1. Lähtö

8 Bohotti laukkasi lähdössä ja ori jäi lisää. Se kulki jatkossa taustalla vahvasti ja ori nousi kierros juostuna
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni viimeisen takasuoran lopulla kärjen rinnalle. Ori painui
loppukaarteen puolivälissä kärkipaikalle ja nappasi lopussa vahvalla esityksellä selvän voiton. Viim. 2000 m
31,7. 1 Isosalon Kiira johti alkumetrit. Tamma jäi 200 juostuna johtavan kantaan, mistä se nousi 250 ennen
maalia toiselle radalle ja oli lopulta oikein varmasti toisena maalissa. Viim. 400 m 32,3. 5 Ritan Taiga painui
200 juostuna kuolemanpaikalta keulaan. Tamma jäi 350 ennen maalia johtavan kantaan, mistä se oli
lopussa tasainen kolmas. 2 Siptar matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi puolimatkassa toiseen ulos. Se
seuraili sieltä jatkossa tasaisesti sisään asti. 3 Villiheili eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma otti
450 ennen maalia kärkikamppailusta laukan. Se tuli lopun laukan jälkeen tasaisesti. 7 Tähti- Tuulikki seuraili
lauman keskivaiheilta suuremmin vakuuttamatta maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Majatalon Tähti oli
takajoukoista rehellisen riittämätön. 9 Lilin Lennu otti takajoukoissa 650 juostuna laukan ja ruuna menetti
asemiaan. Se eteni 850 ennen maalia 3.sisään, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos.
Se lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna laukkasi hieman ennen maalia ja meni
hylkäykseen. 4 Virman Aida oli poissa.

Väliajat: 39,5 / 5 - 37,5 / 5 - 37,0 / 5 - 32,0 / 8

2. Lähtö

4 Pink Floyd painui 200 juostuna kärkipaikalle. Ruuna sai siinä koko ajan pientä painetta osakseen, mistä
huolimatta se piti lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. 9 Grove´s Harley matkasi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni päätöspuolikkaan alussa
kuolemanpaikalle ja haastoi lopussa voittajan tiukasti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m
13,4. 12 Viva Adriana juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti 700 ennen maalia selkään 3.radalle. Se pääsi 450
ennen maalia pudottamaan toiseen ulos, mistä tamma oli lopussa asiallinen kolmas. 2 Bwt Hellraiser
seuraili johtavan kannasta maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Like a Vittoria otti alun tarkkaillen ja matkasi
3.sisällä. Tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Se oli kirivaiheessa vain tasainen. 7
Västerbopaperdoll kiersi ensimmäisen kaarteen 3-4.rataa pitkin ja sai 400 juostuna paikan 5.ulkoa. Tamma
oli sieltä lopussa vailla suurempaa virtaa. 5 Zeleber Å. eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai
650 juostuna vetoavun eteensä. Se pudotti päätöspuolikkaan alussa 3.sisään ja taipui lopussa selvästi. 10
Classical Star lähti heti ajamaan 3.rataa pitkin eteenpäin. Ruuna sai 650 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä se antoi viimeisen takasuoran lopulla selvästi periksi. 6 Take That laukkasi lähdössä
pitkäksi. 1 Eldwind H, 3 Mill Tiger ja 11 Adele S olivat poissa.

Väliajat: 15,5 / 4 - 17,5 / 4 - 22,0 / 4 - 13,5 / 4

3. Lähtö

13 Luna De Paris matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni vauhdilla ja nappasi lopussa vielä varman voiton. Viim. 1000 m 17,0. 8 Ernie Bell juuttui
ensimmäisellä takasuoralla kuolemanpaikalle, mistä ruuna tuli rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin lopussa
toiseksi. 11 Garland Star matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle
radalle ja loppukaarteen alussa edelleen selkään 3.radalle. Se tuli rehellisesti maaliin asti ja ehti lopussa
lähes toiseksi. Viim. 600 m 15,3. 5 Cubus kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori antoi päätössatasella hieman
periksi. 12 Callela Kassius seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Senegall pääsi 300 juostuna
pudottamaan kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Tamma jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
3.sisään. Se nousi 450 ennen maalia 4.ulos, mistä tamma tuli lopun aivan juosten. 10 Star Vali sai nopeasti
paikan toisesta ulkoa, mistä tamma otti lopussa aivan maksimit. 3 Wallamister otti 200 juostuna johtavan
kannassa pahan laukan ja ori putosi pääjoukon hännille 5.sisään. Se nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiselle radalle. Ori otti 450 ennen maalia uuden laukan, mistä selvittyään se tuli lopun hieman haparoivalla
ravilla. 7 Gretchen otti 100 juostuna pahan laukan ja tamma putosi aivan taustalle, missä se myös pysyi
jatkossa. 16 Flywithme otti alkumetreillä ratkaisevan laukan ja tamman mahdollisuudet menivät samassa. 2
Glint Match otti 100 juostuna pahan laukan ja ruuna menetti heti pelinsä. 1 Baron Box laukkaili nopeasti
hylkäykseen asti. 15 Finosåfin käynnistyi oikein reippaasti ja tamma painui puolikas juostuna kärkipaikalle
asti. Se jatkoi 700 juostuna johtavan kannassa. Tamma laukkasi johtavan kannassa päätöspuolikkaan alussa
pitkäksi. 4 Feeling Flash, 9 Dust In The Wind ja 14 Laura Express olivat poissa.

