1. Lähtö

5 Veeran Tähti kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m
34,3. 1 Tutun Tarina matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiseen ulos. Se lähti sieltä 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma haastoi lopussa
voittajan tiukasti. Viim. 700 m 33,7. 7 Armiida matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi kierros juostuna
kuolemanpaikalle. Se tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 8 Majatalon
Tähti lähti rauhallisesti matkaan ja ruuna jäi alussa hieman lisää. Se suoritti jatkossa taustalta tasaisesti.
Viim. 1900 m 37,5. 6 Sorjan Taiga lähti rauhallisesti ja tamma putosi 5.sisään. Se seuraili sieltä aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Pikku- Irmeli otti 300 juostuna laukan ja tamma putosi aivan taustalle. Se oli
siellä jatkossa vain tasainen. 2 Seekerin Sara otti 50 juostuna ratkaisevan laukan ja tamma menetit heti
mahdollisuutensa. 4 Helmi- Liekki laukkasi lähdössä pitkäksi. 11 Siniparta eteni ensimmäisen takasuoran
alussa harvassa laumassa neljänneksi hevoseksi. Ruuna laukkasi kierros ennen maalia pitkäksi. 9 Pyrypolun
Keituri ja 10 Tomin Toivo olivat poissa.

Väliajat: 39,0 / 5 - 39,5 / 5 - 38,5 / 5 - 33,0 / 5

2. Lähtö

6 Nicce Mour eteni ensimmäisessä kaarteessa neljänneksi hevoseksi, missä ruuna nousi ensimmäisellä
takasuoralla toiselle radalle ja se ajoi vauhdilla eteenpäin. Ruuna eteni 750 juostuna kärkipaikalle asti. Se
hallitsi siitä loppumatkaa erittäin helposti. 9 Ginelle matkasi alun keskijoukoissa, mistä tamma sai 800
juostuna paikan toisesta ulkoa. Se jäi 900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tamma oli siitä lopussa
varmasti toinen. Viim. 1000 m 19,9. 8 Vigilante matkasi 3.ulkona, mistä tamma sai kierros ennen maalia
paikan toisesta ulkoa. Se oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 2 Fakir Le Mont laukkasi lähdössä ja ori jäi aivan
lauman hännille. Se suoritti jatkossa taustalta asiallisesti. Viim. 1900 m 21,3. 1 Ove matkasi alun sisäradan
jonossa, mistä ori nousi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se pudotti 900 ennen maalia 3.sisälle. Ori
seuraili sieltä jatkossa suuremmin vakuuttamatta. 11 Finder Alley käynnistyi hyvin ja ruunalla ajettiin heti
eteenpäin. Se saikin 450 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Ruuna luopui 750 juostuna paikastaan ja jatkoi
johtavan kannassa. Se antoi sieltä loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 7 Playzone nousi sisäradan
jonosta 950 ennen maalia 4.ulos. Tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Sen kirin terä katkesi 300 ennen maalia ja tamma tyytyi lopussa vain seurailuun. 3 Lovely
Sunshine kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 450 juostuna johtavan kantaan ja 300 metriä
myöhemmin edelleen 3.sisään. Ruuna jäi 900 ennen maalia 4.sisälle. Se nousi 600 ennen maalia 3.ulos.
Ruuna ajautui loppukaarteen alussa hieman ulospäin, minkä jälkeen sen kiri katkesi loppusuoran alun
laukkaan. 4 Queen Loves Road laukkasi 200 juostuna ja putosi taustalle. Se sinetöi epäonnistumisensa
ensimmäisen takasuoran alun uudella pahalla laukallaan. 5 Sigrid laukkasi 5.sisällä ensimmäisen takasuoran
puolivälissä pitkäksi. 12 Chic Lilybell matkasi taustalla sisäradalla, missä tamma laukkasi kierros ennen
maalia pitkäksi. 13 Baron Box matkasi alun taustalla sisäradalla, mistä ori nousi ensimmäisen takasuoran
lopulla toiselle radalle. Se otti takajoukoissa 850 juostuna laukan ja menetti asemiaan. Ori laukkaili
viimeisellä takasuoralla hylkäykseen asti. 10 Granite oli poissa.

