1. Lähtö

1 Makeadreamcometrue kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä hallitsi vaivattomasti maaliin asti ja otti helpon
voiton. 3 Cecilia Cheerful laukkasi 200 juostuna kuolemanpaikalta pahoin ja jäi harvaan laumaan
kolmanneksi. Sai sieltä 850 ennen maalia paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa varmasti toinen, kun
yksi edellä juossut kanssakilpailija levisi loppusuoran alussa laukalle. Viim. 1700 m 17,4. 5 Matamixx sai
ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan kakkoskeulana. Eteni 900 juostuna johtavan kantaan. Nousi sieltä
900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siitä loppusuoran alussa kärkitaistossa ja menetti
pelinsä. Sai kuitenkin pelastettua kolmannet rahat. 4 Sly Queen otti pahan lähtölaukan ja jäi taustalle. Kulki
taustalla ensimmäisen lenkin mukavasti. Toisella kierroksella vauhti tasaantui ja tuli lopun vailla suurempaa
virtaa. Viim. 2000 m 18,8. 2 Tagquer oli poissa.

Väliajat: 20,5 / 1 - 20,5 / 1 - 18,5 / 1 -17,0 / 1

2. Lähtö

3 Turon Linda lähti mukavasti matkaan ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Veti jatkossa tasaista tahtia ja
otti lopussa oikein helpon voiton. 5 Mökin Tähti matkasi harvassa laumassa kolmantena. Nousi sieltä
kierros juostuna kakkoskeulan rinnalle. Puristi siitä lopussa tasaisesti toiseksi. Viim. 1000 m 31,0. 6 Sopun
Haaste matkasi pitkään toisessa ulkona. Lähti loppukaarteen puolivälissä kiriin 3. radalle ja oli lopussa
tasainen kolmas. 4 Sata Salamaa sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan kakkoskeulana. Otti siellä 400
juostuna laukan ja putosi lauman hännille. Pääsi 850 ennen maalia etenemään sisäkautta toiseksi. Taipui
loppumetreillä toton ulkopuolelle. 2 Herra Hurmuri kiihdytti heti kärkipaikalle, missä otti 200 juostuna
laukan ja putosi keskijoukkoihin. Sai sieltä ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan kakkoskeulana.
Ajautui kierros ennen maalia toiselle radalle ja putosi lauman hännille. Oli siellä jatkossa vailla virtaa. 1
Vapun Muisto laukkasi 300 juostuna toisella sijalla pahoin ja menetti pelinsä.

Väliajat: 31,0 / 3 - 31,5 / 3 - 30,5 / 3 - 32,5 / 3

3. Lähtö

4 Vixeli sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle
ilman vetoapua ja puristi loppusuoralla varmaan voittoon. 5 Sippimies nousi 3. sisältä 300 juostuna
kuolemanpaikalle. Puristi siitä umpirehellisesti maaliin asti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 23,9.
1 Ypäjä Luotsi kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai koko matkan ajan pientä painetta osakseen. Jäi
loppusuoralla hieman alakynteen ja oli lopussa asiallinen kolmas. 7 Puhti- Veikko juoksi 4. sisällä. Nousi 800
ennen maalia 4. ulos. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä mukavasti maaliin
asti. 2 Kaappi juoksi 3. sisällä. Haparoi 450 ennen maalia lyhyesti, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 6
Eskolan Jyräys juoksi 3. ulkona, mistä taipui selvästi loppusuoralla ja otti maksimit. 3 Kansainvälinen

käynnistyi hyvin ja kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa. Joutui 250 juostuna tyytymään paikkaan johtavan
kannassa. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos, missä laukkasi hieman myöhemmin pitkäksi.

