1. Lähtö
2 Sipras otti 50 juostuna kärjen kupeelta laukan ja jäi keskijoukkoihin. Sai kuitenkin ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi.
Eteni pian kärkeen ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 1700 m 34,1. 11 Titteri Rok matkasi lauman hännillä.
Sai toisessa kaarteessa paikan 4. ulkoa. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
viimeisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi 500 ennen maalia ja jäi selvästi. Tuli
lopun vielä mukavasti ja oli varmasti toinen. 10 Carmenita eteni tasaisesti ja sai toisessa kaarteessa paikan
3. ulkoa. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja oli lopussa tasainen kolmas. 8 Pelin Sälli eteni taustalla sisärataa
pitkin ja sai 700 juostuna paikan 4. sisältä. Laukkasi siellä lyhyesti puolimatkassa menettämättä asemiaan.
Kulki jatkossa asiallisesti ja oli neljäs. Viim. 1000 m 33,3. 3 Seekerin Sara juuttui 200 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 600 juostuna 3. sisälle. Nousi toisen ringin alkaessa 4. ulos. Seuraili sieltä lopun
tasaisesti. 6 Tripla Hoo laukkasi lähdössä, mutta ei juuri menettänyt asemiaan. Nousi sisäradan jonosta
ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui 800 ennen maalia kärkipaikalle. Jäi pian
johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa ja otti maksimit. 1 Tomin Toivo jäi 150 juostuna johtavan
kantaan. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä laukan ja menetti selvästi asemiaan. Laukkasi loppusuoran
alussa uudelleen. Tuli loppumetrit tasaisesti. 4 Kisan Lohkeri käynnistyi hyvin ja eteni jo 200 juostuna
kärkeen. Laukkasi siinä 850 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 9 Majatalon Tähti otti ratkaisevan lähtölaukan.
Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 5 Primakka ja 7 Jakkara olivat poissa.
Väliajat: 39,5 / 4 - 39,0 / 4 - 29,5 / 2 - 36,5 / 2

2. Lähtö
4 Millcape´s Devil sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Sai sieltä loppusuoralla sujuvasti kiritilaa ja
otti lopussa helpon voiton. 5 Don Pescador kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia.
Oli lopussa tasainen toinen. 3 Jager Zon juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.
radalle. Jäi pian 3. radalle ilman vetoapua, missä tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 14,7. 1 Super
Classic juoksi 3. sisällä. Oli sieltä sisäradan vetäessä tasainen neljäs. 2 Gunvald juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä putosi loppusuoralle tultaessa kärjen kyydistä. Suoritti kuitenkin pitkältä tauolta
asiallisesti. 7 Crossfire Bonfire matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti ja oli kaikkiaan aika vaisu. 6 Ranch Pop Up juoksi toisessa
ulkona. Taipui sieltä loppukaarteen alussa pahoin.
Väliajat: 15,5 / 5 - 16,5 / 5 - 18,0 / 5 - 15,5 / 4

3. Lähtö
2 Tilun Taru kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia ja piti lopussa niukkaan voittoon. 4 Härmän
Suvituuli juoksi 4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Lähti pian kiriin 3. radalle ja ehti lopussa
lähes voittoon asti. Viim. 600 m 29,3. 1 Marsku juoksi johtavan kannassa. Oli sieltä tasainen. Peri lopussa
kolmannet rahat yhden vastustajan laukan ansiosta. 12 Rehulan Nopee juuttui alussa keskijoukkoihin 3.
radan kiertäjäksi. Sai lopulta 850 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle.
Otti loppusuoran alussa laukan, mihin ei menettänyt sijoituksia. 10 Apriia juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiselle radalle. Taipui jatkossa selvästi, mutta sai silti isojen tasoerojen lähdössä rahaa.
Viim. 400 m 47,6. 7 Taajaninto laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille toiselle radalle. Suoritti jatkossa
vailla suurempaa virtaa. 5 Vip- Ralli kiertyi 3. radan kautta 400 juostuna kuolemanpaikalle. Sai 800 ennen
maalia vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa samassa pahoin ja oli vaisu. 11 Tuli Rols taipui taustalla jo
kierros juostuna. Oli rehellisen riittämätön. 3 Liiseriina matkasi 3. ulkona, missä otti puolimatkassa pahan
laukan. Keskeytti taustalla myöhemmin. 6 Vastatuuli juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Sai 400

juostuna paikan 3. ulkoa. Taipui sieltä jo kierros juostuna. Otti viimeisen takasuoran alussa väsyneenä
laukankin, eikä kaikki ollut kunnossa. Keskeytti lopulta. 8 Kilmisteri juoksi 4. ulkona. Lähti 1300 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 850 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Laukkasi siinä
loppusuoran puolivälissä tototaistosta hylkäykseen. 9 Vuaran Suvetar juoksi 3. sisällä, missä laukkasi 250
juostuna pitkäksi.
Väliajat: 29,5 / 2 - 31,5 / 2 - 32,5 / 2 - 31,0 / 2