Väliajat: 23,0 / 11 - 24,0 / 6 - 21,0 / 6 - 19,5 / 6

3. Lähtö

5 Helun Kuva sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se puristi lopussa hallittuun voittoon. Viim. 700 m 31,4. 10 Bietro juoksi 4.ulkona, mistä ruuna
lähti 1200 ennen maalia selkään 3.radalle. Se lähti 650 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna
tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 31,1. 9 Elvirra juoksi 5-6.sisällä, mistä tamma nousi kierros
juostuna 5.ulos. Se siirtyi 100 metriä myöhemmin selkiin 3.radalle. Tamma lähti 650 ennen maalia selkään
4.radalle ja 400 ennen maalia edelleen 5.radalle ilman vetoapua. Se tuli mukavasti maaliin asti. 12 Siinan
Tähti matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia selkään 3.radalle. Se ei saanut loppusuoralla
rintaman takaa aivan täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 6 Lankori matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna
nousi 300 ennen maalia toiselle radalle, mutta se tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 11 Karman Jaromir
kiersi alun 3.rataa pitkin. Ori sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan 3.ulkoa. Se otti sieltä lopussa aivan
maksimit. 3 Piimä kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma antoi loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 4
Jokernetti juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ruuna laukkasi 350 ennen maalia voittotaistosta. Se tuli
lopun taustalta vielä mukavasti ja laukkaan paloi kärkipään sijoitus. 2 Pietro Rok matkasi 4.sisällä, mistä ori
nousi 850 ennen maalia toiselle radalle. Se seuraili jatkossa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Lumi- Niko
käynnistyi hitaasti ja ruuna matkasi 3-4.sisällä. Se ei lopussa vain riittänyt, eikä ravikaan ollut aivan priimaa.
7 Kikapo otti ratkaisevan lähtölaukan ja tamma menetti heti mahdollisuutensa. 8 Kunnaan Tähti juuttui heti
3.radan kiertäjäksi, missä tamma laukkasi 450 ennen maalia viidenneltä sijalta pitkäksi. Se tuli lopun
laukasta selvittyään vielä aivan juosten, eli hevonen jatkaa kunnossa.

Väliajat: 30,0 / 3 - 32,0 / 3 - 30,5 / 3 - 32,0 / 5

4. Lähtö

9 Diesel Degato matkasi alun keskijoukoissa toisen radan vetojuhtana. Ruuna sai 650 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Se lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna puristi lopussa
varmaan voittoon. Viim. 700 m 15,6. 5 Grove´s Harley painui 400 juostuna kuolemanpaikalta keulaan.
Ruuna sai jatkossa rauhoittaa ja se oli loppuun asti mukana voittotaistossa. 6 Jimmy Ray laukkasi lähdössä
ja ruuna jäi aivan taustalle 5.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Ruuna
siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1700 m 18,2. Tästä viimeiset
700 metriä sujuivat 14,7. 3 Hejo Hector matkasi pääosin johtavan kannassa, mistä ruuna seuraili tasaisesti
maaliin asti. 8 Sandbar´s Friend jäi ennen lähtölinjaa. Ruuna pudotti nopeasti sisäradalle ja se matkasi 43.sisällä. Ruuna tuli sieltä asiallisesti sisään asti. 12 Denna matkasi 4.ulkona, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4.radale ilman vetoapua ja tuli lopun
tasaisesti. 1 Lötens Love Gossip juoksi 3.sisällä, mistä tamma nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Se jäi
sinne loppusuoran alussa vaille kiritilaa. Tamma pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja oli lopussa
vain tasainen. 11 She Is Frida juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa selkään
3.radalle. Sen kirin terä katkesi loppusuoran alussa ja tamma tyytyi lopussa seurailuun. 4 Sand Of Holmö
matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma nousi 650 juostuna kuolemanpaikalle. Se antoi siitä 300 ennen maalia

periksi, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut. 7 Amiral Ima laukkasi 50 juostuna pahoin ja ruuna putosi
aivan taustalle. Se sai toisessa kaarteessa paikan 5.sisältä. Ruuna ei saanut sieltä lopussa rintaman takaa
täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 2 Amazing Spring laukkasi 150 juostuna keskijoukoissa ja putosi lauman
hännille. Tamman ravi oli koko ajan hukassa ja jotain oli vialla. 10 Lessons In Love laukkasi 100 juostuna
kärjen tuntumasta pitkäksi.

