1. Lähtö

1 Mister Dream kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna nappasi lopussa varman voiton. 11 Stoneisle
Passion matkasi 7.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Se siirtyi 500
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ori tuli hyvin sisään asti ehtien lopussa toiseksi. Viim. 1000
m 16,6. 3 Flywithme matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi 450 ennen maalia kuolemanpaikalle.
Se oli siitä loppuun asti mukana kärkikamppailussa, vaikka jäikin loppumetreillä kolmanneksi. 10 Kickapoo
Windcape matkasi 4.sisällä, minne ori jäi loppukaarteessa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran
alussa, minkä jälkeen se tuli lopun tasaisesti. 2 Captain Cruise seuraili 3.sisältä maksimisijoitukseen. 12
Callela Kassius matkasi 5.ulkona, missä ori oli viimeisen takasuoran lopulla hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata
löytyi 400 ennen maalia, minkä jälkeen se tuli lopun asiallisesti. 5 Olly Jumper juuttui ensimmäisellä
takasuoralla kuolemanpaikalle. Ori sai 900 juostuna paikan toisesta ulkoa, mistä se seuraili lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Star Vali matkasi 3-4.ulkona, missä tamma oli loppukaarteessa hetken vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen se oli lopussa vain tasainen. 8 Garland Star
matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Kiri katkesi loppusuoran
alun laukkaan, mihin paloi rahasija. 4 Midnight Mile matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 400 ennen maalia paikan toisesta ulkoa, missä
ruuna otti loppusuoran alussa väsyneenä laukan ja menetti pelinsä. 9 R. R. Nina´s Hope oli taustalta
sisäradalta rehellisen riittämätön. Viim. 400 m 26,4. 6 Quite Special laukkasi lähdössä pahoin ja ruuna
putosi aivan taustalle. Se kulki jatkossa erittäin kovaa ja revitti todella kovalla palalla 3.radan kautta 900
juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna taipui siitä pahoin loppukaarteen alussa. Ensimmäiset 400 metriä laukan
jälkeen sujuivat 11,0-tempolla ja viimeiset 400 metriä 29,4-tahdilla.

Väliajat: 22,0 / 1 - 21,0 / 1 - 18,0 / 1 - 19,0 / 1

2. Lähtö

7 Ilmaveivi eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 950 ennen maalia kärkipaikalle. Se nappasi
siitä lopussa varman voiton. 8 Vapun Viivi laukkasi lähdössä lyhyesti ja putosi 5.ulos. Tamma sai
päätösringin alussa paikan 3.ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Tamma eteni loppukaarteen alussa toiseksi ja se piti lopussa helposti asemansa. 5 Corinna
matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma lähti kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni
loppukaarteen alussa kolmanneksi ja säilytti jatkossa paikkansa. 2 Roihuri matkasi alun 4.ulkona, missä ori
otti 550 juostuna laukan ja jäi taustalle. Se kulki jatkossa kulisseissa vahvasti ja nousi vielä neljänneksi. Viim.
900 m 27,8. 1 Panilla kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Se otti
päätöspuolikkaan alussa laukan, minkä jälkeen tamma oli lopussa vain tasainen. 3 Jylhäpiirto matkasi
toisessa ulkona, missä ruuna laukkasi 850 ennen maalia pitkäksi. 4 Helun Kuva matkasi 2-3.sisällä, mistä
tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se laukkaili hieman myöhemmin hylkäykseen asti.
9 Vip- Ralli matkasi alun 4.ulkona, mistä ori lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai
950 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ori laukkasi siinä viimeisen takasuoran lopussa pitkäksi. 6
Talluah oli poissa.

Väliajat: 35,0 / 1 - 31,5 / 7 - 30,0 / 7

3. Lähtö

5 Shine Lavec kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma otti lopussa ylivoimaisen voiton. 8 Denna eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma putosi 450 ennen maalia kärkihevosen kyydistä, mutta se säilytti
kuitenkin oman vauhtinsa ja oli varmasti toinen. 2 Kinah G. L. matkasi 3-4.ulkona, mistä tamma lähti 550
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti sisään asti ja nousi kolmanneksi. 1
Hot Wurst matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 950 ennen maalia toiseen ulos. Se seuraili sieltä lopussa
tasaisesti neljänneksi. 10 Arctic Skipper seuraili 5.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Pious Donation
matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna taipui loppukaarteen alussa. 9 Question matkasi 3-4.sisällä, minne
ruuna jäi 350 ennen maalia vaille kiritilaa, eikä kirikaista enää auennut. 6 Expanse´s Hope oli toisesta ulkoa
rehellisen riittämätön. 7 Pitbull Pectus otti 100 juostuna laukan ja putosi lauman hännille. Ruuna laukkasi
850 ennen maalia takajoukoissa laukan ja menetti loputkin mahdollisuutensa. 3 Laser Jet otti 50 juostuna
ratkaisevan laukan ja tamman mahdollisuudet menivät samassa.