Väliajat: 28,0 / 1 - 27,5 / 1 - 26,0 / 1 - 24,5 / 4

4. Lähtö

12 Mr Money Robber juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 550 ennen
maalia kärkihevosen tuntumaan, mistä puristi loppusuoralla vahvasti varmaan voittoon. 8 Micro Queen sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 300 ennen maalia toiseen ulos, mistä oli lopussa aivan hyvä
toinen. 2 Real Arch juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
900 juostuna voimalla kärkipaikalle. Puutui siitä päätössatasella selvästi, mutta piti kuitenkin niukasti
kolmanneksi. 5 Angel Of Nazareth lähti lauman hänniltä toiselta radalta puolimatkassa selkiin 3. radalle. Jäi
viimeisen takasuoran alussa 3. radalle ilman vetoapua, missä tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 16,4. 11
Ellen Ray juoksi 4. sisällä. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Seuraili jatkossa tasaisesti sisään asti. 6 Stonecapes
Rococo eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä piti alussa tempon reippaana. Jäi viimeisen takasuoran
lopussa 3. sisähevosen rinnalle, mistä antoi loppukaarteessa ymmärrettävästi hieman periksi. Ei kuitenkaan
täysin luovuttanut. 10 Daiquiri Web seuraili 5. ulkoa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Like a Vittoria
juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan lauman hänniltä. Oli
jatkossa vailla suurempaa virtaa. 1 Benon Safiro oli johtavan kannasta rehellisen heikko. 3 Casey Beyonce
oli 3. sisältä lähes kilpailukunnoton. 9 Feeling Classy juoksi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa selkään 3. radalle.
Menossa ei oikein ollut potkua ja otti lopulta 750 ennen maalia pahan laukan ja menetti mahdollisuutensa.
4 Bwt Duracell kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai alussa kovaa painetta osakseen. Jäi 900 ennen maalia
johtavan kantaan, mistä taipui jatkossa tasaisesti loppua kohden ja oli varsin vaisu.

Väliajat: 11,5 / 4 - 15,5 / 4 - 15,5 / 2 - 20,0 / 12

5. Lähtö

12 Råger juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Nousi loppusuoralle
tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Jyräsi loppumetreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 23,4. 1
Aronin Muisto nousi 300 juostuna 4. sisältä toiseen ulos. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai 400 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Painui 100 metriä myöhemmin kärkeen ja tuli
hyvin sisään asti. 9 Hipatsu juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen
maalia 3. radalle ilman vetoapua. Puristi aivan juosten maaliin asti, vaikka ei aivan voittotaistoon asti
pystynytkään. 8 Masun Vilke lähti hyvin ja sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisälle. Nousi sieltä 650 ennen maalia toiseen ulos. Jäi siitä loppusuoran alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Oli lopussa tasainen neljäs. 2 Kikan Velperi lähti tasaisesti ja juoksi lopulta 5. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle ja loppukaarteen puolivälissä edelleen kiriin 3-4. radalle.
Tuli tauko huomioiden hyvin sisään asti. 6 Ponutella sai 250 juostuna paikan 3. sisältä. Jäi 550 juostuna 4.

sisäpariin. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 5 I. P. Muskotti
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui ensimmäisen takasuoran lopussa. Otti sieltä lopussa maksimit. 7
Viehko Venla lähti ajamaan ulkoratoja pitkin, mutta juuttui alussa takajoukkoihin. Ajoi siellä ensimmäisellä
takasuoralla voimalla eteenpäin ja sai lopulta 700 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Pääsi 450
ennen maalia pudottamaan kärkipaikalle asti, mistä antoi raskaan reissun jälkeen jatkossa pian selvästi
periksi. 3 Karlos laukkasi lähdössä pitkäksi. 4 Jumiini laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Sävel- Muisto jäi heti
lauman hännille sisäradalle. Ravasi koko ajan hieman kulmikkaasti ja oli erittäin vaisu. Keskeytti lopulta
kulisseissa. 11 Komento kiertyi 3. radan kautta 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 300 metriä
myöhemmin kärkipaikalle. Laukkasi siitä 700 ennen maalia yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 27,0 / 5 - 26,0 / 11 - 28,0 / 7 - 24,5 / 12

6. Lähtö

7 Feeling Dream lähti aivan hyvin ja pääsi 300 juostuna pudottamaan 3. ulos. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen tuntumaan, mistä
puristi lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 11,8. 1 Boy Named Sue kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
tuli erinomaisesti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 4 M. T. Kopitar juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 800
ennen maalia selkään 3. radalle. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla vetoapunsa kyydissä, mutta tuli
kuitenkin umpirehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 12,3. 12 Basswood Grove matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Pudotti loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle ja tuli aivan
juosten maaliin asti. 5 Rock Bolt kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa. Tyytyi 300 juostuna paikkaan
johtavan kannasta. Putosi sieltä loppukaarteen alussa kärjen kyydistä ja tuli lopun tasaisesti. 8 Kat´s
Commander matkasi aivan lauman hännillä toiselle radalle. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. Viim. 600 m
13,3. 6 Man In Black peruutti 300 juostuna 5. sisälle. Seuraili sieltä maksimisijoitukseen. 3 Esmeralda Jons
juoksi toisessa ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran lopulla pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta
300 ennen maalia. Mahdollisuudet olivat kuitenkin jo menneet. Tuli lopun asiallisesti. 11 Luna De Paris
juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Sai 600 juostuna paikan 7. ulkoa. Tuli lopun kellon mukaan
asiallisesti. Viim. 700 m 13,3. 9 Blue Pearl ei vain riittänyt lopussa 4. sisältä lainkaan. 10 Rainbow Highlight
lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä
selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin vaisu. 2 Hataar The Brave laukkasi 3. sisällä 300
juostuna pitkäksi.

