1. Lähtö
8 Caldera Amour sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Painui 300 ennen maalia kärkeen ja oli lopussa ylivoimainen. 7 Zulamit pudotti ensimmäisen takasuoran
lopulla 5. ulkoa 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Nousi 350 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja tuli hyvin maaliin asti. 4 Baron Box lähti erittäin rauhallisesti ja juoksi pääjoukon hännillä 6.5. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ja tuli mukavasti
sisään asti. 9 Azorit Lloyd juoksi 5.-4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 350 ennen
maalia 3. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun tasaisesti. 1 Casper Frost kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai
avausringillä painetta osakseen. Tuli aivan mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin 300 ennen maalia
kakkoskeulaksi. Ei silti koskaan täysin luovuttanut. 2 Olly Jumper juuttui kuolemanpaikalle, missä piti
avausringin ajan reipasta tahtia yllä. Putosi loppukaarteen puolivälissä kärkitaistosta, mutta teki kaikkiaan
mukavan esityksen. 5 Pious Donation juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan
päätössatasella. Jossiteltavaa ei välttämättä silti kauheasti jäänyt. 3 Taigo Blessed matkasi johtavan
kannassa. Taipui sieltä loppukaarteessa hieman ja otti aivan maksimit. 6 Mr Noon seuraili toisesta ulkoa
aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Feeling Flash oli lauman hänniltä 5.-4. sisältä rehellisen riittämätön.
10 Salty Fairytale laukkasi lähdössä pitkäksi. 12 Laset Jet oli poissa.
Väliajat: 12,0 / 1 - 15,5 / 1 - 18,5 / 1 - 17,5 / 8

2. Lähtö
1 Olaus Magnus jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Löysi loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa ja siirtyi
kiriin. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. 3 Velhomies juoksi toisessa ulkona. Jäi siitä 850 ennen
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti voittotaistossa. 8 Vilmer Myrberg lähti hyvin ja
painui 200 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti. Tuli asiallisesti, vaikka aivan viime metreillä matka
hieman painoi. 11 Ruiske juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Sai
jatkossa edetä sujuvasti ja oli tasainen neljäs. 5 Tilun Taru laukkasi lähdössä ja jäi 4. ulos. Sai 850 ennen
maalia paikan 3. ulkoa. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran puolivälissä uudelleen. Tuli lopun vielä aivan
juosten. 4 Sillankorvan Uljas laukkasi 50 juostuna ja aiheutti samassa pienen tilanteen. Matkasi jatkossa 5.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Oli jatkossa kirivaiheessa vain tasainen. 6
Aleksin Ilo seuraili maksimisijoitukseen matkattuaan pääosin 3. sisällä. 7 Kilmisteri eteni nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä pahoin 900 ennen maalia. Sinetöi epäonnistumisensa takajoukoissa 250
ennen maalia tulleella uudella laukallaan. 9 H. V. Tokka matkasi lauman hännillä. Lähti sieltä
loppukaarteessa kiriin. Eteni kohtalaisesti, mutta loppusuoran puolivälin laukka johti hylkäykseen. 12
Niemen Greta juoksi 3. ulkona. Sai 900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 250 ennen maalia kiriin 3.
radalle, mutta laukkasi loppusuoran alussa hylkäykseen. 2 Ämpäri ja 10 Tatriina olivat poissa.
Väliajat: 34,0 / 8 - 34,5 / 8 - 34,0 / 8 - 31,5 / 1

3. Lähtö
5 Tagquer sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti toisen ringin alkaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai
loppukaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä loppumetreillä varmaan voittoon. 7 Pin It Tof
juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai 900 ennen maalia vetoavun eteensä.
Tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli hyvä toinen. 6 Ranch Rocky Road juoksi 3. ulkona. Sai 800
ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaata rataa ei jatkossa
koskaan kunnolla löytynyt ja jossiteltavaa jäi. 1 Mac Light Prince kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi loppusuoran
puolivälissä hieman alakynteen, mutta säilytti oman vauhtinsa. 9 Natasha Love matkasi 4. sisällä. Nousi 900
ennen maalia toiselle radalle ja hieman myöhemmin selkiin 3. radalle. Lähti 400 ennen maalia jo 4. radalle.

