivan mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa neljänneksi. 7 Bean
Dream eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 600 juostuna. Nousi johtavan kannasta 450 ennen maalia toiseen
ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 1 Laurila´s Gimli matkasi 2.-3. sisällä. Sai 400 ennen maalia paikan johtavan kannasta.
Ei saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 4 Damiano matkasi 3. ulkona. Jäi viimeisen takasuoran lopulla
pahoin pakettiin. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli loppua aivan pirteästi. 12 Feeling Classy
nousi lauman hänniltä sisäradalta kierros juostuna 6. ulos. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. radalle. Seuraili lopussa
tasaisesti. 11 Birthday Cloud juoksi 7. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. 9 Sun Sayen otti 4. sisältä aivan maksimit. 10 No Vice matkasi 4. ulkona. Nousi 450 ennen
maalia vetämättömästä selästä kiriin 3. radalle. Tuli loppua asiallisesti. 8 Taj One oli 5. sisältä vailla virtaa. 3 Star Rose
juuttui 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi loppukaarteen alussa ja tuli lopun vaisusti. 2 Next
To Wurst juoksi 3.-2. ulkona. Jäi 550 ennen maalia pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta loppusuoran
alussa, mutta ei enää kirinyt lainkaan. 5 Amazing Captor juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna
lauman hännille 6. sisälle. Jäi loppukaarteessa vaille kiritilaa, mutta ei enää lopussa pitänyt edes selkäänsä. Voimia ei
näyttänyt juurikaan jäävän.
Väliajat: 13,0 / 7 - 15,5 / 6 - 16,0 / 6 - 14,0 / 14
8. Lähtö
3 Willow Pride paukautti kyselemättä kärkeen. Sai vetää täysin haluamaansa tahtia ja otti lopussa erittäin helpon
voiton. 2 Staro Miami juoksi johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Sai lopussa vähän tilaa ja oli varmasti
toinen. Varaa ei kyllä nyt näyttänyt juurikaan jäävän. 7 La Cerise eteni 300 juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä
vahvasti maaliin asti ja oli oikein hyvä kolmas. 9 BWT Divine juoksi 3. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa 3. ulos ja
samassa kiriin 3. radalle. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 600 m 12,2. 6 Amanda Rose otti alun rauhassa ja juoksi 5.
ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli lopun varsin pirteästi. Viim. 700 m 11,1. 10 Anni Sue juoksi 4. sisällä. Sai
päätöspuolikkaan alussa paikan 3. sisältä. Tuli mukavasti maaliin asti. 4 Nazareth juoksi 4. ulkona. Lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle. Tuli aivan hyvin maaliin asti. 8 She Is Cecilia lähti hyvin ja sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Seuraili lopussa tasaisesti. 11 Ambriel juoksi 5.-4. sisällä. Jäi lopussa aivan täysissä voimissa kiinni. 12
Sunbird Chelsea juoksi 6.-5. sisällä. Oli lopussa lähinnä tasainen. 5 Lovely Secret oli 3. ulkoa rehellisen riittämätön. 1
Peanuts oli poissa.
Väliajat: 12,0 / 3 - 12,0 / 3 - 12,5 / 3
9. Lähtö
12 Liisan Tulilintu juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin
4. radalle. Puristi viime metreillä vahvasti voittoon asti. Viim. 700 m 22,7. 2 Suven Sametti juoksi toisessa ulkona.
Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai 550 ennen maalia paikan kärkihevosen kupeelta. Oli siitä tiukasti
voittotaistossa maaliin asti. On tämän vuoden ravikuningatar. 10 Hetviina juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen

takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa 3. radan vetojuhdaksi. Tuli ryhdikkäästi maaliin asti
ja oli tasaisesta kärkirintamasta kolmas. Viim. 700 m 23,1. 3 Ciiran Tähti painui 350 juostuna kärkihevosen kupeelta
kärkeen. Sai vetää jatkossa pitkään haluamaansa tahtia. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin tasaisesta rintamasta
niukasti neljänneksi. 1 Lakan Leija juoksi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Tuli mukavasti maaliin asti. 5
Taksvenla eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 300 juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta aivan hyvä. 9
Tähtituula juoksi 4. sisällä. Putosi kärjen kyydistä päätöspuolikkaan alussa ja tuli tasaisesti. 7 Elias Juonetar juoksi 6.
sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 11 Sokru juoksi 5. sisällä. Puutui selvästi loppukaarteessa ja tuli
lopun minkä jaksoi. 6 R. R. Valssitar laukkasi lähdössä ja jäi hieman. Sai nopeasti paikan 5. ulkoa. Taipui
loppukaarteessa selvästi. 8 Vennelmon Varma otti 300 juostuna keskijoukoissa 3. radalla pahan laukan ja menetti
samassa pelinsä. 4 Liinan Liekki eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui viimeisen takasuoran lopulla.
Laukkasi päätöspuolikkaan alussa lyötynä ja menetti pelinsä lopullisesti.