4. Lähtö
12 Troopers juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 750 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän
kirinsä hienosti ja nappasi lopussa vielä varman voiton. Viim. 1000 m 13,6. 6 Adelee eteni nopeasti
kärkipaikalle. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 9 Cheri Sane juuttui ensimmäisen
kaarteen lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä umpirehdisti sisään asti ja oli oikein hyvä kolmas. 2
Bwt Duracell juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, mutta ei
saanut lopussakaan aivan täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 7 Pitbull lähti hyvin ja sai 300 juostuna paikan
johtavan kannasta. Otti sieltä lopussa maksimit. 10 Denna juoksi toisessa ulkona. Lähti loppusuoralle
tultaessa kiriin 3. radalle. Oli jatkossa tasainen. 1 Calgary juoksi 4. sisällä. Otti sieltä sisäradan vetäessä
ajettuna maksimit. 11 Nelle Kavat matkasi 5. sisällä. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 3 Panthera Leo
matkasi 3. ulkona. Taipui sieltä loppukaarteen alussa selvästi ja oli rehellisen heikko. 5 Boy Named Sue otti
200 juostuna ratkaisevan laukan. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 4 Rose´s Nella ja 8 Global Uncommon
olivat poissa.
Väliajat: 12,5 / 6 - 15,0 / 6 - 13,5 / 12

5. Lähtö
1 Passinto sai alussa pidettyä kärkipaikan hallussaan. Veti haluamaansa tahtia ja piti lopussa niukkaan
voittoon. 4 Siron Peli käynnistyi rauhassa ja juoksi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia selkään 3. radalle.
Lähti loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti ja ehti lopussa lähes voittoon asti.
Viim. 1000 m 28,6. 11 Siirin Hilla pääsi mukavasti läpi ja sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Oli sieltä
lopussa tasainen kolmas. 7 H. V. Tokka juoksi 4. ulkona. Lähti kierros juostuna selkään 3. radalle. Oli
loppukaarteessa 3. radalla vailla kiritilaa. Pudotti loppusuoralle tultaessa toiselle radalle ja tuli asiallisesti
maalin asti. 2 Viulori matkasi 3. sisällä, mistä otti lopussa maksimit. 6 Marhotti juoksi 3. ulkona. Lähti 1100
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 9 Uusi- Valtsu juoksi 4.
sisällä. Nousi puolimatkassa 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi loppukaarteen
alussa, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 10 Velhomies matkasi 5. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran
alussa sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 5 Winsinnnatti juoksi toisessa ulkona. Jäi sinne
loppukaarteessa pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun vain
tasaisesti. 3 Svengi laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille sisäradalle. Oli jatkossa aika vaisu. 8 Linkeli
kiertyi 300 juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Aloitti siitä loppukaarteen alussa matkan kohden
takajoukkoja ja oli aika vaisu. 12 Ruopas juoksi 7. ulkona. Lähti kolmannessa kaarteessa selkiin 3.-4. radalle.
Otti loppusuoran puolivälissä laukan, mikä johti hylkäykseen.
Väliajat: 28,5 / 1 - 31,0 / 1 - 28,0 / 1 - 30,0 / 1

6. Lähtö
6 Indyana Joness otti alun rauhassa ja juoksi takajoukoissa toisella radalla. Lähti sieltä 1350 ennen maalia
selkään 3. radalle. Eteni vauhdilla ja painui päätösringin alkaessa kärkipaikalle asti. Otti lopussa erittäin

helpon voiton. 10 Hope Sunrise sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi ensimmäisen takasuoran alussa
toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi toisen ringin alkaessa johtavan
kantaan. Oli sieltä lopussa selvästi voittajalle jääneenä tasainen kakkonen. 1 Amiral Ima kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi reilu puolikas juostuna johtavan kantaan ja 950 ennen maalia 3. sisälle. Nousi loppusuoran
alussa toiselle radalle ja oli lopussa tasainen kolmas. 7 Grace Pezzo juuttui alussa ulkoradoille. Peruutti
ensimmäisen takasuoran lopulla pääjoukon hännille. Sai 800 juostuna paikan 3. sisältä. Jäi toisen ringin
alkaessa paikan 4. sisältä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti sisään asti. 9 Rapido Follo juoksi 2.-3.
ulkona. Lähti loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ja tuli
lopun asiallisesti. 12 Taigo Blessed oli 4. ulkoa kirivaiheessa tasainen. 2 Cubus juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Oli kirivaiheessa vailla virtaa. 4 Edward Star juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni
tasaisesti ja sai kierros juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä 350 ennen maalia selvästi. 3 Felippe
Star juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran lopulla lauman hännille
sisäradalle, mistä ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. 5 Laser Jet otti 150 juostuna ratkaisevan laukan.
Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 8 Feeling Flash ja 11 Feeling Glory olivat poissa.
Väliajat: 15,5 / 10 - 19,0 / 10 - 13,5 / 6 - 15,0 / 6

