1. Lähtö

9 Neuland juoksi 4. ulkona. Sai 800 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui 450 ennen maalia
kärkipaikalle ja nappasi lopussa selvän voiton. Viim. 1000 m 16,7. 7 Original Hope eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Sai kierros ennen maalia paikan 3. sisältä. Eteni 350 ennen maalia vastustajan laukan
ansiosta toiseksi ja piti lopussa helposti asemansa. 11 Blue Pearl matkasi 5. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan
alussa kiriin 3. radalle ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 19,5. 1 Midsummer Bell juoksi johtavan
kannassa. Jäi sieltä kierros juostuna 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Hevosen
rytmi hajosi selvästi loppukaarteessa ja menetti asemiaan. Tuli loppusuoran vielä mukavasti. 5 Lucky Toy
Boy matkasi toisessa ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vauhdilla
kierros juostuna kärkipaikalle. Ajautui viimeisellä takasuoralla toiselle radalle. Tuli viimeisen takasuoran
lopussa ohitetuksi ja seuraili lopun tasaisesti. 4 Prelievo juoksi 3. ulkona. Seuraili sieltä jatkossa tasaisesti
maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Gilding Wall seuraili 3. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Serious Sister
laukkasi 200 juostuna pahoin. Otti ensimmäisen takasuoran alussa uuden pahan laukan ja menetti samassa
mahdollisuutensa. 3 Tonnerre d´Inverne laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Rudy Queen eteni 200 juostuna
kärkipaikalle. Jäi 900 juostuna kakkoskeulaksi. Eteni loppukaarteen alussa sisäkautta johtoon. Jäi samassa
uudelleen johtavan kantaan. Laukkasi 350 ennen maalia ja ajautui ulos. Ratsastajatar putosi samassa
selästä, mutta sai kuitenkin pidettyä hevosen kiinni. 12 Rocknroll Kronos matkasi lauman hännillä. Laukkasi
siellä viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 2 Savannah Journey ja 13 Do It Valiant olivat poissa.

Väliajat:22,0 / 6 - 20,5 / 6 - 15,5 / 5 - 19,0 / 9

2. Lähtö

4 Smart Leader kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti jatkossa haluamaansa vauhtia ja otti lopussa ajamatta
selvän voiton. Viim. 700 m 15,8. 5 Gracelyn lähti mukavasti ja sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta.
Oli sieltä lopussa oikein varmasti toinen. Viim. 700 m 16,2. 6 Lilla Robert matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä
viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti loppukaarteessa 3. sisälle ja oli varmasti
kolmas. 3 Feeling Flash juoksi 3. sisällä. Jäi loppukaarteessa 4. sisälle ja seuraili varmasti viimeiselle
finaalipaikalle, vaikka hävisikin kärkitriolle selvästi. 7 Ellen Ray matkasi 6. sisällä. Nousi sieltä 900 juostuna 5.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran lopussa viidenneksi ja tyytyi
säilyttämään lopussa asemansa. 1 Black Bog´s Lady lähti rauhassa ja matkasi 5. sisällä. Antoi siellä viimeisen
takasuoran puolivälissä periksi ja oli oikein vaisu. 2 Wallamister laukkasi 200 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 13,5 / 4 - 16,5 / 4 - 18,0 / 4 - 16,0 / 4

3. Lähtö

6 Trouble Leader matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui
loppusuoran alussa kärkipaikalle ja otti lopussa oikein helpon voiton. Viim. 700 m 15,6. 7 Lake´s Action sai
ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Jäi loppusuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi ja oli lopussa hyvä toinen. 4 Troopers otti alun rauhassa ja matkasi lauman hännillä sisäradalla
5. sisällä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. Pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Nousi 150 ennen
maalia toiselle ja oli hyvä kolmas. Viim. 700 m 15,7. 1 Count Forte jäi alussa johtavan kantaan. Nousi 150
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 450 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää haluamaansa tahtia.
Putosi silti loppusuoralla neljänneksi ja oli lähinnä tasainen. 3 Feeling Glory lähti mukavasti, mutta jäi 150
juostuna johtavan kantaan. Juoksupaikaksi muodostui 500 juostuna 3. sisäpari. Nousi 600 ennen maalia 4.
ulos ja seuraili mukavasti maaliin asti, vaikka ei paremmilleen riittänytkään. 5 Instatag lähti vauhdilla ja
eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Antautui sieltä viimeisen takasuoran
lopulla selvästi ja loppumatka oli tahmeaa taivallusta. Viim. 400 m 45,8. 2 Exmoor juoksi 4. sisällä. Laukkasi
siellä 650 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 1 - 170 - 16,5 / 1 - 16,0 / 6

