1. Lähtö

3 Nurmon Neito juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 900 juostuna kärkipaikalle. Se
jatkoi tasaisen reippaalla tempolla ja tamma otti lopussa selvän voiton. 2 Siniparta kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 850 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Se matkasi jatkossa
kakkoskeulana, mistä ruuna piti lopussa varmasti toiseksi. 9 Topias Rok suoritti keskijoukoista tasaisesti ja
nousi lopussa kolmanneksi. Viim. 1000 m 35,8. 8 Rehti Heppu otti 100 juostuna laukan ja ruuna putosi aivan
lauman viimeiseksi. Se kulki jatkossa asiallisesti ja nousi lopussa vielä toton tuntumaan. Viim. 1900 m 32,7.
Tästä ensimmäinen kierros sujui 31,2- tempolla. 5 Riplei seuraili maksimaaliseen sijoitukseen juostuaan
pääosin 3.sisällä. 7 Armas Aika matkasi keskijoukoissa, missä ruuna otti 800 ennen maalia laukan, mistä
selvittyään se tuli lopun tasaisesti. 1 Sinilee matkasi 3-4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle. Se nousi loppukaarteessa taistoon toisista rahoista, mutta loppusuoran alun laukka
vesitti pelin. 11 S. N. Mikaela laukkasi 150 juostuna taustalla ja tamma jäi selvästi lisää. Se kulki jatkossa
mukavasti, mutta uusi kierros juostuna tullut laukka vesitti pelin. Tamma tuli kulisseissa viimeiset 700 m
33,0. 10 Hiirturi pysyi taustalla koko matkan ajan. 4 Harjan Valo otti 50 juostuna laukan ja ruuna putosi
keskijoukkoihin. Se aloitti toisessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja. Viim. 1100 m 2.00,8. 6 Piirtuli
oli poissa.

Väliajat: 36,5 / 2 - 34,5 / 3 - 32,5 / 3 - 33,5 / 3

2. Lähtö

8 Eloy D´Avignere matkasi 3.sisällä, mistä ori pääsi 850 ennen maalia nousemaan 3.ulos. Se lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 16,2. 6
Pinky Toe sai nopeasti kärkipaikan haltuunsa, mistä tamma oli lopussa tasaisesta rintamasta niukasti
toinen. 13 Fieldhead Redskin matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle
radalle. Se oli loppukaarteessa pitkään vailla kiritilaa. Ruuna löysi 100 ennen maalia vapaa väylän ja se tuli
lopun mukavasti. 12 Smiling Star juoksi 4.sisällä, mistä ori nousi 550 ennen maalia toiselle radalle. Kirikaista
pysyi loppukaarteessa kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa ja se tuli lopun asiallisesti. 4
Diamond´s Hunter juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi, missä ori kiertyi 550 juostuna kuolemanpaikalle. Se
puristi siitä rehellisesti sisään asti, vaikka päätössatanen ymmärrettävästi hieman painoikin. 1 Bacchanal
matkasi johtavan kannassa, mistä ori jäi 850 ennen maalia hetkeksi 3.sisään. Se sai pian uudelleen paikan
johtavan takaa, mistä ori ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 11 My Captain otti lyhyen lähtölaukan ja ruuna
putosi 6.sisään. Se sai päätöspuolikkaan alkaessa paikan 3.sisältä, mistä kirikaista ei koskaan auennut. Viim.
2000 m 18,5. 10 Kickapo Windcape matkasi 4.ulkona, mistä ori lähti 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Se
pudotti viimeisen takasuoran lopulla takaisin toiselle radalle. Ori siirtyi loppusuoran alussa kiriin
ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 9 Wallamister matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti puolimatkassa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi 900 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Ori haparoi viimeisen
takasuoran lopulla pari askelta. Se nousi päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.radalle ja oli lopussa tasainen. 5
Kelsey Beyonce laukkasi lähdössä ja tamma putosi aivan taustalle. Se suoritti siellä jatkossa asiallisesti. Viim.
1900 m 17,8. 14 Agile Kemp seuraili 5.ulkoa vailla suurempaa virtaa. 3 Lisebeth matkasi toisessa ulkona,
mistä tamma aloitti kierros ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. 2 Gideon Star laukkasi 100 juostuna
kärjen tuntumasta ja ori putosi lauman hännille. Se oli sieltä lopussa oikein vaisu. Viim. 600 m 23,2. 7

Roniko Inferno lähti matkaan lähes kävellen ja meni vielä peitsiä. Ruuna menetti heti pelinsä. 15 Leemark´s
Celica matkasi 6.ulkona, mistä tamma lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä
katkesi viimeisen takasuoran puolivälissä ja tamma laukkasikin 550 ennen maalia väsyneenä pitkäksi.