Väliajat: 10,0 / 1 - 13,0 / 1 - 13,5 / 7

7. Lähtö

10 Wicasa Sioux matkasi 3-4. ulkona. Lähti sieltä 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
900 juostuna kärkihevosen kupeelle. Löi siinä viimeisellä takasuoralla painetta ja puristi loppusuoralla
eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 12,1. 2 CutTheCrap nousi nopeasti toiselle radalle ja painui 350
juostuna kärkipaikalle. Tuli siitä vahvasti sisään asti, vaikka tulikin lopussa niukasti ohitetuksi. 4 Crystal Bay

juoksi 3-4. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä umpirehdisti
sisään asti, sillä tuli koko kirinsä ilman vetoapua. Viim. 700 m 10,5. 12 Flirt Fortuna lähti heti ajamaan 3.
rataa eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Sai 400 metriä myöhemmin vetoavun
eteensä. Putosi viimeisen takasuoran lopussa 3. sisähevosen rinnalle, missä säilytti oman vauhtinsa hyvin
maaliin asti. 14 Hamis Fameraiser juoksi 5. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä
aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 11,7. 7 Wallaby kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa. Joutui 250
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Jäi pian 3. sisälle. Seuraili sieltä jatkossa asiallisesti maaliin
asti. 15 Strait Iron juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Siirtyi
loppusuoran alussa vetämättömistä selistä kiriin aivan ulkoradoille ja tuli tauko huomioiden vahvasti sisään
asti. 8 Cash Lane juoksi 2-3. ulkona. Seuraili sieltä vauhtijuoksussa maksimisijoitukseen. 11 Sahara Foxylady
juoksi 6. sisällä. Seuraili sieltä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 11,9. 3 Hell Broke Luce eteni heti
kärkipaikalle. Luopui 350 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui sieltä loppusuoralle
tultaessa selvästi ja tuli lopun vain tasaisesti. 13 Haras du Pin juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Ei pysynyt vetoapunsa kyydissä ja tyytyi jatkossa vain säilyttämään
asemansa. 5 Sunna Love juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen
takasuoran alussa 7. sisälle. Ei vain riittänyt sieltä jatkossa. 9 Umberto Croft juoksi 4. sisällä. Otti siellä
viimeisellä takasuoralla useita laukkoja ja meni hylkäykseen. 1 Johnny English ja 6 Majestic Man olivat
poissa.

Väliajat: 14,0 / 2 - 17,0 / 2 - 12,5 / 2 - 13,0 / 10

8. Lähtö

7 Hotlinki matkasi toisessa ulkona. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi.
Painui siitä 450 ennen maalia kärkipaikalle ja vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 29,4. 4 Slovari
juoksi 3-2. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle. Sai pian kuolemanpaikan haltuunsa, mistä
kiritti voittanutta hyvin maaliin saakka. 5 Touko Kevätön lähti pahasti haparoiden matkaan ja jäi selvästi
lisää. Sai vauhdin päälle ensimmäisen takasuoran lopulla ja sai toisen kierroksen alkaessa paikan pääjoukon
hänniltä. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli oikein rehellisesti sisään
asti. Viim. 1900 m 30,0. 6 Sarinan Sisu painui ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalta kärkeen.
Jäi 450 ennen maalia johtavan kantaan ja tuli lopun tasaisesti. 1 Svengi nousi 3. sisältä toisessa kaarteessa
3. ulos. Laukkasi siellä päätöspuolikkaan alussa ja jäi hieman. Tuli lopun vielä asiallisesti. 3 Sipinsiro kiihdytti
heti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Oli sieltä jatkossa varsin vaisu. Viim. 400 m 42,8. 8
Marhotti laukkasi pahoin jo ennen lähtölinjaa ja jäi sata metriä. Laukkasi vielä 150 juostun uudelleen ja
mahdollisuudet menivät. 2 Hallan Kymppi oli 3. sisältä kierros juostuna täysin valmis, eikä hevonen ollut
oikeastaan kilpailukunnossa. Viim. 1000 m 47,8.