4. Lähtö

6 Hudson Web käynnistyi asiallisesti ja matkasi alun 3. ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen
radan vetojuhdaksi. Kontrolloi siitä lähtöä ja eteni loppusuoralla eleettömään voittoon. 4 Hamlet Star eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 450 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää rauhallisesti. Putosi
loppusuoran alussa voittajan kyydistä, mutta piti kuitenkin varmasti toiseksi. 1 Feeling Glory kiihdytti heti
kärkipaikalle. Luopui paikastaan 450 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa varmasti
kolmas. 5 Silenos Speyburn matkasi alun 4. sisällä. Sai sieltä toisen kierroksen alkaessa paikan 3. sisältä. Tuli
sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 2 Cobolt matkasi alun toisessa ulkona. Pudotti 450 juostuna 3.
sisälle. Nousi 950 ennen maalia 3. ulos. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja
eteni oikein hyvin. Vahva kiri katkesi 350 ennen maalia tulleeseen laukkaan. Tuli lopun taustalta vielä oikein
hyvin ja oli nyt aivan kuin uusi hevonen. 3 Hazella lähti rauhassa ja matkasi lauman hännillä sisäradalla.
Nousi sieltä alun rauhallisessa tahdissa 750 juostuna toiseen ulos. Putosi loppusuoralle tultaessa kärjen
vauhdista ja seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Adentee ja 8 Special Present olivat poissa.

Väliajat: 13,5 / 4 - 19,0 / 4 - 20,5 / 4 - 14,0 / 6

5. Lähtö

1 Rose´s Tara matkasi johtavan kannassa. Jäi 850 juostuna 3. sisälle. Nousi 850 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Puristi siitä eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 14,9. 4 Twinquit juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä painui 800 juostuna kärkipaikalle. Sai viimeisen takasuoran alussa prässääjän
rinnalleen. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka joutuikin loppusuoralla päästämään paremman ohitseen. 3 Triple
Ray nousi 300 juostuna 3. sisältä toiseen ulos. Jäi siitä 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti pian

4. sisälle. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos ja oli sieltä tasainen kolmas. 7 Ernie Bell kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä luopui 800 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Putosi sieltä loppusuoralla kärjen
kyydistä ja oli hieman tasainen neljäs. 6 Captain Cruise juoksi lauman hännillä sisäradalla. Putosi viimeisen
takasuoran alussa kärkinelikon kyydistä ja seuraili omaa vauhtiaan maaliin asti. 5 Lyydia Luck putosi heti
taustalle, missä taipui pahoin jo vajaa kierros juostuna. Jaksoi kuitenkin mennä tallialueelle. Ei oikeastaan
ollut kilpailukunnossa. 2 Garland Star oli poissa.

Väliajat: 17,5 / 7 - 17,5 / 4 - 17,5 / 4 - 15,0 / 1

6. Lähtö

2 Don Pescador sai alussa juuri ja juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Sai vetää avausringin rauhassa.
Toisella kierroksella vauhti kiihtyi. Hallitsi lähtöä varmoin ottein maaliin asti. 10 M. T. Kopitar matkasi alun
3. ulkona. Lähti sieltä 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 700 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Puristi siitä mukavasti maaliin asti ja oli lopulta niukasti toinen. Viim. 1000 m 16,5. 5 Basswood
Grove sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä oli lopussa tilaa saamatta kolmas. 6 Way To Go
matkasi pääosin 3. ulkona. Oli siellä viimeisen takasuoran alussa vetämättömässä selässä. Lähti 600 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700
m 15,9. 9 Tim Hannibal juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti 400 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 3 Glamour Check juoksi 3.
sisällä. Nousi sieltä 850 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 12
Zelda Gowan juoksi 6. sisällä. Oli siellä loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran
puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun vain tasaisesti. 4 Lucas Gran lähti mukavasti, mutta ei aivan saanut
kärkipaikkaa haltuunsa. Jäi kuolemanpaikalle, minne sai 650 juostuna vetoavun eteensä. Aloitti toisesta
ulkoa 900 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla sisäradalle ja
tuli lopun aika vaisusti. 7 Viva Adriana juoksi 4. ulkona, mistä oli kirivaiheessa oikein vaisu. Viim. 400 m 26,0.
1 Nelle Kavat otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti myöhemmin. 8 Cankus Thunderball lähti reippaasti,
mutta juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Laukkasi siellä 250 juostuna pitkäksi. 11 Caakao matkasi alun 4.
ulkona, mistä lähti 1650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni 650 juostuna
kuolemanpaikalle, mutta laukkasi samassa pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 2 - 16,0 / 2 - 15,5 / 2 - 18,5 / 2