Väliajat: 23,0 / 6 - 21,5 / 6 - 17,5 / 6 - 17,5 / 8

3. Lähtö

1 Valnes Gary kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna nappasi lopussa niukan voiton. 4 Quick Petrol sai 250
juostuna paikan johtavan kannasta, mistä ruuna sai loppusuoran puolivälissä vapaan radan ja se kiri
halukkaasti voittaneen tuntumaan. 3 Excalibur It matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna nousi 350 ennen
maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se tuli lopun aivan juosten. Viim. 400 m 13,9. 12 Glamour Check
matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se siirtyi
loppukaarteen puolivälissä kiriin 4-5.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 700
m 12,5. 8 Panthera Leo kiertyi 250 juostuna 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä rehellisesti
sisään asti, vaikka päätössatanen hieman painoikin. 10 Global Rebellion juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja otti
lopussa maksimit. 11 Zelda Gowan matkasi 3.ulkona, mistä tamma pudotti päätöspuolikkaan alussa
sisäradalle ja tuli lopun tasaisesti. 9 Decena matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi loppukaarteen alussa
toiseen ulos. Se oli sieltä lopussa kirivaiheessa tasainen. 6 Super Classic otti alun tarkkaillen ja ruuna
peruutti 6.sisään. Se tuli sieltä lopun tasaisesti. 7 Fonseca Boko matkasi 5.sisällä, mistä ruuna tuli lopun
aivan kohtalaisesti. Viim. 400 m 13,6. 2 Badlands Nevil antoi lopussa periksi juostuaan 4.sisällä. 5 Viva
Adriana käynnistyi mukavasti, mutta tamma laukkasi 3.radalla 180 juostuna hieman ahtaassa tilanteessa
pitkäksi.

Väliajat: 11,5 / 1 - 13,5 / 1 - 15,0 / 1

4. Lähtö

1 Club Nord Elit menetti kärkipaikan 300 juostuna. Tamma nousi 450 juostuna kuolemanpaikalle ja painui
ensimmäisen takasuoran lopulla kärkeen. Se sai jatkossa kovasti rauhoittaa ja tamma nappasi lopun
reippaalla lopetuksellaan helpon voiton. Viim. 400 m 11,2. 4 Love You Forever käynnistyi vauhdilla ja
tamma painui 300 juostuna kärkipaikalle. Se jäi 550 juostuna johtavan kantaan, mistä tamma sai vapaan
radan 100 ennen maalia ja se tuli lopun vahvasti. 3 El Fitzgerald matkasi alun 4.sisällä, mistä tamma sai 850
juostuna paikan 3.sisältä. Se tuli sieltä sisäradan vetäessä mainiosti maaliin saakka. 7 Diva Hoss matkasi
3.ulkona, mistä tamma lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä reippaassa
lopetuksessa vahvasti maaliin saakka. Viim. 700 m 12,4. 8 Proserpine juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti
600 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma
tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 11,9. 2 Bean Dream nousi 3.sisältä 850 juostuna kuolemanpaikalle.
Tamma puristi siitä aivan juosten maaliin asti. 6 To The Beginning juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin ja se tuli lopun mukavasti. 5 Hard To Trick matkasi alun toisen radan

vetojuhtana 3.sisähevosen rinnalla. Tamma sai 850 juostuna paikan toisesta ulkoa, mistä se oli lopussa
tasainen.