Väliajat: 24,0 / 3 - 25,5 / 3 - 28,5 / 3 - 24,5 / 12
10. Lähtö
4 Vixeli sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1050 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle. Painui 700 ennen maalia kärkeen. Oli lopussa aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 24,3. 1 Evartti
juoksi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi 400 ennen maalia vapaat väylät. Tuli lopun vahvasti ja varmisti
toisella sijallaan kuninkuuskisan voiton. Viim. 400 m 23,4. 10 Välkyn Tuisku juoksi 6. sisällä. Nousi 1100 ennen maalia
4. ulos. Pudotti viimeisellä takasuoralla takaisin sisäradalle. Kirikaista pysyi loppukaarteessa kiinni. Löysi vapaan
radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun mukavasti. 6 Sheikki juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkään
3. radalle. Pudotti 450 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ja oli aivan hyvä neljäs. 11
Veeran Poika juoksi 4. ulkona. Lähti 1050 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kakkoskeulan
kupeelle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 2 H. V. Tuuri eteni 300 juostuna kärkeen. Luopui lähes samassa paikastaan.
Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä kakkoskeulaksi. Puutui lopussa hieman. 5 Camri seuraili 3. sisältä tasaisesti. 9
Uljas Suomalainen matkasi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 8 Enon Vilppi juoksi 3. ulkona. Taipui
viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun vaisusti. 3 Joriini juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Aloitti toisen ringin alkaessa matkan kohden takajoukkoja. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi selvästi.
Tuli lopun vailla virtaa. 7 Lissun Eerikki eteni 400 juostuna kärkeen. Sai vetää sopuisasti. Jäi viimeisen takasuoran
alussa alakynteen ja otti pienen laukankin. Taipui jatkossa selvästi ja oli aika vaisu.
Väliajat: 23,5 / 7 - 25,5 / 7 - 24,5 / 7 - 24,5 / 4
11. Lähtö
1 Skyfall Shine kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään erittäin sopuisasti. Hallitsi erittäin helposti maaliin asti. 2
Piteraq matkasi johtavan kannassa. Oli lopussa johtavan kannasta kiritilaa saamatta toinen. Viim. 400 m 10,4. 4
Gogobet Sisu juoksi toisessa ulkona. Lähti 1650 ennen maalia kiriin. Eteni 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli taktiikkajuoksussa mukavasti maaliin asti. 6 Matter Of Fact juoksi 3. sisällä. Ei saanut lopussa kiritilaa. 3 BWT
Echo juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 350 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 7 Tingaling juoksi 4. sisällä. Oli lopussa tasainen. 5 Flight Deck oli
3. ulkoa tasainen.
Väliajat: 20,0 / 1 - 18,5 / 1 - 14,5 / 1 - 10,0 / 1
12. Lähtö
1 Ajatustenlukija kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 26,0. 6 Helmin Hermanni jäi ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 900 ennen maalia johtavan kantaan.
Peri siitä 650 ennen maalia keulahevosen laukattua kärkipaikan. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
toiseksi. 2 Lainaks eteni nopeasti toiseksi. Nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiselle radalle. Painui kärkeen 550
juostuna. Otti 400 ennen maalia yllättäen laukan ja jäi hieman. Jatkoi 3. rataa pitkin ja oli hyvä kolmas. 3 Kretonki

matkasi pääosin 3. sisällä. Tuli asiallisesti maaliin asti. 16 Pitska matkasi pääjoukon hännillä 5. ulkona. Otti 950 ennen
maalia laukan ja jäi hieman. Teki jatkossa aivan hyvän esityksen. 7 H. V. Tokka juoksi 4. sisällä. Nousi päätösringin
alkaessa 4. ulos. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 14 Mootsartti matkasi 3. ulkona. Jäi toisen ringin alkaessa 3.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Otti 650 ennen maalia yllättäen laukan ja jäi selvästi. Ei päässyt enää
lopussa kunnon ravirytmiin, mutta sai silti laukkarikkaassa lähdössä vielä rahaa. 15 Aparis oli keskijoukoista vailla
suurempaa virtaa. 9 Jättipotti Pee laukkasi lähdössä lyhyesti. Otti 4. ulkona 700 juostuna uuden laukan ja jäi
ratkaisevasti. 11 Tähtitie otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 10 Sanahelinä otti ratkaisevan lähtölaukan ja
peli oli heti selvä. 5 Bietro laukkasi lähdössä ja jäi pääjoukon hännille toiselle radalle. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3.4. radalle. Laukkasi päätöspuolikkaan alussa vahvasta noususta uudelleen ja meni hylkäykseen. 8 Jostois laukkasi sata
juostuna pitkäksi. 13 Tutuks matkasi 3.-2. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni hyvin, mutta otti 550
ennen maalia yllättäen pahan laukan, mikä jatkui pitkäksi. Otti jatkossa hylättynä mukavasti vauhtia, mutta laukkasi
vielä loppusuoralla uudelleenkin. 4 Villi Vilpertti ja 12 Sofianna Pee olivat poissa.
Väliajat: 33,0 / 1 - 29,0 / 2 - 27,0 / 6 - 26,5 / 1