7. Lähtö
4 Fux pudotti 250 juostuna kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos.
Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle. Ehti loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 15,0. 3
Lexus Lloyd kiihdytti heti kärkipaikalle. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 10
Let´s Go Legacy sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 600 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti mukana
kärkikamppailussa. Viim. 700 m 13,7. 1 Pin It Tof juoksi 4. sisällä. Sai loppusuoran alussa paikan 3. sisältä.
Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti. Jäi aivan viime metreillä vielä tekniseen pussiin. 5 Mas Diva juoksi 3.
sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 11 Irwin Star tuli 5. sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti sisään
asti. 6 Laurila´s Haldir matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Jäi
loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua. Tuli asiallisesti sisään asti. Viim. 600 m 13,6. 8
Makeadreamcometrue lähti puolikovaa, mutta juuttui alussa keskijoukkoihin ulkoradoille. Sai ensimmäisen
takasuoran alussa paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Pudotti
loppukaarteessa toiselle radalle. Tuli taas lopun aivan juosten. 12 Come On Day seuraili 3. ulkoa vain
tasaisesti. 2 Amiraal Lada juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti viimeisen takasuoran alussa
matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 7 Caramania ja 9 Fixit olivat poissa.
Väliajat: 14,0 / 3 - 18,5 / 3 - 18,5 / 3 - 15,0 / 4

8. Lähtö
4 Earn n´Burn kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 1 Flirt
Fortuna juoksi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa sisäradan vetäessä tasainen toinen. 5 Griminal Jack
juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli reippaassa
lopetuksessa juosten maaliin asti. Viim. 700 m 13,3. 2 Tut a P juoksi 3. sisällä. Otti lopussa maksimit. 3 Fade
To Jam juoksi 4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 3. ulos. Suoritti sieltä kirivaiheessa tasollaan. Viim. 1000
m 13,3. 7 Better Boost juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppusuoralla kärkitaistosta. Palasi
tähän tauolta, mihin nähden lopun puutuminen oli ymmärrettävää. 6 Prin Holz juoksi 5.-4. sisällä. Otti
lopussa aivan maksimit.
Väliajat: 15,0 / 4 - 19,0 / 4 - 13,5 / 4 - 13,5 / 4

9. Lähtö
9 Ranch Rocky Road juoksi 4. sisällä. Sai kierros juostuna kahden laukan avittamana paikan johtavan
kannasta. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. 2
Tagquer painui puolikas juostuna kuolemanpaikalta väkisin kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin paineen
alla johtavan kantaan. Sai kierros juostuna vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan uudelleen haltuunsa.
Tuli hyvin sisään asti ja teki uransa tähäna asti parhaan esityksensä, vaikka jäikin toiseksi. 11 Flying Sirius
juoksi 5. sisällä. Sai päätösringin alkaessa paikan 3. sisältä. Seuraili sieltä tasaisesti kolmanneksi. 10 Oscar
Caballero matkasi 3.-2. ulkona. Jä siitä toisen kaarteen alussa 4. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Eten päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Putosi loppusuoran puolivälissä
tototaistosta. 4 River Cruise matkasi keskijoukoissa toisella radalla, mistä sai toisessa kaarteessa paikan
toisesta ulkoa. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle. Oli jatkossa ajettuna tasainen. 7 Thirst For Life
matkasi 5.-3. ulkona, mistä otti lopussa maksimit. 1 Wallamister laukkasi 250 juostuna kärkipaikalta ja jäi
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran lopulla lauman hännille sisäradalle.
Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli varsin vaisu. 6 Spectre matkasi alun toisessa ulkona. Jäi siitä puolikas
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi painetta pannuun ja painui 150 metriä myöhemmin kärkipaikalle.
Laukkasi siinä kierros juostuna yllättäen pahoin ja menetti samassa pelinsä. 5 Adentee sai kärkipaikan
haltuunsa 250 juostuna. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan ja hieman myöhemmin 3. sisäpariin.
Laukkasi siellä kierros juostuna pahoin. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 3 Isak Star ja 8
Huldamarie olivat poissa.
Väliajat: 14,5 / 2 - 15,5 / 2 - 18,0 / 2 - 19,0 / 9

