1. Lähtö

6 Olly Jumper kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin rauhassa. Kolmannella
puolikkaalla tahti kiihtyi. Vastaili kuitenkin helposti ja otti lopussa selvän voiton. 8 Crossfire Bonfire matkasi
lauman hännillä toisella radalla 8. ulkona. Lähti sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Sai 200 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle ilman
vetoapua. Eteni päätöspuolikkaan alkaessa kärkihevosen tuntumaan ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim.
1400 m 17,9. 9 Roberto Diver laukkasi keskijoukoissa pahoin 150 juostuna ja jäi selvästi. Kulki jatkossa
vahvasti ja sai toisen kaarteen puolivälissä paikan lauman hänniltä. Lähti sieltä kierros juostuna selkiin 3.
radalle. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 4. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman
vetoapua, missä tuli hyvin sisään asti, vaikka aivan viime metrit jo hieman painoivatkin. Viim. 1700 m 16,6.
1 Troopers matkasi 3. sisällä, missä oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä
jälkeen tuli lopun sisäkautta mukavasti ja ehti kakkostaistoon. 5 Granite käynnistyi oikein rauhallisesti ja
putosi 5. ulos. Lähti sieltä 650 ennen maalia selkiin 4. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 5. radalle ilman
vetoapua ja puristi kirinsä juosten maaliin asti. Viim. 600 m 18,6. 4 Langen´s Airborne sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Jäi 900 juostuna 3. ulos. Pääsi 850 ennen maalia toiseen ulos.
Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Oli kirissään lähinnä tasainen. 10 Gracelyn
juoksi 4. sisällä. Oli siellä viimeisen takasuoran alussa vailla kiritilaa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiselle radalle, mutta kirikaista ei edelleenkään auennut. Löysi vapaan väylän loppusuoran alussa, minkä
jälkeen tuli lopun asiallisesti ulkoratoja pitkin. 2 Ove matkasi 3.- 4. ulkona. Oli siellä viimeisellä takasuoralla
tukevassa paketissa. Lähti 350 ennen maalia selkään 3. radalle, mutta sai vapaan radan vasta hieman ennen
maalia ja jossiteltavaa jäi. 3 Ewerth matkasi johtavan kannassa, mistä aloitti viimeisen takasuoran lopulla
hitaan vajoamisen ja otti lopussa aivan maksimit. 15 Denna matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle ja samassa selkään aina 4. radalle asti. Jäi 450 ennen maalia 4. radalle ilman
vetoapua. Tuli siellä lopun vain tasaisesti. 13 Kickapoo Windcape matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä 1050 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 900 ennen maalia "vetoavun eteensä", minkä selkään jäi
viimeisellä takasuoralla 3. radalle vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta 350 ennen maalia. Oli pudonnut
tuossa vaiheessa aivan lauman hännille. Yritti sisäkautta, mutta sielläkin oli kaista kiinni. Tuli oikeastaan
täysissä voimissa maaliin. 12 Cheri Sane juuttui heti keskijoukkoihin 3. radalle ilman vetoapua. Ajoi
eteenpäin ja saikin 850 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Aloitti päätöspuolikkaan alussa hitaan matkan
kohden takajoukkoja. 16 Unbeaten Stride matkasi 6. sisällä, mistä ei saanut lopussa mahdollisuutta
kirimiseen. 11 Grove´s Harley matkasi 6. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia selkiin 3. radalle. Oli kirissään
vain tasainen, eikä juurikaan suorittanut ohituksia. 7 Benon Safiro otti 200 juostuna kärjen tuntumasta
pahan laukan ja jäi lauman hännille, missä ei vain riittänyt jatkossa. 14 Big Chip lähti heti ajamaan 3. rataa
ilman vetoapua eteenpäin. Saikin 450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Sai 850 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti ja taipui
viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi. Oli jatkossa oikein vaisu.