Väliajat: 10,0 / 4 - 15,5 / 1 - 23,5 / 1 - 11,5 / 1

5. Lähtö

8 Liinan Liekki lähti heti ajamaan eteenpäin. Tamma sai 450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se piti
siinä tempon tasaisen reippaana. Tamma painui 550 ennen maalia kärkipaikalle, mistä se piti lopussa
niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,3. 4 Nokeva matkasi alun johtavan kannassa, mistä se jäi 450 juostuna
3.sisään. Tamma nousi kierros juostuna 3.ulos. Se lähti 700 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Tamma puristi pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti ja ehti lähes voittoon asti. Viim. 700 m 26,2. 7 Vapun
Muisto sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi 550 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se puristi
siitä mukavasti maaliin asti. 12 Hipatsu otti 4.ulkona laukan 350 juostuna ja ruuna menetti selvästi
asemiaan. Se sai kierros juostuna paikan lauman hänniltä, mistä ruuna lähti samassa selkiin 3.radalle. Se
lähti 650 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja eteni vauhdilla. Ruuna hieman satsaili 350 ennen
maalia ja menetti hieman asemiaan. Se tuli lopun vielä vahvasti. Viim. 1500 m 24,6. 3 Elvirra kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä se jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Tamma nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Se
tuli sieltä tasaisesti maaliin asti. 16 Torpparin Sisu matkasi 6.sisällä, mistä ruuna nousi 900 juostuna 6.ulos.
Se lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pudotti loppukaarteessa toiselle
radalle ja loppusuoran puolivälissä edelleen sisäradalle. Se tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m
26,4. 10 Päälykäinen matkasi pääosin 4.ulkona, mistä ruuna otti lopussa maksimit. 13 Ekomani matkasi
7.ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 6
Vimmaliina käynnistyi mukavasti ja tamma eteni 450 juostuna kärkipaikalle. Se taipui siitä viimeisen
takasuoran lopulla ja tamma putosi lopussa selvästi. 14 Kujalan Erätuuli matkasi 5.ulkona, mistä ruuna
taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla. Viim. 400 m 38,8. 9 Trendi oli 5.sisältä lopussa heikko. 2
Fliisutar otti ratkaisevan lähtölaukan. Tamma kulki taustalla jatkossa aika vaisusti. Viim. 2000 m 35,6. 5
Kalevatar laukkasi 3.sisällä 900 ennen maalia pitkäksi. 15 Virin Toivo taipui 3.ulkoa selvästi kierros juostuna.
Ori keskeytti viimeisellä takasuoralla. 1 Nirppis ja 11 Jylhäpiirto olivat poissa.

Väliajat: 33,0 / 6 - 29,5 / 6 - 29,0 / 6 - 27,0 / 8

6. Lähtö

1 Carajoso matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai 950 juostuna paikan johtavan kannasta. Se nousi sieltä
loppusuoran alussa toiselle radalle ja ruuna nappasi lopussa niukan, mutta varman voiton. Viim. 400 m
13,5. 8 Spirit Squad matkasi 4.sisällä, mistä tamma sai kierros juostuna paikan 3.sisältä. Se pääsi 650 ennen
maalia nousemaan toiseen ulos. Tamma siirtyi 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se tuli
rehellisesti sisään asti. Viim. 700 m 13,2. 9 Haras Du Pin matkasi pääosin 3.ulkona, mistä ruuna tuli aivan
juosten perille saakka. 7 Do It Valiant painui puolikas juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ruuna piti
tempon tasaisen reippaana. Se antoi päätössatasella hieman periksi ja putosi niukasti toton ulkopuolelle. 11

Sahara Rouge matkasi alun 3.ulkona, mistä ruuna lähti 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni 1300 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä aivan juosten maaliin saakka. 4 Joker
Photo laukkasi 150 juostuna kärjen tuntumasta ja ruuna putosi lauman hännille. Se suoritti sieltä jatkossa
asiallisesti. Viim. 1700 m 14,6. 10 Incognito Tooma otti 50 juostuna pahan laukan ja ruuna jäi ratkaisevan
oloisesti. Se kulki jatkossa kulisseissa vahvasti. Viim. 1900 m 14,2. 5 Castor U. M. juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, minne ruuna sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Se taipui toisesta ulkoa selvästi
viimeisen takasuoran puolivälissä. 6 Sabrina´s Master sai kärkipaikan haltuunsa ensimmäisen kaarteen
lopussa. Ruuna luopui paikastaan puolikas juostuna. Se otti kierros juostuna laukan johtavan kannasta.
Ruuna putosi lauman hännille, missä se taipui pahoin loppukaarteessa. Viim. 400 m 30,9. 2 Magnifik C. D.
laukkasi ensimmäisen kaarteen lopulla kärkipaikalta pitkäksi. 3 Swagman oli poissa.