7. Lähtö

14 Hipatsu käynnistyi asiallisesti ja sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4. sisähevosen rinnalta
toisesta ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 350
ennen maalia kärjen rinnalle 3. radalle, missä jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 28,9. 10 Tutun
Impi lähti tapansa mukaan rauhallisesti matkaan ja menetti alussa hieman asemiaan. Lähti taustalta 1350
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti ja oli lopussa
varmasti toinen. Viim. 1100 m 26,1. 1 Kotorinnan Topi kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti tasaisen

reippaasti. Tuli aivan hyvin maaliin asti, vaikka tulikin loppusuoralla ohitetuksi. Oli kuitenkin varmasti
kolmas. 2 Aateekoo matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Pudotti pian takaisin johtavan kantaan. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa uudelleen kuolemanpaikalle.
Putosi siitä loppusuoralla kärjen kyydistä, mutta oli silti varmasti neljäs. 15 Metkutus lähti rauhassa ja otti
50 juostuna vielä laukankin. Kulki jatkossa kulisseissa asiallisesti ja sai vielä rahaa. Viim. 2000 m 26,7. 13
Ypäjä Jallu lähti taustalta mukavasti matkaan ja eteni 450 juostuna 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Tahkosi siinä tasaisesti, eikä missään vaiheessa saavuttanut kovaa vetäneitä kärkihevosia.
Suoritus oli lähinnä tasainen. 6 Villi- Riikka eteni nopeasti kakkoskeulaksi, vaikkakin vasta 3. sisälle. Seuraili
sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 12 Taksvenla matkasi takajoukoissa sisäradalla. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiselle radalle ja seuraili jatkossa tasaisesti maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Onon
Nopsahotti menetti alussa hieman asemiaan ja matkasi aivan taustalla. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 3
Uusi- Valtsu lähti rauhassa matkaan ja juoksi takajoukoissa sisäradalla. Otti kierros juostuna laukan ja
menetti hieman asemiaan. Kulki jatkossa kulisseissa tasaisesti. Viim. 900 m 31,7. 7 Taajanvaltti juoksi 4.
sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 4 Ralli- Tähkä lähti rauhassa matkaan ja jäi taustalle. Otti 300
ennen maalia laukan, mihin menetti pari sijoitusta. 11 Almus oli taustalta sisäradalta rehellisen heikko. 8
Sarinan Sisu otti ensimmäisessä kaarteessa pitkän oloisen laukan ja putosi taustalle, missä oli jatkossa
rehellisen riittämätön. 5 Linkeli otti 50 juostuna laukan ja putosi taustalle. Otti kierros juostuna kulisseissa
uuden laukan ja meni myöhemmin hylkäykseen.