Väliajat: 20,5 / 6 - 20,0 / 6 - 16,5 / 6 - 20,0 / 6

2. Lähtö

14 Parvelan Retu käynnistyi hyvin ja eteni ensimmäisen kaarteen lopulla neljänneksi. Sai toisen kaarteen
alussa paikan johtavan kannasta. Nousi sieltä kierros juostuna toiseen ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kärkipaikalle ja oli lopussa ylivoimainen. Viim. 700 m 31,8. 7 Suven
Sametti kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli hyvin maaliin asti, vaikka ei paremmalleen voinutkaan mitään.
8 Landen Reino matkasi harvassa muodostelmassa viidentenä, missä otti 450 juostuna laukan ja menetti
hieman asemiaan. Sai kierrosjuostuna kärkijoukon kiinni ja eteni johtavan kantaan. Nousi 400 ennen maalia
toiselle radalle ja pian kiriin 3. radalle. Otti loppusuoran alussa uuden laukan, mihin menetti
todennäköisesti toiset rahat. 9 Lumettaja lähti hyvin, mutta otti 150 juostuna lyhyen laukan ja putosi
takajoukkoihin. Kulki jatkossa mukavasti ja eteni kierros juostuna 3. ulos. Ei pysynyt sieltä viimeisellä
takasuoralla kärkihevosten kyydissä, mutta säilytti kuitenkin vauhtinsa ja nousi lopussa neljänneksi. 10
Liston käynnistyi vauhdilla ja eteni jo 200 juostuna kärkihevosen tuntumaan. Matkasi jatkossa pääosin
kuolemanpaikalla, mistä antoi loppusuoralla hieman periksi. 2 Volsuma otti 150 juostuna kärjen tuntumasta
laukan ja putosi taustalle. Suoritti siellä jatkossa asiallisesti. 4 Sinola käynnistyi rauhallisesti ja otti vielä
keskijoukoissa 550 juostuna pahan laukan. Ei esittänyt jatkossa kulisseissa ihmeitä. 1 Tähdenteli matkasi 3.
sisällä, mistä aloitti toisessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja. Ei vain riittänyt kovassa lähdössä
lainkaan. 13 Jättipotti Pee matkasi harvassa muodostelmassa seitsemäntenä, missä otti 900 ennen maalia
pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 12 Kukkarosuon Ville oli taustalla rehellisen heikko. 3
Hissun Pamela otti alkumetreillä pahan laukan ja putosi taustalle. Pysyi siellä jatkossa. 11 Mahatma laukkasi
lähdössä pitkäksi. 15 Ajatustenlukija laukkasi lähdössä ja ensimmäisen takasuoran alussa keskijoukoissa
uudelleen. Sinetöi hylkäyksensä 800 ennen maalia tulleella kolmannella laukallaan. 5 Hissun Ieva ja 6
Ökymäen Silvia olivat poissa.

Väliajat: 37,5 / 7 - 37,5 / 7 - 32,0 / 7 - 33,0 / 14

3. Lähtö

2 Herrera Boko kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää varsin maltillista tahtia. Otti lopun reippaalla
lopetuksellaan ylivoimaisen voiton. 1 Selene Lune lähti tapansa mukaan rauhassa matkaan, mutta sai
puolikas juostuna paikan 3. sisältä. Oli lopussa varmasti toinen, kun edessä juossut kanssakilpailija levisi
loppukaarteen puolivälissä pitkäksi ja sai edetä vapaata sisärataa pitkin toiseksi. Viim. 700 m 15,4. 11 Heidi
Ale matkasi 4. sisällä, mistä nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Lähti sieltä 350 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli asiallisesti sisään asti ja oli lopussa varmasti kolmas. 10 Winter
Harbor eteni nopeasti 3. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 450 ennen
maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä tasaisesti maaliin asti. 12 Batman Evo juoksi 5. sisällä.
Nousi sieltä 550 ennen maalia 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi vasta
loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 5 Callaway Scoop käynnistyi mukavasti ja kävi
kyselemässä kärkipaikkaa. Otti 200 juostuna kärjen kupeelta laukan ja putosi 5. ulos. Lähti sieltä
loppusuoran alussa selkiin 3. radalle ja otti lopussa kunnolla tilaa saamatta viimeiset rahat. Viim. 1000 m
17,3. 13 Prin Holz matkasi 6. -7. sisällä, mistä otti sisäradan vetäessä aivan maksimit. Ravasi lopussa melko
kulmikkaasti. 9 Titan Arrow matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Ei
pysynyt enää loppukaarteessa vetoapunsa selässä. Pudotti sisäradalle ja seuraili lopussa melko vaisusti
maksimisijoitukseen. 4 CutTheCrap nousi 3. sisältä 350 juostuna kuolemanpaikalle. Taipui siitä
loppukarateen puolivälissä selvästi ja putosi lopussa aivan taustalle. 3 Sunna Love matkasi toisessa ulkona.
Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin suunta vaihtui 450 ennen maalia. Oli

lopussa oikein vaisu. 6 Remember Y. sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Otti siellä 350 ennen maalia
yllättäen laukan, mikä jatkui pitkäksi. 7 VästerboYellowDirt ja 8 Winehouse olivat poissa.