Väliajat: 16,0 / 5 - 21,0 / 5 - 19,0 / 5 - 15,0 / 9

5. Lähtö

6 Virin Eko matkasi pääosin 3.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni 550 ennen maalia kärkipaikalle ja ruuna vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 26,8. 10
Tuikun Poika matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Se eteni
päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikalle ja ruuna puristi siitä vahvasti sisään asti. Viim. 700 m 25,0. 7
Tähti Kepu laukkasi lähdössä ja ruuna jäi paljon. Se kulki jatkossa kulisseissa vahvasti ja nousi vielä
kolmanneksi. Viim. 2200 27,8. 9 Fieldstad Goggen otti 50 juostuna laukan ja ori jäi jonkin verran lisää. Se sai
jatkossa paikan 4.ulkoa. Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ja ori tuli lopun tasaisesti. 8 Passiton
lähti 4.ulkoa 2100 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1650 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Ruuna putosi siitä loppukaarteen alussa kärkitaistosta, mutta se säilytti kuitenkin oman
vauhtinsa asiallisesti. 5 Fiiling jäi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ori sai kierros juostuna
vetoavun eteensä. Se jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä hetkeksi vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi
250 ennen maalia, minkä jälkeen ori oli vain tasainen lopussa. 2 Eskel nousi ensimmäisen kaarteen
puolivälissä kuolemanpaikalle. Ruuna eteni 550 juostuna kärkipaikalle. Se jäi 550 ennen maalia johtavan
kantaan ja ruuna antoi jatkossa hieman periksi. 1 Laurilan Aamor haparoi alussa lyhyesti ja ruuna jäi
3.sisään. Se nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle ja ruuna oli lopussa melko vaisu. 3 Sirkan
Sakari kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Se taipui sieltä
loppukaarteessa selvästi. 4 Kantri oli poissa.

Väliajat: 42,0 / 2 - 36,5 / 2 - 29,5 / 2 - 25,0 / 6

6. Lähtö

9 Heidi Ale matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni
1050 ennen maalia kuolemanpaikalle. Tamma sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa.
Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma puristi lopussa selvään voittoon.
Viim. 700 m 17,7. 3 Alvena Sonja sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Tamma jäi kierros ennen maalia 3.ulos.
Se oli jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa ja tamma kiri lopussa ulkoratoja
pitkin oikein terävästi. 2 Cousin Bowl eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi viimeisen takasuoran
puolivälissä paineen alla johtavan kantaan. Se nousi samassa toisen radan vetojuhdaksi ja ruuna tuli
mukavasti maaliin asti. 10 Sahara Rouge matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1100 ennen maalia kiriin
3.radalle. Se jäi 800 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna puristi asiallisesti maaliin asti. 5

Bear Yankee otti alun tarkkaillen ja ruuna putosi 5.sisään. Se nousi 1100 ennen maalia 4.ulos. Ruuna lähti
650 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna oli
lopussa tasainen. 4 Editor Boko juoksi 4.sisällä, mistä ruuna lähti loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja se
tuli lopun mukavasti. 6 Incognito Tooma juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 1100 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se ajoi vauhdilla eteenpäin ja ruuna painui 650 ennen maalia kärkipaikalle. Kova
pala painoi lopussa ja ruuna taipui loppusuoralla taustalle. 7 Fade To Jam juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, minne ruuna sai kierros ennen maalia vetoavun eteensä. Se seuraili lopussa toisesta
ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Hamis Fameraiser jäi lopussa rintaman taakse täysin vaille kiritilaa
juostuaan 3.sisällä. 1 Kalanchoe P. R. matkasi johtavan kannassa, missä ori ei viimeisellä takasuoralla
pitänyt selkäänsä. Se jäi kuitenkin loppusuoralla vielä ainakin teknisesti ottaen vaille kiritilaa.

Väliajat: 19,5 / 2 - 21,5 / 2 - 17,5 / 6 - 20,0 / 9

7. Lähtö

1 Bewitch Boy käynnistyi mukavasti ja ruuna sai heti kärkipaikan haltuunsa. Se sai säätää matkavauhdin
sopivaksi ja ruuna nappasi lopussa oikein helpon voiton. 2 Do It Valiant matkasi johtavan kannassa, mistä
ruuna oli sisäradan vetäessä ajettuna toinen. 11 Emanuel Web matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille ja ruuna
tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 14,2. 4 Blue Pearl juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma tuli
oikein rehellisesti maaliin asti. 12 Rosemary Yankee juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi 650 ennen maalia
toiseen ulos. Se lähti sieltä loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli lopun
asiallisesti. 3 Millcape´s Devil juoksi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti, vaikka suurin loistokkuus olikin poissa. Viim.
700 m 15,1. 8 Haraldinho Zon otti alun rauhassa ja ruuna matkasi 5.sisällä. Se nousi sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja ruuna seuraili jatkossa tasaisesti. 5 Zelda Gowan juuttui alussa
keskijoukkoihin 3.radan kiertäjäksi. Tamma pakitti 550 juostuna 6.sisään. Se otti lopussa maksimit. 6 Ettan
sai 250 juostuna paikan 3.sisältä, mistä tamma ei vain riittänyt lopussa. 7 Chicnato oli lopussa rehellisen
riittämätön juostuaan 5.ulkona. 10 Johnny English juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia
selkään 3.radalle. Sen kiri katkesi 350 ennen maalia tulleeseen laukkaan. Ruuna tuli lopun taustalla vielä
asiallisesti. 9 Indyana Poliss oli poissa.