Tuli lopun asiallisesti. 12 Por Nie Pop juoksi 5. sisällä. Nousi kierros juostuna toiselle radalle. Lähti
loppukaarteessa kiriin ja tuli asiallisesti. 8 Crystal No Fruit sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Taipui
sieltä loppukaarteessa ja otti maksimit. 2 Celeena matkasi 3. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan.
Oli tosin loppumatkasta teknisessä pussissa. 4 Davy Treasure juuttui kuolemanpaikalle, mistä taipui
loppukaarteen alussa ja aloitti matkan kohden takajoukkoja. 11 Boss Birdland juoksi 4. ulkona. Otti siellä
puolimatkassa laukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa kohtalaisesti, mutta laukkasi kulisseissa loppusuoralla
vielä hylkäykseen. 3 Thirst For Life ja 10 Hayhill Easter olivat poissa.
Väliajat: 17,5 / 1 - 20,5 / 1 - 17,0 / 1 - 19,0 / 5

4. Lähtö
1 Griminal Jack kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Piti lopussa varmaan voittoon, kun
pahin kanssakilpailija levisi hieman ennen maalia laukalle. 3 Better Boost juoksi 3. sisällä. Sai loppusuoran
alussa paikan johtavan kannasta. Tuli sieltä asiallisesti ja peri vastustajan laukan ansiosta lopussa toiset
rahat. 6 Dust Collector juoksi toisessa ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai
350 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli lopun tasaisesti. 5 Badass juoksi 4. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran lopulla 4. ulos. Oli kirivaiheessa asiallinen. Viim. 400 m 15,1. 8 Duquesa oli 3. ulkoa
kirivaiheessa vailla suurempaa loistoa. 4 Tut a P juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Putosi siitä 350 ennen
maalia kärkitaistosta ja tuli lopun tasaisesti. 2 Invincible H. C. tyytyi hieman yllättäen alussa paikkaan
johtavan kannassa. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa. Eteni
vahvasti, mutta viime metrien laukka vesitti pelin. 7 Espoir De Ginai oli poissa.
Väliajat: 14,5 / 1 - 18,0 / 1 - 15,0 / 1 - 13,5 / 1

5. Lähtö
1 Minskaus kiihdytti heti kärkipaikalle. Dominoi siitä lähtöä vaivattomasti maaliin asti. 4 Tuiskuta eteni
nopeasti kuolemanpaikalle. Piti siinä tempon tasaisena. Tuli hyvin perille saakka ja oli mainio toinen. 7
Vikkeer juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli
kirinsä asiallisesti sisään asti ja ehti juuri linjalle kolmanneksi. 9 Kömin Lento seuraili johtavan kannasta
tasaisesti neljänneksi. 2 Liinan Liekki seuraili toisesta ulkoa tasaisesti sisään asti. 10 Masun Vilke seuraili
maksimisijoitukseen juostuaan pääosin 3. sisällä. 11 Nopsa Palma juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Otti 300 ennen maalia laukan, mistä selvittyään tuli lopun
tasaisesti. 6 Mitt Hjärtas Tango oli 4. sisältä rehellisen riittämätön. 12 Into Rols pysyi kulisseissa koko
matkan ajan. 3 Eurovaltikka otti alkumetreillä pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 5 Helun Kuva ja 8 Aparis
olivat poissa.
Väliajat: 24,5 / 1 - 27,0 / 1 - 30,0 / 1 - 28,0 / 1

6. Lähtö
10 Troopers juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Eteni toisessa kaarteessa
kärkihevosen kupeelle. Puristi siitä viime metreillä vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 400 m 11,8. 3 Cheri
Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai jatkossa rauhoittaa ja tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin aivan
lopussa niukasti toiseksi. 2 Kickapoo Windcape matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä loppusuoralle
tultaessa kiriin. Tuli hyvin, vaikka ei kovalle kärkiparille mitään voinutkaan. 7 Capo Birdland juoksi 3. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti ja oli
lopussa tasainen neljäs. 9 Man In Black juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä loppusuoran alussa toiselle radalle ja
otti maksimit. 4 Denna juoksi 3. sisällä. Seuraili sieltä lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Calgary

oli toisesta ulkoa rehellisen riittämätön. 1 Miss Senorita, 5 Tesslove, 6 Zacus Turbo ja 8 Cankus Thunderball
olivat poissa.
Väliajat: 16,0 / 3 - 19,0 / 3 - 16,0 / 3 - 12,5 / 3