Väliajat: 20,0 / 2 - 20,5 / 2 - 21,5 / 2 - 13,0 / 2

4. Lähtö

7 Siinan Tähti matkasi alun 3. ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Jäi kierros
ennen maalia uudelleen 3. ulos. Siirtyi 600 ennen maalia selkään 3. radalle. Lähti 450 ennen maalia kiriin 4.
radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. 11 Huiskeri juoksi 5. ulkona. Lähti
sieltä kierros juostuna selkään 3. radalle. Pudotti 800 ennen maalia 4. ulos. Siirtyi 550 ennen maalia selkään
3. radalle ja 350 ennen maalia selkään 4. radalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ulommas ja haastoi
voittaneen tiukasti. Viim. 1000 m 30,4. 16 Pälvi Tuttu matkasi alun lauman hännillä, mistä lähti 1500 ennen
maalia selkään 3. radalle. Jäi 950 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Puristi pitkän kirinsä rehellisesti
maaliin asti. 3 Päällykäinen kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä joutui 550 juostuna luopumaan kovan paineen
alla. Nousi johtavan kannasta 900 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti sieltä loppusuoran puolivälissä
sisäradalle ja tuli loppumetrit aivan juosten. 12 Hipatsu lähti takajoukoista 1500 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni tasaisesti kohden kärkeä ja saikin 950 ennen maalia kuolemanpaikan
haltuunsa. Painui siitä loppusuoran alussa kärkipaikalle ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka putosikin lopussa
toton ulkopuolelle. 15 R. R. Valssitar matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä lähti kierros ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle ja tuli asiallisesti
maaliin asti. 10 Vikkeer juoksi 6. ulkona, mistä pudotti 750 juostuna 5. sisälle. Oli siellä viimeisen takasuoran
alussa vetämättömissä selissä. Vapaa rata löytyi vasta 300 ennen maalia, minkä jälkeen kiri lopun
mukavasti. 4 Gillan juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui siitä 550 juostuna väkisin kärkipaikalle. Antoi
kärkipaikalta periksi loppusuoran alussa ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 8 Buugi seuraili 4. sisältä
maksimisijoitukseen. 13 Jumiini laukkasi lähdössä ja jäi lisää. Suoritti jatkossa asiallisesti. 6 Isosalon Kiira jäi
alussa 4. ulos. Ei vain riittänyt sieltä jatkossa lainkaan. 2 Helun Kuva oli 3. ulkoa rehellisen riittämätön. 14
Päivän Pokeri käynnistyi mukavasti ja sai nopeasti paikan 4. sisältä. Jäi sieltä ensimmäisen takasuoran
puolivälissä 5. sisälle. Ei vain riittänyt sieltä jatkossa lainkaan. 9 Kuutti juoksi 3. sisällä. Taipui sieltä
viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli oikein vaisu. 1 Cometar nousi johtavan kannasta ensimmäisen
takasuoran alussa kakkoskeulan rinnalle. Eteni siitä 900 juostuna kärkihevosen kupeelle, missä laukkasi
päätöskierroksen alkaessa pitkäksi. 5 Karlo laukkasi lähdössä pahoin ja jäi aivan lauman hännille. Lähti sieltä
kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Otti 300 ennen maalia uuden laukan ja meni samassa hylkäykseen.
Kunto on kohdillaan, mutta laukat sotkevat menoa.

Väliajat: 31,5 / 3 - 33,0 / 4 - 29,0 / 4 - 33,5 / 7

5. Lähtö

10 Tementikko matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia
kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Pääsi pian pudottamaan 3. radalle ilman vetoapua. Jyräsi loppusuoralla