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

8. Lähtö

12 Melody Heel matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni päätöspuolikkaan alussa kärkipaikalle ja tamma otti lopussa ylivoimaisen voiton. Viim.
700 m 15,0. 13 Ewerth juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 550 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi
loppusuoran alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna puristi lopussa varmasti toiseksi. 6 Prodigy Shark
myöhästyi hieman lähdössä. Ruunalla ajettiin eteenpäin ja se pääsi ensimmäisen takasuoran puolivälissä

pudottamaan johtavan kantaan. Ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Se lähti 550 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. 9 Leemark´s Celica juoksi
5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti.
11 Ander´s Son matkasi 6.ulkona, missä ruuna oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran alussa, minkä jälkeen se tuli lopun asiallisesti. Viim. 1000 m 18,3. 5 Capricornia sai nopeasti
paikan 3.sisältä. Tamma jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.sisään. Se seuraili sieltä maksimaaliseen
sijoitukseen. Tamma laukkasikin 350 ennen maalia lyhyesti menettämättä asemiaan. 14 Because I Love You
juoksi 7.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se oli sieltä lopussa vain
tasainen. 15 Question juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se tyytyi kirissään säilyttämään asemansa. 2 Moon Eagle juuttui nopeasti kuolemanpaikalle,
mistä ruuna pääsi 450 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulaksi. Se antoi siitä loppusuoralla selvästi
periksi. 10 Florentina ei vain riittänyt lopussa juostuaan 6.sisällä. 16 Gulliver Hangover juoksi 7.ulkona,
mistä ei vain riittänyt kirivaiheessa. 3 Celeste Beyonce otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1
Floyd Kenwood kiihdytti heti kärkipaikalle, missä se laukkasi 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 4 Caldera
Amour matkasi 3.sisällä, missä ruuna laukkasi 450 ennen maalia pitkäksi. 7 Jetlag Jiel sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Ruuna laukkasi siellä yllättäen pahoin 800 ennen maalia. Se sinetöi hylkäyksensä
loppusuoran puolivälin uudella laukallaan. 8 Lovely Alexander laukkasi 120 juostuna sisäradan jonossa
pitkäksi. Se häiritsi samalla yhtä kanssakilpailijaansa.

Väliajat: 20,5 / 1 - 21,5 / 1 - 21,0 / 1 - 16,5 / 12

9. Lähtö

11 Torpparin Sisu juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen
maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 400 m 30,5. 7
Takenote juuttui heti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 300 ennen maalia kärkipaikalle ja se tuli hyvin
sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 10 Vapun Muisto lähti hieman haparoiden matkaan ja tamma
matkasi alun aivan taustalla. Se lähti 1250 ennen maali takajoukoista kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Tamma sai 300 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000
m 30,8. 4 Kipan Velperi juoksi 3.ulkona, missä orin kiritila oli pitkään kiinni. Se löysi vapaan väylän vasta
hieman ennen maalia ja voimia jäi jäljelle. 3 Tuiskuta sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, missä se haparoi
loppusuoran puolivälissä pari askelta. Tamma ei saanut aivan lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 12
Rankkari matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1100 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 300 ennen maalia
3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna suoritti lopussa tasaisesti. 8 Viriteri eteni nopeasti kärkipaikalle,
mistä ruuna jäi 300 ennen maalia johtavan kantaan. Se antoi jatkossa hieman periksi. 1 Neiti Hurmos jäi
johtavan kantaan täysin vaille kiritilaa. 2 Sentter laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Viulori, 6 Viekra ja 9
Winsinnatti olivat poissa.

Väliajat: 28,5 / 8 - 32,0 / 8 - 30,5 / 8 - 31,5 / 11