Väliajat: 30,5 / 6 - 30,5 / 6 - 31,5 / 6 - 29,5 / 7

9. Lähtö

10 Troopers sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä
päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja nappasi lopussa selvän voiton. Viim. 700 m 13,3. 11 Tesslove lähti heti
ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Painui lopulta 950 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi siitä
päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja näytti taipuvan, mutta piti kuitenkin yhden hylkäyksen
ansiosta toiseksi. 15 Sara Journey juoksi 4. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni päätöspuolikkaan alkaessa kärkihevosen kupeelle. Putosi siitä pian taistoon himmeämmistä
totosijoista ja piti lopussa yhden hylkäyksen avittamana kolmanneksi. Viim. 1000 m 15,7. 4 Mountain
Rescue seuraili toisesta ulkoa tasaisesti maaliin asti. 2 No Chip Step matkasi johtavan kannassa, mistä jäi
lopulta 950 juostuna 4. sisäpariin. Nousi loppusuoralla kiriin 3. radalle ja tuli asiallisesti. 8 Castor Troy
juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. ulos. Jäi 50 ennen
maalia ilmeisesti hakauksiin vastustajan kärryihin ja menetti hieman asemiaan. Tuli lopun tasaisesti. 1
Ginelle kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 600 juostuna johtavan kantaan ja 300 metriä myöhemmin 3.
sisäpariin. Seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Every Reasons juoksi 5. sisällä. Nousi sieltä 1200
ennen maalia 4. ulos. Lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tyytyi jatkossa
säilyttämään asemansa. 12 Nickelback otti aivan maksimit juostuaan pääosin 7-6. sisällä. 14 Cheri Sane
juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä 1200 ennen maalia toiselle radalle. Lähti 950 ennen maalia selkiin 3. radalle.
Tuli kirinsä tasaisesti sisään asti. Viim. 700 m 15,5. 9 Pious Donation laukkasi lähdössä ja putosi lauman
hännille sisäradalle. Nousi 800 juostuna 5. ulos. Lähti sieltä 1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi
viimeisen takasuoran puolivälissä 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi pian. Otti 250 ennen maalia
uuden pahan laukan ja menetti pelinsä. 5 Finosåfin nousi 3. sisältä 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Painui 600 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 300 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Jäi loppukaarteen
alussa 3. sisälle. Nousi 400 ennen maalia 3. ulos, mistä nousi loppusuoralle tultaessa selkään 3. radalle. Otti
pian pahan laukan ja menetti pelinsä. 3 Piraya Roc laukkasi 100 juostuna kärkihevosen kupeelta pitkäksi. 7
Pitbull laukkasi ensimmäisen kaarteen puolivälissä keskijoukoissa pitkäksi. 13 Marvel Neat laukkasi 250
juostuna 5. sisällä selvästi pitkäksi. Pudotti lauman hännillä raville 450 juostuna. Teki jatkossa hylättynä
varsin vahvan esityksen ja oli lopulta vielä toisena maalissa. Meni kuitenkin tarkastelun jälkeen
hylkäykseen.

Väliajat: 19,5 / 1 - 19,0 / 11 - 20,0 / 11 - 14,0 / 10

10. Lähtö

6 Feeling Flash sai alun sekavien vaiheiden jälkeen 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 850
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 650 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä puristi lopun
tasaisesta rintamasta varmaan voittoon. Viim. 1000 m 16,9. 11 Captain Cruise juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä
900 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. radalle ilman vetoapua.
Nappasi sieltä lopussa hyvän esityksen jälkeen toiset rahat. 1 Crystal No Fruit kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti kolmanneksi. 12 Can Cash sai nopeasti
paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos, mistä kirikaista ei koskaan auennut. 4
Pearly´s Jadessa juoksi johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 14 Lovis Lini juoksi 4.
sisällä. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3-4. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 13 Caldera Amour menetti 200
juostuna vastustajan laukan takana selvästi asemiaan. Teki jatkossa kulisseista aivan asiallisen esityksen. 8
Vigilante seuraili 5. sisältä maksimisijoitukseen. 10 Rain´s Banshee juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Pudotti päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle ja tuli lopun vailla suurempaa virtaa.
2 Andy Victorioso lähti oikein hitaasti matkaan ja aiheutti 200 juostuna laukatessaan pienen hässäkän,

missä yksi kanssakilpailija menetti asemiaan. Jäi samassa hännille, missä ei vain riittänyt jatkossa. 9 Felix
Star juuttui ensimmäisen kaarteen lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä viimeisen takasuoran
alussa ja tuli lopun oikein vaisusti. 3 Celeena laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Lisebet laukkasi 150 juostuna
kolmannelta sijalta pitkäksi. 7 Lovely Sunshine laukkasi keskijoukoissa 3. radalla 350 juostuna pahoin. Otti
jatkossa hyvin vauhtia, mutta laukkasi 1250 juostuna uudelleen pahoin ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 18,0 / 1 - 19,0 / 1 - 18,5 / 1 - 17,5 / 6