eleettömään voittoon. Viim. 700 m 30,0. 5 Jontikka juoksi 3. ulkona. Oli siellä viimeisellä takasuoralla
pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rataa löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen lähti loppusuoran alussa kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 400 m 30,5. 7 Sokker juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni 750 juostuna kuolemanpaikalle. Puristi siitä umpirehellisesti
sisään asti ja oli mainio kolmas. 2 Enriko juoksi toisessa ulkona, mistä nousi loppusuoran alussa selkään 3.
radalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Koveri lähti heti ajamaan eteenpäin ja painuikin kuolemanpaikalta 350
juostuna kärkipaikalle. Avausrinki sujui aika vauhdilla, mutta päätössatasen lievä taipuminen oli kuitenkin
pieni pettymys. 11 Varjonova juoksi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 5. ulos. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Nousi loppukaarteessa edelleen selkään 4. radalle. Tuli kirinsä
asiallisesti ja sai vielä viimeiset rahat. 9 Tähtisäihke matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla 4.
ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa ja otti lopussa maksimit. 4 R.
R. Samu kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 350 juostuna. Antoi loppukaarteessa johtavan kannasta
periksi ja otti lopussa aivan maksimit. 8 Menoks lähti heti ajamaan ulkoratoja pitkin eteenpäin. Pääsi
ensimmäisen takasuoran alussa pudottamaan 3. radalle ilman vetoapua. Otti puolikas juostuna kärjen
rinnalta laukan ja putosi keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Antoi siellä 450 ennen maalia selvästi periksi ja
putosi aivan taustalle. 1 Manionni juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa ja laukkasi lopulta
loppusuoran puolivälissä hieman ahtaan näköisessä tilanteessa hylkäykseen. Kaikki voimat jäivät nyt
käyttämättä. 3 Mysteerio lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai 350 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Laukkasi siinä 600 juostuna yllättäen pitkäksi. Kulki jatkossa hylättynä vahvasti
maaliin asti. Oli lopussa maalissa kuudentena, mutta siis hylättynä. Kiri lopun oikein hyvin ulkoratoja pitkin.
12 Tutun Impi oli poissa.

Väliajat: 23,0 / 6 - 26,0 / 6 - 28,0 / 6 - 31,5 / 10

6. Lähtö

10 North Lexus matkasi alun harvassa laumassa kuudentena. Sai pian paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 350 ennen maalia kärkipaikalle asti ja otti lopussa
hallitun voiton. Viim. 700 m 13,2. 9 Beat Of Love matkasi pääosin 4. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia
selkään 3. radalle. Eteni 250 ennen maalia toiseksi ja piti lopussa helposti asemansa. 6 T. M. Chagall juuttui
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Jyskytti siellä vahvasti eteenpäin ja saikin lopulta 900 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa. Pääsi 250 ennen maalia pudottamaan kolmanneksi ja kesti raskaan juoksun
jäätävän hyvin maaliin asti. 7 Quite Special otti alun rauhassa ja matkasi lauman hännillä 7. ulkona. Lähti
sieltä 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli
vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 m 13,5. 4 Muscleman käynnistyi vauhdilla ja antoi alussa kärkihevoselle
voimallista painetta. Joutui kuitenkin puolikas juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Jäi kierros
juostuna 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Sai edetä sieltä jatkossa sujuvasti ja
tuli erittäin kova avaus vahvasti maaliin saakka. 5 Ergo Am matkasi alun toisessa ulkona, mistä lähti 1400
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 metriä myöhemmin kärkipaikalle asti. Putosi siitä
350 ennen maalia kärkitaistosta, mutta piti kuitenkin lopussa viimeiselle rahasijalle. 1 Anni Sue juoksi 4.
sisällä. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli
lopun tasaisesti. 12 Cool On Photos juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai pian vetoavun eteensä. Puristi pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti. 3 Pam Hallover kiihdytti
heti kärkipaikalle, missä sai alkumatkan aikana kovaa painetta osakseen. Jäi kierros juostuna johtavan
kantaan. Otti siellä kierros ennen maalia lyhyen laukan. Pudotti pian raville ja jatkoi toisessa sisällä, mistä

seuraili lopussa koko lailla maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Keep Calm lähti heti ajamaan 3. rataa eteenpäin.
Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan kakkoskeulan rinnalta toisen radan vetojuhtana. Sai kierros
juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä selvästi jo viimeisen takasuoran alussa, eikä vain riittänyt
jatkossa. 2 Changeman lähti rauhassa matkaan ja juoksi lopulta 5. sisällä. Ei vain riittänyt sieltä kovassa
lähdössä lainkaan. 11 Ginelli juoksi 4. ulkona. Oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön.