Väliajat: 22,5 / 5 - 22,5 / 2 - 20,0 / 5 - 16,5 / 13

4. Lähtö

6 Surprise Leader matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
tuli pitkän kirinsä oikein rehellisesti maaliin asti ja nappasi lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m 15,6. 7
Cheri Sane käynnistyi ulkoa reippaasti ja ruuna pyrki keulaan. Se joutui ensimmäisen takasuoran alussa
tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se
siirtyi sieltä loppusuoralla ahtaan oloisesti vapaalle radalle ja tuikkasi lopussa varmasti toiseksi. 5 Way To
Go juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna tuli rehellisesti sisään asti, vaikka
jäikin lopussa kolmanneksi. 2 Diesel Degato otti alun rauhallisesti ja ori jäi 5.ulos. Se lähti sieltä 900 ennen
maalia selkään 3.radalle. Ori nousi loppusuoran alussa kiriin 4.radalle, mutta se tuli hieman ennen maalia
nostetuksi ja menetti siinä samassa rytmiään. Viim. 1000 m 15,8. 9 Glory´s Easy matkasi 6.ulkona, mistä
ruuna lähti 850 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli
rehellisesti maaliin asti. 4 High Profile kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai ensimmäisessä kaarteessa
painetta osakseen, minkä jälkeen se sai hieman rauhoittaa tahtia. Ruuna antoi kärkipaikalta päätössatasella
hieman periksi. 10 Don Pescador matkasi 7.ulkona, mistä ruuna lähti 800 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se
tuli pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 14,7. 11 Vie De Dream matkasi lauman hännillä
sisäradalla, mistä ruuna lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja se tuli lopun mukavasti. 3 Deal Chap
juuttui alussa taustalla 3.radalle, missä ori pudotti ensimmäisen kaarteen lopulla sisäradalle. Se matkasi
4.sisällä, mistä ori otti lopussa maksimit. 1 La Masse Monetaire matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma nousi
800 juostuna 3.ulos. Se pudotti 750 ennen maalia takaisin 3.sisään, eikä tamma jatkossa vain riittänyt. 8 She

Is Frida sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma taipui viimeisellä takasuoralla selvästi. 12 Citation
Winner oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 4 - 18,0 / 4 - 18,0 / 4 - 15,0 / 6

5. Lähtö

6 Vempun Valtti lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna pääsi 650 juostuna
etenemään kärkipaikalle asti. Se ajautui päätössatasella hieman ulospäin ja piti lopussa niukkaan voittoon.
10 Ruskatar juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti 950 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 330 ennen
maalia hieman ahtaan oloisesti kiriin 4.radalle ilman vetoapua, missä tamma tuli hyvin maaliin asti. Viim.
1000 m 27,2. 4 Päivän Pokeri kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Se
seuraili sieltä lopussa asiallisesti kolmanneksi. 5 Takenote juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä se
hieman letkuili 400 ennen maalia ja aiheutti samalla pienen haitariliikkeen. Ruuna puristi kuolemanpaikalta
lopun mukavasti, vaikka ajautuikin loppusuoralla hieman ulospäin. 9 Manionni matkasi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti,
vaikka ei lopussa aivan totoon asti jaksanutkaan puristaa. 7 Viano otti alun rauhallisesti ja tamma peruutteli
450 juostuna 7.ulos. Se lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Tamma siirtyi loppusuoralle
tultaessa kiriin 5.radalle ja se tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 26,8. 3 Jetsu ei saanut lopussa täyttä
mahdollisuutta kirimiseen juostuaan toisessa ulkona. 1 Taiga Tuulia matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi
loppukaarteen puolivälissä kiriin ja se tuli lopun sijoitustaan paremmin. Viim. 400 m 27,3. 12 Taksvenla
seuraili maksimisijoitukseen juostuaan pääosin 5.sisällä. 2 Winsinnatti laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 8
Sävel- Tähti otti alun rauhassa ja matkasi 6.ulkona. Ruuna lähti sieltä 950 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se
siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli hieman myöhemmin nostetuksi 5.radalle
menettäen samalla rytminsä. Se laukkasi 100 ennen maalia hylkäykseen. 11 Vikkeer matkasi 4.ulkona, mistä
ruuna sai kierros ennen maalia paikan 3.ulkoa. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Se nousi 300
ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna löysi hieman ennen maalia vapaan radan, mutta viime metrien
laukka vei ehkä 3-4.sijan.