Väliajat: 16,5 / 6 - 15,5 / 6 - 16,5 / 6 - 13,5 / 1

7. Lähtö

7 Wauhti sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti 450 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi
loppusuoran puolivälissä kiriin 4.radalle ja ehti lopussa varmaan voittoon. Viim. 400 m 24,5. 11 Valtran
Pimu matkasi alun 4.ulkona, mistä tamma lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai
päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tamma oli loppuun asti mukana voittotaistossa.
Viim. 1000 m 26,4. 9 Sisu Oskari matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään
3.radalle. Se jäi päätöspuolikkaan alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna tuli mukavasti maaliin asti.
Viim. 700 m 25,0. 8 Loikkaus sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan johtavan kannasta. Se ei saanut sieltä
lopussa lainkaan kiritilaa. 1 Sävel- Virta piti reippaassa avauksessa kärkipaikan. Ruuna antoi siitä
päätössatasella hieman periksi. 2 Eskel laukkasi lähdössä ja ruuna putosi taustalle. Ruuna kulki jatkossa
mukavasti. Viim. 2000 m 26,9. 4 Haltija juuttui reippaassa lopetuksessa kuolemanpaikalle, mistä ori antoi
päätöspuolikkaan alussa periksi. Viim. 400 m 33,8. 3 Normipäivä ei saanut 4.sisältä lainkaan kiritilaa. 5 I. P.
Muskotti laukkasi lähdössä pahoin ja ori putosi lauman hännille, missä se oli jatkossa vain tasainen. 6
Volsunen matkasi 3.sisällä, mistä tamma taipui selvästi loppukaarteessa. Viim. 400 m 36,5. 10 Pelarin Tähti
ja 12 Martti olivat poissa.

Väliajat: 22,0 / 1 - 26,5 / 1 - 30,0 / 1 - 25,0 / 7

8. Lähtö

12 Rocknroll Kronos juoksi 5.sisällä, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran lopulla selkiin 3.radalle. Se siirtyi
350 ennen maalia selkään 4.radalle ja loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille. Ruuna puristi lopussa
varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,2. 5 Winehouse juuttui 200 juostuna kuolemanpaikalle. Tamma piti siinä
tempon reippaana. Se puristi vahvasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 2 Bumblebee
Laday matkasi johtavan kannassa, mistä tamma sai loppusuoralla sujuvasti kiritilaa ja se tuli lopun juosten.
4 Bewitch Boy painui 250 juostuna kärkipaikalle, mistä ruuna putosi päätössatasella niukasti toton
ulkopuolelle. 10 Zacus Turbo suoritti 4.ulkoa tasaisesti ja otti maksimit. 8 Millcape´s Devil juuttui nopeasti

takajoukkoihin 3.radan kiertäjäksi, missä ruuna puristi mukavasti. Se pudotti viimeisen takasuoran
puolivälissä 3.ulos. Ruuna nousi loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ja tuli lopun aivan juosten. 6 Super
Pepper sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Tamma otti sieltä lopussa aivan maksimit. 11 Zelle´s Escalade
seuraili 3.ulkoa vailla suurempaa loistoa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Tapperlou otti 4.sisältä
maksimaalisen sijoituksen. 7 Ebby Ride laukkasi 100 juostuna aivan hylkäyksen rajamaille. Ruuna otti
jatkossa kulisseissa asiallisesti vauhtia. 3 Verna Lee Zet otti ratkaisevan lähtölaukan. 1 Victor Face oli
3.sisällä pitkään vailla kiritilaa. Ruuna laukkasi loppusuoralle tultaessa pitkäksi.