Väliajat: 09,5 / 3 - 15,5 / 3 - 15,5 / 5 - 13,5 / 10

7. Lähtö

8 Excalibur It lähti mukavasti matkaan ja eteni 300 juostuna kuolemanpaikalle ja 150 metriä myöhemmin
kärkipaikalle asti. Sai jatkossa rauhoittaa. Kiristi tahtia viimeisen takasuoran alussa ja piti lopussa varmaan
voittoon, vaikka marginaalia ei lopussa paljon ollutkaan. Viim. 1000 m 15,0. 2 Ricocone matkasi alun 4.
sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä.
Lähti 800 ennen maalia toisesta ulkoa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 600 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä kiritti voittanutta hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 10 Harmimatic
Tinker juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Pudotti loppukaarteen
alussa johtavan kantaan, minne jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 9 Por Nie Rock matkasi 3. ulkona. Lähti
sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua, missä
tuli aivan juosten maaliin asti. 6 Spirit Squad otti alun rauhassa ja peruutti 300 juostuna 6. ulos. Lähti sieltä
900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Jäi 350 ennen maalia 4. radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti.
Viim. 1000 m 13,9. 11 Lindy Poppins juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkiin 3. radalle.
Pudotti 450 ennen maalia 3. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli mukavasti maaliin asti. 1
Piedmont lähti rauhassa matkaan ja juoksi lopulta 5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran lopulla kiriin
ulkoradoille ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 400 m 13,8. 5 Sue´s Photo pudotti kuolemanpaikalta 300
juostuna 3. sisälle. Jäi pian 4. sisäpariin. Juuttui sinne viimeisellä takasuoralla pahoin vaille kiritilaa. Vapaa
rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 12 Grimanal Jack matkasi 6.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle ja loppukaarteen alussa selkään 3. radalle.
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 3 Quiet Leader kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 200 juostuna
johtavan kantaan ja 250 metriä myöhemmin 3. sisälle. Jäi sinne viimeisellä takasuoralla täysin vaille kiritilaa.
Vapaa rata löytyi takajoukoissa 150 ennen maalia, mutta mahdollisuudet olivat jo täysin menneet. 4 Going
Ville juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisen takasuoran puolivälissä voimalla
eteenpäin ja saikin 700 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Aloitti siitä viimeisen takasuoran puolivälissä
matkan kohden takajoukkoja. 7 Westcoast Victoria käynnistyi oikein hyvin ja eteni 200 juostuna
kärkipaikalle. Luopui paikastaan 200 metriä myöhemmin ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui sieltä pahoin
viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli lopussa oikein vaisu.

Väliajat: 12,0 / 8 - 16,5 / 8 - 14,5 / 8 - 14,5 / 8

8. Lähtö

1 Arctic Elsa sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Kärkihevonen laukkasi 400 ennen maalia ja pääsi
tyhjää sisärataa pitkin keulaan. Oli lopussa oikein suvereeni voittaja. Viim. 400 m 16,6. 9 Daze sai 250
juostuna paikan 3. sisältä. Nousi sieltä kierros juostuna kuolemanpaikalle. Pudotti 300 ennen maalia
johtavan kantaan ja piti lopussa siitä selvästi voittajalle hävinneenä varmasti toiseksi. 5 Haley Web juuttui
300 juostuna 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa.
Jäi 300 ennen maalia uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Puristi lopun tasaisesti ja oli lopussa aivan hyvä
kolmas. 11 Hurricane Wilma matkasi 4. sisällä, mistä sai kierros ennen maalia paikan 3. sisältä. Seuraili sieltä
sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 12 Stonecapes Rococo juoksi 5. sisällä. Sai sieltä kierros juostuna
paikan 4. sisältä. Tuli sieltä asiallisesti maaliin asti. 6 Spill The Beans otti 200 juostuna kärjen tuntumasta
pahan laukan ja jäi selvästi. Jäi viimeisen takasuoran alussa kolmen hevosen takajoukossa vaille kiritilaa.
Tuli taustalta loppua vielä mukavasti. 7 Justine Case juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä 800 juostuna toiseen ulos.
Jäi 150 metriä myöhemmin 3. ulos. Pudotti 850 ennen maalia 5. sisälle ja seuraili jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 8 Ultimate Critic lähti rauhassa matkaan ja putosi heti taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 10
Bean Dead Cert jäi jo ennen lähtölinjaa selvästi. Sai toisessa kaarteessa paikan lauman hänniltä sisäradalta.
Aloitti sieltä 850 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja oli jatkossa oikein vaisu. 2 Peanuts käynnistyi
hyvin, mutta otti 200 juostuna taistosta kärkipaikasta hieman ahtaan oloisessa tilanteessa pahan laukan ja
menetti heti pelinsä. 3 Bosses Lady käynnistyi vahvasti ja eteni 250 juostuna väkisin kärkipaikalle.
Keulapaikalle kääntäminen oli vähintäänkin aika tiukka. Sai jatkossa vetää haluamaansa tahtia. Ravi katosi
yllättäen 450 ennen maalia ja laukkasi samassa pitkäksi. Tuli lopun asiallisesti ja oli maalissa hylättynä
kuudes. 4 Carbon Crystal laukkasi 100 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 12,5 / 3 - 17,0 / 3 - 15,0 / 3 - 17,0 / 1