Väliajat: 27,0 / 4 - 30,0 / 6 - 28,0 / 6 - 29,5 / 6

6. Lähtö

2 Anything For You matkasi alun 3.ulkona, mistä ruuna sai 700 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä
1150 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai 950 ennen maalia kärkipaikan haltuunsa,
mistä se otti lopussa ylivoimaisen voiton. Ruuna ajautui loppusuoralla selvästi ulospäin. Viim. 700 m 13,3. 3
Heidi Ale sai kärkipaikan nopeasti haltuunsa, mistä tamma jäi toisen kierroksen alkaessa johtavan kantaan.
Se oli sieltä lopussa varmasti toinen. 8 Champ Walk In matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna sai viimeisellä
takasuoralla paikan toisesta ulkoa. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoralle tultaessa ja ruuna kiri lopun terävästi. Viim. 400 m 14,0. 12 Bear Yankee matkasi 4.sisällä,
mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4.ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa

rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen se tuli lopun aivan juosten. 9 Quiet Leader matkasi
3.ulkona, mistä ruuna sai kierros ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Se lähti 800 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai päätöspuolikkaan alkaessa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se antoi
päätössatasella hieman periksi. 1 Jamas King Arthur matkasi johtavan kannassa, mistä ori jäi kierros ennen
maalia 3.sisään. Se seuraili sieltä lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Boulder Lucky sai nopeasti
paikan toisesta ulkoa, missä ruuna otti ensimmäisen takasuoran lopussa pahan laukan ja putosi lauman
hännille. Se lähti sieltä päätösringin alkaessa selkiin 3.radalle. Ruuna oli kirissään lähinnä tasainen. Viim.
1400 m 14,9. 7 Count Forever oli kirivaiheessa tasainen juostuaan 5-6.ulkona. 11 Cousin Bowl lähti heti
ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna eteni 600 juostuna kuolemanpaikalle asti. Se taipui siitä
viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi. 10 Editor Boko matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen
maalia selkään 3.radalle. Se jäi 550 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua, missä se laukkasi 250 ennen
maalia pahoin ja menetti samassa pelinsä. 4 Incognito Tooma otti ratkaisevan lähtölaukan ja ruuna
keskeytti myöhemmin taustalla. 5 Atos Palmen lähti hyvin matkaan ja ruuna sai heti kuolemanpaikan
haltuunsa. Se laukkasi siinä 550 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 3 - 16,0 / 3 - 15,0 / 2 - 13,5 / 2

7. Lähtö

6 Sävel- Muisto matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti ennen 450
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna runttasi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 28,4. 3 Tohari
matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi loppusuoran alussa toiseen ulos ja hieman myöhemmin
edelleen kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se tuli lopun mukavasti ehtien toiseksi. 1 Turon Linda kiihdytti
heti kärkipaikalle, missä tamma sai koko ajan pientä painetta osakseen. Se antoi päätössatasella hieman
periksi, mutta piti kuitenkin kolmanneksi. 7 Kasmilaaro juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ori piti
tempon tasaisen reippaana. Se tuli siinä rehellisesti maaliin saakka, vaikka jäikin lopussa niukasti
neljänneksi. 14 Tuli- Ritari matkasi alun keskijoukoissa, mistä ori sai 900 ennen maalia paikan 4.ulkoa. Se
lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori ajautui loppusuoralle tultaessa radan
verran ulospäin, minkä jälkeen se tuli lopun vain tasaisesti. 8 Laurilan Aamor laukkasi 100 juostuna johtavan
kannasta ja putosi 5.sisälle. Ruuna sai jatkossa edetä sujuvasti sisärataa pitkin ja se tuli asiallisesti maaliin
asti. Viim.1700 m 27,2. Tästä ensimmäinen kierros sujui 25,3-tempolla. 4 Jamas Victor matkasi alun
3.sisällä, mistä ruuna nousi 750 juostuna toiseen ulos. Se kohtasi siellä 850 ennen maalia motivaatioongelmia ja ruuna menetti selvästi asemiaan. Se kiri loppua vielä kuitenkin asiallisesti ulkoratoja pitkin. 5
Pelarin Tähti seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 13 Lilin Jytky seuraili hänniltä sisäradalta aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Särkän Kalle otti 70 juostuna pahan laukan ja ori jäi heti ratkaisevasti. 15
Sopun Haaste otti 150 juostuna ratkaisevan laukan ja orin mahdollisuudet menivät samassa. 12 Ryti- Tyttö
laukkasi 100 juostuna pahoin ja tamma jäi heti paljon. Se sinetöi epäonnistumisensa toisen kaarteen
uudella laukallaan. Tamma keskeytti taustalla myöhemmin. 2 Sasku, 9 Syytinki, 11 Fiiling ja 16 A. T. Eka
olivat poissa.