Väliajat: 11,0 / 4 - 14,0 / 4 - 15,5 / 12

9. Lähtö

1 Västerbo locksmith kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää avausringin rauhassa. Se kiihdytti
viimeisellä takasuoralla vauhtia ja ruuna liukui lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,4. 8 Anni Sue
matkasi 3.ulkona, mistä tamma nousi 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni
puolimatkassa kuolemanpaikalle, mistä tamma tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 m 15,5. 11 Global
Tootsie sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan 3.sisältä. Tamma sai sieltä 250 ennen maalia sujuvasti
kiritilaa ja se tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 13,8. 10 Sweet Malkin matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi päätöspuolikkaan alkaessa kiriin 4.radalle ilman
vetoapua ja ruuna tuli oikein rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 14,6. 6 Hide And Shine juoksi 4.sisällä,
mistä tamma tuli sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 12 Midsummer Bell matkasi 7.ulkona, mistä
ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3-4.radalle. Se tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 700
m 13,4. 5 Diamond Bay sai 5.sisältä vasta aivan lopussa kiritilaa ja voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 13
Giorgio Noster matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se ei
kuitenkaan suorittanut ohituksia ja ruuna tyytyi vain säilyttämään asemansa. 3 Make It Allright matkasi
johtavan kannassa, mistä tamma antoi loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 16 High Profile juuttui heti
3.radan kiertäjäksi, missä ruuna eteni 500 juostuna kuolemanpaikalle. Se sai kierros juostuna paikan
toisesta ulkoa. Ruuna antoi sieltä loppukaarteen alussa periksi. 15 Sand Of Holmö seuraili 5.ulkoa
maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Every Reasons ei vain riittänyt lopussa juostuaan 8.ulkona. 7 Daiquiri Web
matkasi 2-3.ulkona, missä ruuna laukkasi loppusuoran alussa pitkäksi. Laukkaan saattoi palaa rahasija. 2
Tarass Dream, 4 Cubana ja 9 Pitbull olivat poissa.

Väliajat: 19,5 / 1 - 19,5 / 1 - 17,0 / 1 - 15,0 / 1

10. Lähtö

15 Timo Frontline matkasi 4.sisällä hieman pääjoukosta jääneenä. Ruuna sai viimeisen takasuoran alussa
tuntuman kärkijoukkoon. Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ja ruuna puristi lopussa niukkaan
voittoon. Viim. 1000 m 16,3. 12 Full Metal Jacket matkasi alun keskijoukoissa sisäradalla, mistä ruuna sai
toisessa kaarteessa paikan 3.ulkoa. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Ruuna painui loppukaarteen alussa kärkipaikalle ja tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa

niukasti toiseksi. Viim. 700 m 16,7. 4 Criminal matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma nousi 900 juostuna
toiseen ulos. Se lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma oli lopulta varmasti kolmas.
14 Rain´s Banshee lähti heti ajamaan eteenpäin ja tamma sai ensimmäisellä takasuoralla paikan toisesta
ulkoa. Se eteni toisessa kaarteessa kuolemanpaikalle. Tamma putosi siitä päätöspuolikkaan alussa
kärkihevosten vauhdista, mutta se säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 5 Sundsvik Armani eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, missä ori pyrki voimalla kärkipaikalle. Se joutui 550 juostuna tyytymään paikkaan
johtavan kannassa. Ori nousi 550 ennen maalia toiselle radalle ja 350 edelleen kiriin 3.radalle. Se oli lopussa
vain tasainen. 9 Honey Star lähti rauhallisesti matkaan ja ruuna putosi keskijoukkoihin. Se suoritti sieltä
tasaisesti. Ruuna jäi tosin vielä päätössataselle vaille kiritilaa. 1 Lovis Lini juuttui heti 3.radan kiertäjäksi,
missä ruuna eteni 500 juostuna kuolemanpaikalle. Se sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa. Ruuna
antoi sieltä loppukaarteen alussa periksi. 6 Gerianne sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan 3.sisältä. Se
jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 Vigilante lähti matkaan erittäin hiljaa ja tamma otti vielä 50
juostuna lyhyen laukankin. Se oli jatkossa taustalla oikein vaisu. 2 Cankus Tindra laukkasi lähdössä pitkäksi.
3 Senegall laukkasi 200 juostuna kuolemanpaikalla pitkäksi. 8 Rock´s Expected laukkasi 200 juostuna
sisäradalla kärjen tuntumassa pitkäksi. 11 Arroyo Grande laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Callela Dreamteam
ja 13 Day Credit olivat poissa.

Väliajat: 18,5 / 1 - 19,5 / 1 - 19,5 / 1 - 17,5 / 15