9. Lähtö

12 Larvan Hurmos sai nopeasti paikan 5. ulkoa. Lähti sieltä 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Painui 300 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa
selvän voiton. Viim. 1000 m 27,9. 10 Koskelan Akseli juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja puristi lopussa toiseksi. 2 Caijus juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 350 juostuna väkisin kärkipaikalle. Avaus venähti melko reippaaksi.
Jäi 250 ennen maalia johtavan kantaan, mistä tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka loppumetrit olivatkin
hieman raskaita. 7 Lilin Jytky otti alun rauhassa ja matkasi lopulta 7. ulkona. Sai päätösringin alkaessa
paikan 5. ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli kirinsä rehellisesti maaliin
asti. 3 Tee Wee Paroni jäi ensimmäisen takasuoran toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Jäi sinne viimeisen takasuoran lopulla vaille kiritilaa. Pudotti loppusuoralle tultaessa
sisäradalle ja kiri lopun aivan juosten. 5 Passiton juoksi 4. ulkona. Jäi viimeisellä takasuoralla vaille kiritilaa.
Vapaa rata aukeni vasta 250 ennen maalia, minkä jälkeen kiri lopun asiallisesti ulkoratoja pitkin. 9 Tähti
Kepu matkasi alun aivan pääjoukon hännillä. Lähti sieltä 1200 ennen maalia selkiin 3. radalle. Puristi kirinsä
asiallisesti maaliin asti. 8 Vinksa lähti puolireippaasti, mutta juuttui ensimmäisessä kaarteessa 4. radan
kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna 6. ulos. Lähti sieltä kierros juostuna selkään 3. radalle. Jäi viimeisen
takasuoran lopulla 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 350 ennen maalia kakkoskeulan rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Antoi siinä päätössatasella selvästi periksi. 6 Vieskerin Virva juuttui heti keskijoukkoihin 3.
radalle ilman vetoapua. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin ja sai 650 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Jäi 550 ennen maalia toiseen ulos ja aloitti pian matkan kohden takajoukkoja. 11 Ekosan matkasi
3. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. Jäi tosin 300 ennen maalia vielä aivan hetkeksi

vetämättömään selkään, mutta tällä ei ollut vaikutusta sijoitukseen. 1 V. G. Vipori kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä painoi päälle, eikä pystynyt heti luopumaan paikastaan. Jäi 350 juostuna johtavan
kantaan. Taipui sieltä selvästi 400 ennen maalia ja loppu oli melkoisen tahmeaa taivallusta. Viim. 400 m
49,1. 4 Ilon Ari otti ratkaisevan lähtölaukan. Keskeytti taustalla myöhemmin.