Väliajat: 28,0 / 1 - 29,0 / 1 - 29,5 / 1 - 32,5 / 14

8. Lähtö

1 Staro Jersey Side lähti asiallisesti, mutta jäi ensimmäisessä kaarteessa 3. sisälle. Mahtui 800 ennen maalia
nousemaan kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni loppukaarteen alussa toiseksi. Puristi
loppumetreillä kuolemanpaikalta niukkaan voittoon. 7 Badass kiihdytti ulkoa vauhdilla eteenpäin ja
painuikin 250 juostuna kärkipaikalle asti. Veti jatkossa vahvalla sykkeellä ja kesti lopussa lähes voittoon asti.
4 Drinks Please kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Matkasi jatkossa
oikeastaan kakkoskeulana. Jäi 550 ennen maalia 3. sisälle, mistä oli lopussa tasainen kolmas. 2 Millcape´s
Devil matkasi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
loppukaarteen alussa neljänneksi ja säilytti asemansa loppuun asti. 12 Kat´s Commander juoksi 4.-5. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman
vetoapua, missä puristi asiallisesti maaliin asti. 3 Carajoso juoksi 3. ulkona. Seuraili sieltä lopussa ajettuna
maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Lemon Breezer lähti mukavasti, mutta juuttui nopeasti kuolemanpaikalle.
Matkasi kakkoskeulan rinnalle, mistä aloitti 800 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Virkistyi
kuitenkin vielä hieman ja pudotti loppukarateen alussa 4. sisälle. Otti lopussa maksimit. 5 Atos Palmen otti
150 juostuna kärjen rinnalta laukan ja putosi aivan viimeiseksi. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1300 m
15,5. 11 Anasazi Kemp seuraili taustalta sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Spider Blessed ei vain
riittänyt 4. sisältä lopussa lainkaan. 10 Gold Narva juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 1150 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni mukavasti ja oli 550 ennen maalia kakkoskeulan rinnalla. Otti siinä
päätöspuolikkaan alussa hieman ahtaan näköisessä tilanteessa pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 8
Amour Avenger oli poissa.

Väliajat: 10,5 / 7 - 12,5 / 7 - 18,5 / 1

9. Lähtö

5 Redemption juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä pudotti 300 juostuna johtavan kantaan. Sai siitä 50
metriä myöhemmin vastustajan ansiosta kärkipaikan haltuunsa. Vastaili lopussa niukkaan voittoon, vaikka
näytti loppusuoralla olevan jo hieman alakynnessä. 6 Freesia Stars juuttui ensimmäisen kaarteen lopulla
kuolemanpaikalle. Puristi siitä mukavasti maaliin asti ja oli lopulta hyvä toinen. 4 Grapetsiinasine juoksi 3.
sisällä. Sai edetä sieltä sujuvasti ja oli sisäradan vetäessä tasainen kolmas. 13 Pious Donation sai
ensimmäisen kaarteen lopulla paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle.
Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan 3. radalle
ilman vetoapua. Tyytyi jatkossa vain säilyttämään asemansa. 12 Every Reasons matkasi 4. ulkona. Jäi
viimeisen takasuoran puolivälissä hetkeksi vaille kiritilaa. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle, mistä
nousi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille. Tuli lopun asiallisesti. 8 Evi juoksi 5. sisällä. Nousi 700 ennen
maalia toiselle radalle. Lähti loppukaarteen alussa selkiin 3. radalle. Ei suorittanut ohituksia ja pudotti 300
ennen maalia takaisin sisäradalle. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. Viim. 700 m 17,3. 15
Knockout Ses juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Kirin
terä katkesi loppukaarteessa ja tyytyi lopussa seurailuun. 14 Give Me Jam matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä 700
ennen maalia selkiin 3. radalle. Putosi loppukaarteessa vetoapunsa kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit.
16 Allyhills Dream lähti rauhassa ja putosi aivan taustalle. Meni siellä haparoivalla ravilla ja oli rehellisen
heikko. 1 Knowing Ses matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä 350 ennen maalia toiseen ulos, mutta
laukkaili samassa hylkäykseen asti. Oli laukatessaan vielä täysissä voimissa. 2 Igge Xadd kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä otti 350 juostuna laukan ja putosi taustalle. Laukkaili siellä jatkossa hylkäykseen asti. 7
Ginelle sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä viimeisellä takasuoralla hieman vaikeuksissa ja
laukkasikin 550 ennen maalia pitkäksi. 9 Lovely Sunshine laukkasi 3. sisällä 150 juostuna pitkäksi. Pääsi
nousemaan sisäradalta pois vasta viimeisen takasuoran puolivälissä. 10 Olly Jumper juuttui heti
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti 350 juostuna lyhyen laukan ja menetti hieman asemiaan. Jatkoi 3.
rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pääsi 550 pudottamaan toiseen ulos, missä laukkaili 450 ennen maalia
hylkäykseen. 11 Laser Jet menetti alussa hitaasti lähteneen vastustajan takana hieman asemiaan. Otti 250
juostuna takajoukoissa pahan laukan ja pitkän oloisen laukan. Kulki jatkossa mukavasti, mutta laukkasi
kierros juostuna uudelleen ja meni hylkäykseen. 3 Pearly´s Jadessa oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 5 - 21,0 / 5 - 17,5 / 5 - 16,5 / 5

