1. Lähtö

3 Hayhill Easter sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja
puristi lopussa heikossa lähdössä varmaan voittoon. 2 Bayside Laramia painui 350 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa vetää erittäin rauhallisesti, mihin nähden oli lopussa pieni pettymys,
kun jäi toiseksi. 5 Star Girl One kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 300 juostuna ja jatkoi johtavan
kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 She Knows kiertyi 3. radalta 350 juostuna
kuolemanpaikalle. Tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 9 Citrine
juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 350 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 150 ennen maalia kiriin 4. radalle
ilman vetoapua, missä tuli lopun asiallisesti. 8 Flying Diamond matkasi 4.-5. ulkona. Seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Cecilia Cheerful jäi lopussa täysin vaille kiritilaa juostuaan 3. sisällä. 4 Lasse
H oli 4. sisältä rehellisen riittämätön. 6 Vigilante matkasi 4. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa selkään 3.
radalle. Kirin terä katkesi samassa ja oli oikein vaisu.

Väliajat: 17,0 / 2 - 20,0 / 2 - 20,0 / 2 - 17,0 / 3

2. Lähtö

11 Jetsu eteni ensimmäisen ringin aikana pitkältä takamatkalta tasaisesti kohden kärkeä. Sai kolmannessa
kaarteessa paikan pääjoukon hänniltä. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Siirtyi 600 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Jyräsi loppusuoralla pitkästä tauosta huolimatta
eleettömään voittoon. 7 Siiri Vei matkasi toisessa ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Puristi kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli hyvä toinen. 6 Vatrik lähti heti ajamaan vauhdilla
eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkipaikalle asti. Tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka putosikin 150
ennen maalia voittotaistosta. 3 Gladiaattori juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka loppusuoralla matka hieman painoikin. 1 VauhtiVipinä jäi 350 juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan. Putosi sieltä loppukaarteen puolivälissä kärjen
kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit. 10 Kruunun Prinssi matkasi takajoukoissa sisäradalla, missä otti 800
juostuna lyhyen laukan. Suoritti jatkossa asiallisesti. 4 Sorjan Taiga matkasi 3. sisällä. Nousi kierros juostuna
3. ulos. Taipui sieltä selvästi loppukaarteen puolivälissä ja tuli lopun aika vaisusti. 9 Elitloppet otti
takajoukoissa 700 juostuna laukan ja menetti samassa pelinsä. 8 H. V. Tokka matkasi takajoukoissa
sisäradalla. Otti 750 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 5 Piirtuli otti
alkumetreillä pahan laukan ja menetti heti pelinsä. Oli jatkossa taustalla oikein vaisu. 2 Elmo Etiäinen
laukkasi lähdössä pitkäksi. Laukkasi hylättynä ensimmäisen takasuoran lopulla uudelleen.

Väliajat: 35,0 / 6 - 33,0 / 6 - 29,0 / 6 - 31,0 / 11

3. Lähtö

6 Leemark´s Celica matkasi alun lauman hännillä toisella radalla. Sai toisen kaarteen alussa paikan 4. ulkoa.
Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja jyräsi loppumetreillä varmaan voittoon. 5 Markin Midsummer matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 600
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti ja oli hyvä toinen. 4 Laura
Express pudotti 250 juostuna kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Jäi 650 juostuna 3. sisälle. Sai
päätösringin alkaessa paikan johtavan kannasta. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Nousi 300 ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi ja oli tasainen kolmas. 1 Rustler Beyonce kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai
pitkään pientä painetta osakseen. Tuli asiallisesti sisään asti, vaikka päätössatasella matka hieman
painoikin. 3 Devil´s Rock juoksi 4.-3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja loppusuoran alussa
kiriin ulkoradoille. Tuli lopun aivan juosten. 10 Will Daisy Beat juoksi 5.-4. sisällä. Seuraili sieltä sisäradan
vetäessä maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Piraya Roc lähti kovaa, mutta laukkasi 200 juostuna kärjen
tuntumasta 3. radalta pahoin ja jäi selvästi. Sai toisen kaarteen lopulla paikan pääjoukon hänniltä. Suoritti
jatkossa asiallisesti. 7 Ginelle juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
pudottamaan toiselle radalle. Jäi siitä toisen kaarteen alussa 4. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi ja oli
aika vaisu. 9 Count Cocktail matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi 350 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Kävi 600 juostuna kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi pian paikkaan johtavan kannasta. Nousi
päätösringin alkaessa uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä pahoin 350 ennen maalia ja putosi
aivan taustalle. Ravi oli koko ajan aika hakevaa. 11 Belodon matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli kaiken kaikkiaan
erittäin vaisu. 2 Quartam De Victor laukkasi 150 juostuna johtavan kannasta pitkäksi.