Väliajat: 21,5 / 2 - 25,0 / 2 - 27,5 / 2 - 29,5 / 12

10. Lähtö

6 T. Rex lähti heti ajamaan eteenpäin ja painuikin 350 juostuna kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan
kantaan. Eteni 750 juostuna uudelleen kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää sopuisasti ja otti reippaalla
lopetuksellaan hallitun voiton. 2 Top Of The World matkasi alun johtavan kannassa. Jäi 350 juostuna 3.
sisälle ja 200 metriä myöhemmin 4. sisäpariin. Nousi sieltä 900 juostuna 3. ulos. Jäi päätösringin alussa 4.
ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja tuli lopun pirteästi. Viim. 700 m 12,5. 7 Stay Alert matkasi alun 5. sisällä. Sai 850 juostuna
paikan 4. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi
vapaan väylän 150 ennen maalia, minkä jälkeen kiri lopun oikein hyvin. 3 Edward Ale kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä luopui 300 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Jäi 750 juostuna 3. sisälle. Oli siellä
jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Pääsi loppusuoralla etenemään
toista rataa pitkin ja tuli lopun aivan juosten. 12 Falcon Håleryd matkasi alun 4. ulkona. Lähti 1350 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai kierros ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Jäi
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Puristi siitä aivan juosten maaliin asti. 11 Fire To The Rain matkasi
alun 3. ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Eteni siitä 1000 juostuna uuteen
selkään toiseen ulos. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 450 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Putosi loppusuoralla kärkihevosen kyydistä ja seuraili lopun tasaisesti. 8 Bret Boko kiersi
ensimmäisen kaarteen taustalla 3. radalla. Sai 450 juostuna paikan 4. ulkoa. Jäi kierros ennen maalia 6. ulos.
Suoritti sieltä jatkossa asiallisesti. 10 Callela Ladyboss matkasi alun 4. sisällä. Nousi sieltä 800 juostuna 3.
ulos. Jäi pian 5. ulkopariin. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Lähti 400 ennen maalia
selkään 4. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 5. radalle ilman vetoapua, mutta kirin suunta vaihtui 100
ennen maalia taaksepäin. 5 Workout Wonder matkasi alun toisessa ulkona. Jäi siitä ensimmäisen
takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa ja jäi pian 3.
ulkopariin. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman
vetoapua. Oli jatkossa varsin vaisu, eikä suorittanut yhtäkään ohitusta. Viim. 400 m 18,7. 4 Special Promise
jäi 300 juostuna toisesta ulkoa kuolemanpaikalle. Laittoi siinä samassa vauhtia pannuun ja eteni 550
juostuna kärkipaikalle. Luovutti paikkansa suosikille 200 metriä myöhemmin. Taipui johtavan kannasta
selvästi loppukaarteen alussa ja oli lopussa varsin vaisu. 1 Grant Boko otti ratkaisevan lähtölaukan.
Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 9 Next Direction oli poissa.

Väliajat: 11,5 / 6 - 16,0 / 6 - 16,0 / 6 - 13,0 / 6

11. Lähtö

4 Graceful Swamp juuttui heti kuolemanpaikalle, mistä painui 450 juostuna väkisin kärkipaikalle. Joutui 650
juostuna hetken kiihdyttämään. Sai jatkossa rauhoittaa ja nappasi lopussa vakuuttavasti Kasvattajakruunun
voiton. 3 Majestic Man kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Oli sieltä
lopussa sisäradan vetäessä varmasti toinen. Viim. 700 m 15,6. 1 Ronaldo Malibu matkasi alun johtavan
kannassa, mistä jäi 450 juostuna 3. sisälle. Tuli sieltä sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti ja oli lopulta
hyvä kolmas. 5 He Is Felix eteni nopeasti 4. sisälle. Nousi sieltä 650 juostuna 3. ulos. Lähti sieltä 550 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä vahvasti maaliin asti. 9 Callela Louis juoksi 5. sisällä.
Nousi sieltä 750 ennen maalia 4. ulos. Lähti sieltä 600 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran
alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli mukavasti maaliin asti. 8 Count Forte peruutti 300 juostuna
taustalta 3. radalta 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti. Viim. 700 m 14,9. 7 Wingman matkasi alun 3. ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä
paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran alussa selkään 3. radalle, mutta oli lopussa vain tasainen. 6 Hudson
Web pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4. sisälle. Seuraili sieltä
lopussa maksimisijoitukseen. 12 Smoky Cloud matkasi 7. sisällä. Nousi 400 ennen maalia selkiin 3. radalle ja
seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 2 Mr Big Star matkasi alun toisessa ulkona, mistä jäi ensimmäisen
takasuoran puolivälissä 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Kävi toisen kaarteen alussa
kysymässä kärkipaikkaa, mutta joutui pian tyytymään paikkaansa. Taipui kuolemanpaikalta selvästi
loppusuoralle tultaessa. 11 Kaptah juoksi 6. sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 5. sisältä. Oli
siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Siirtyi loppusuoran alussa
kiriin aivan ulkoradoille, mutta tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 10 Big Sexy Deli juoksi 4. ulkona. Jäi
viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Pääsi loppukaarteessa etenemään 3. ulos, minne jäi päätössatasella
täysin vaille kiritilaa.

Väliajat: 09,5 / 4 - 14,5 / 4 - 17,5 / 4 - 15,0 / 4