Väliajat: 28,0 / 1 - 27,5 / 1 - 28,0 / 1 - 29,0 / 6

8. Lähtö

1 Carmalt Mustang matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran lopussa
3.sisään. Se sai sieltä loppukaarteen puolivälissä sopivasti kiritilaa ja ruuna nappasi lopussa aivan
ylivoimaisen voiton. Viim. 400 m 14,0. 2 Global Tootsie kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 600
juostuna johtavan kantaan. Se nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli lopussa varmasti toinen. 10
Ice Paradise matkasi 4.ulkona, mistä tamma pudotti 300 ennen maalia sisäradalle. Se nousi loppusuoralla
kiriin ja tuli lopun terävästi. Viim. 400 m 15,0. 3 Moonlight Angel oli 3.ulkoa kirivaiheessa tasainen. 5 Pitbull
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori painui 550 juostuna kärkipaikalle. Se antoi siitä loppusuoralle
tultaessa hieman periksi. 11 Honory Consul lähti rauhassa ja ruuna matkasi lauman hännillä sisäradalla. Se
lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna siirtyi 300 ennen maalia
kiriin 4.radalle ilman vetoapua, missä se jäi 250 ennen maalia vastustajan kanssa hakaukseen menettäen
vauhtinsa. Ruuna otti 150 ennen maalia lyhyen laukankin. Se tuli lopun vielä hyvin ja tapahtumaan meni
ehkä jopa totosijoitus. 6 Rosi´s Bianca matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 550 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Kirin suunta oli valitettavasti taaksepäin. Tamma jäi 250 ennen maalia vielä
hakauksiin vastustajan kanssa, millä ei tosin ollut vaikutusta sijoitukseen. 7 Florence Web lähti heti ajamaan
3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa, mistä
se jäi 600 juostuna kuolemanpaikalle. Tamma antoi siitä kierrosta myöhemmin selvästi periksi. 4 Gloal
Profession ei vain riittänyt 4.sisältä lainkaan. 8 Lucky Toy Boy jäi jo ennen lähtölinjaa ratkaisevasti. Ruuna
keskeytti taustalla myöhemmin. 9 Demon Boy laukkasi 4.sisällä 300 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 2 - 17,0 / 5 - 18,5 / 5 - 16,0 / 1

9. Lähtö

2 Tessa´s Devil matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toisen
radan vetojuhdaksi. Se puristi siitä lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,5. 11 Cousin Evert sai
ensimmäisen kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se eteni loppusuoran alussa kärkihevosen rinnalle, mistä ruuna puristi lopussa varmasti
toiseksi. 8 Anasazi Kemp lähti ulkoa kovaa, mutta ruuna peruutti ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3.ulos.
Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Ruuna jäi loppusuoran alussa 3.radalle
ilman vetoapua, missä se tuli hyvin maaliin asti. 5 Herman Heel matkasi 4.sisällä, missä ruuna oli pitkään
vailla kiritilaa. Se nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja 100 ennen maalia edelleen kiriin 3.radalle ja
tuli lopun asiallisesti. 10 Panthera Leo matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi 650 ennen maalia 4.ulos. Se lähti
sieltä loppukaarteen alussa selkään 3.radalle. Ruuna oli kirissään tasainen. 7 Blue Pearl juuttui ensimmäisen
kaarteen lopussa kakkoskeulan rinnalle ilman vetoapua. Tamma sai 550 ennen maalia vetoavun eteensä ja
se seuraili jatkossa toisesta ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Bewitch Boy matkasi 6.sisällä, mistä
ruuna nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten. 9 Bwt Mirage sai
3.sisältä vapaan radan vasta 100 ennen maalia ja mahdollisuudet olivat jo menneet. 3 Do It Valiant painui
ensimmäisen kaarteen lopussa kärkipaikalle, missä ruunalle jäi iso vaihde päälle. Se antoi loppusuoralle
tultaessa pahoin periksi. 4 Zerib Lie Star laukkasi 150 juostuna pitkäksi. 6 Midsummer Bell painui 200
juostuna kärkipakalle. Ruuna haparoi samassa lyhyesti säilyttäen paikkansa. Se laukkasi 350 juostuna
uudelleen ja putosi nyt lauman hännille. Ruuna laukkasi siellä jatkossa hylkäykseen. 1 Titan As oli poissa.