Väliajat: 13,0 / 1 - 16,0 / 1 - 17,0 / 1 - 16,0 / 6

4. Lähtö

8 Fade To Jam otti alun rauhassa ja pudotti 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle
radalle. Lähti loppukaarteessa selkiin 3.-4. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja
puristi viime metreillä niukkaan voittoon. 4 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai kierros juostuna
painostajan rinnalleen ja vauhti kiihtyi. Vastaili hyvin ja kesti lopussa lähes voittoon asti. 3 Callaway Scoop
juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja sai 650 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Vetoapu ilmestyi kierros juostuna eteen. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla kärkiparin vauhdissa.
Säilytti kuitenkin vauhtinsa ja lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti
maaliin asti. 5 Tut a P sai 200 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla 3. ulos. Oli siellä
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Seuraili kunnolla tilaa saamatta asiallisesti maaliin asti. 6 Last Finn pääsi 350
juostuna pudottamaan 3. radalta kuolemanpaikalle. Sai 300 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Jäi
kierros juostuna alkaessa 3. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. 10 CutTheCrap juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni puolimatkassa kuolemanpaikalle, missä löi kovaa painetta kärkihevoselle.
Oli loppukaarteessa jo lähellä edetä kärkeen, mutta ei aivan onnistunut. Päätössatasella matka hieman
ymmärrettävästi painoi. 1 Castor U. M. matkasi johtavan kannassa, mistä seuraili aivan maksimaaliseen
sijoitukseen. 7 Rhesos Face oli 6. ulkoa rehellisen riittämätön. 2 Wireless juoksi 3.-4. ulkona, mistä ei vain
riittänyt kirivaiheessa lainkaan. 9 The Swede juoksi 4.-5. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni mukavasti
loppusuoran alkuun asti, minkä jälkeen ravi katosi ja laukkasi pian hylkäykseen.

Väliajat: 13,0 / 4 - 15,0 / 4 - 13,0 / 4 - 17,0 / 8

5. Lähtö

6 Quell lähti mukavasti ja painui nopeasti kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti ja irtosi lopussa selvään
voittoon. 1 Kickapoo Windcape juoksi 3. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi lähes samassa kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä hyvin maaliin asti ja oli hyvä toinen. 7 Marvel Neat juuttui alussa
keskijoukkoihin 4.-3. radalle ilman vetoapua. Ajoi eteenpäin ja sai lopulta 600 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka putosikin loppusuoralla voittotaistosta. 11 Grace Pezzo
juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Lähti 400 ennen maalia selkään 4.
radalle. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 5. radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti. 10
Arctic Chime juoksi 4. sisällä. Sai 900 ennen maalia paikan 3. sisältä. Sai 650 ennen maalia edetä johtavan
kantaan. Otti sieltä lopussa maksimit. 2 Ducky matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiseen ulos. Ei saanut sieltä koskaan mahdollisuutta kirimiseen. 9 Ernie Bell juoksi 3.-4. ulkona. Lähti
850 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Kirin terä
hieman katkesi loppusuoralla, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 5 Arctic Mystery juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran lopussa 5. sisälle. Sai viimeisen
takasuoran puolivälissä paikan 3. sisältä. Kirikaistaa ei lopussa vain löytynyt. 3 Miss Jaybird juoksi 2.-3.
ulkona. Ei pitänyt kolmannessa kaarteessa enää selkäänsä ja tuli lopun melko vaisusti. 8 Cherokee King
eteni 250 juostuna 3. radalta kuolemanpaikalle. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa
pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja tuli lopun vaisusti. 4 Denna juuttui alussa takajoukkoihin 3.
radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna lauman hännille 6. sisälle. Aloitti sieltä jo puolimatkassa matkan
kohden takajoukkoja ja oli rehellisen heikko. Keskeytti viimeisellä takasuoralla. 12 Starling Chick oli poissa.

Väliajat: 14,0 / 6 - 17,0 / 6 - 15,0 / 6 - 13,0 / 6