Välijat: 10,5 / 3 - 14,0 / 3 - 15,0 / 2

10. Lähtö

10 Denna matkasi 3.ulkona. Tamma lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni
loppukaarteen alussa kuolemanpaikalle. Tamma puristi siitä lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon.
Viim. 1000 m 16,6. 5 Västerbo Locksmith kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna tuli mukavasti maaliin
asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Lilla Robert seuraili johtavan kannasta varmasti kolmantena sisään. 3
Make It Allright otti 4.sisältä sisäradan vetäessä maksimit. 15 JImmy Ray matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se kiri hetken oikein vahvasti, mutta
loppusuoralla meno tasaantui ja ruuna tyytyi säilyttämään asemansa. Viim. 700 m 15,3. 1 Wild Check otti
3.sisältä aivan maksimit. 16 Diannah ei esittänyt 5.ulkoa kirivaiheessa ihmeitä. 14 Expanse´s Hope lähti
4.ulkoa viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Tamma jäi loppukaarteen alussa 3.radalle ilman
vetoapua, missä se taipui tasaisesti loppua kohden. Tamma sai kuitenkin vielä viimeiset rahat. 12 Super
Wild Woman seuraili 5.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Arabica Redneck otti 150 juostuna pahan
laukan ja tamma putosi aivan taustalle, missä se suoritti jatkossa asiallisesti. 6 Dancer´s Flame juuttui
kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi viimeisen takasuoran lopulla selvästi periksi. 7 Venus Raiso oli toisesta
ulkoa lopussa rehellisen heikko. 9 Hollywood Hawk otti ratkaisevan lähtölaukan ja tamma menetti heti
pelinsä. 8 Canadian Journey laukkasi lähdössä pitkäksi. 13 George Birdland taipui 6.ulkoa pahoin jo kierros
ennen maalia ja ruuna keskeytti pian. 11 Joe Le Taxi oli poissa.

Väliajat: 17,0 / 5 - 19,5 / 5 - 20,0 / 5 - 17,0 / 10

11. Lähtö

12 Hipatsu matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna sai päätösringin alussa paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä 300
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna nappasi lopussa varman voiton. Viim. 1000 m 27,8. 5
Hilavitku matkasi alun toisessa ulkona, mistä tamma jäi puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Se painui siitä
kierros ennen maalia kärkipaikalle. Tamma tuli siitä hyvin sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 7
Sentter matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se lähti 400 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä asiallinen kolmas. 3
Jylhäpiirto juuttui heti kuolemanpaikalle, missä ruuna otti 250 juostuna laukan ja se putosi lauman hännille.
Ruuna suoritti siellä jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 30,5. 2 Vias Väiski matkasi kärjen tuntumassa toisella
radalla, mistä ruuna pudotti 900 ennen maalia johtavan kantaan. Se otti sieltä lopussa aivan maksimit. 8
Helon Roosa otti alun tarkkaillen ja tamma putosi 5.sisään, missä se tuli lopun suuremmin vakuuttamatta. 1
Virin Toivo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Se nousi 950 ennen
maalia hetkeksi toiselle radalle. Ori pudotti viimeisen takasuoran alussa 3.sisään ja se oli sieltä jatkossa
rehellisen riittämätön. 6 Katrim Ram lähti heti ajamaan 3.rataa eteenpäin. Tamma sai 350 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se painui 100 metriä myöhemmin kärkipaikalle. Tamma aloitti kierros
ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja se taipui lopulta oikein pahoin. 9 Hallan Kymppi matkasi alun
2-3.sisällä, mistä ruuna nousi 950 ennen maalia 4.ulos. Se sai hieman myöhemmin paikan 3.ulkoa. Ruuna
ajautui loppusuoran alussa ulkoradoille ja menetti samassa vauhtinsa. Viim. 400 m 47,3. 10 Liinan Liekki

matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 950
ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma oli siinä vielä tiukasti mukana voittotaistossa, mutta 50
ennen maalia tullut laukka vei vähintään kolmannet rahat. 4 M. J. Timjami ja 11 Humu- Liisa olivat poissa.

Väliajat: 28,0 / 6 - 29,5 / 6 - 30,0 / 5 - 26,0 / 12