Väliajat: 12,0 / 5 - 14,0 / 5 - 15,0 / 5

4. Lähtö

5 Sävel- Tähti matkasi alun sisäradan jonossa, mistä se nousi ensimmäisen takasuoran lopussa 3.ulos.
Ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se nappasi lopussa hallitun voiton. Viim. 700
m 25,7. 3 Liinan Liekki juuttui nopeasti kakkoskeulan rinnalle toiselle ilman vetoapua. Tamma tuli siitä
vahvasti sisään asti, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. 10 Manionni lähti heti ajamaan 3.rataa ilman
vetoapua eteenpäin. Ruunan nousu katkesi puolikas juostuna tulleeseen pahaan laukkaan. Se putosi
taustalle, missä ruuna kulki jatkossa vahvasti ja ehti vielä kolmanneksi. Viim. 1500 m 25,6. 7 Sisu Oskari
käynnistyi reippaasti ja ruuna eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Se antoi siitä päätössatasella hieman periksi
ja putosi toton ulkopuolelle. 1 Reipas Tella kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 250 juostuna
johtavan kantaan, mistä se otti lopussa maksimit. 8 Taiga Tuulia matkasi toisessa ulkona, missä tamma
laukkasi 650 ennen maalia pahoin ja jäi taustalle. Se tuli lopu vielä asiallisesti ja sai rahaa. 6 Viulori seuraili
4.ulkoa vailla suurempaa virtaa. 2 Humetar ei vain riittänyt lopussa 4.sisältä lainkaan. 4 Pimun Pimu matkasi
3.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se antoi jatkossa loppukaarteessa
selvästi periksi. 11 Jekku Patteri oli aivan taustalta sisäradalta rehellisen riittämätön. Viim. 700 m 39,5. 9
Grekor jäi alussa takajoukkoihin, missä ruuna otti 600 juostuna ratkaisevan laukan ja menetti samassa
pelinsä.

Väliajat: 30,0 / 7 - 29,0 / 7 - 25,0 / 7 - 29,0 / 5

5. Lähtö

8 Global Tootsie käynnistyi oikein reippaasti ja tamma painui nopeasti kärkipaikalle. Se veti
avauspuolikkaan vauhdilla. Tamma sai jatkossa hieman rauhoittaa ja se nappasi reippaalla lopetuksellaan
niukan, mutta hallitun voiton. 5 Nice My Sin matkasi alun 3.sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana.
Tamma sai 700 juostuna paikan toisesta ulkoa, mistä se lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Tamma sai päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli loppuun asti mukana
voittotaistossa. Viim. 700 m 14,7. 3 Like a Vittoria seuraili johtavan kannasta varmasti kolmanneksi. 1
Burning Flight matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 350 ennen maalia toiselle ja loppusuoralla edelleen kiriin
3.radalle. Se oli lopussa tasainen neljäs. 7 Global Sensation pakitti ensimmäisessä kaarteessa 5.sisään.
Tamma tuli sieltä sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin saakka. 9 Grace Pezzo matkasi 4.sisällä, mistä
tamma nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle. Se siirtyi 400 ennen maalia selkiin 3.radalle ja
loppusuoralla edelleen vapaalle radalle ja tuli lopun kohtalaisesti. 12 Vanilla Beyonce seuraili lauman
hänniltä sisärataa pitkin maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Rapido Follo matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi 650 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua.
Ruunan kiri katkesi loppukaarteen puolivälissä ja se tyytyi lopussa seurailuun. 4 Diablo Star ei vain riittänyt
lopussa 4.ulkoa lainkaan. 6 Lucky Baroness lähti heti ajamaan 3.rataa pitkin eteenpäin ja tamma saikin 650
juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se antoi siitä selvästi periksi päätöspuolikkaan alussa. 10 Hejo Hector
matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruunan kiri katkesi 350 ennen
maalia ja se taipui taustalle. 2 Maybe Yes matkasi 4.ulkona, missä tamma laukkasi viimeisen takasuoran
alussa pitkäksi.

Väliajat: 12,0 / 8 - 16,0 / 8 - 18,0 / 8 - 14,0 / 5

6. Lähtö

2 Ingrosso juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne ruuna sai 550 juostuna hetkeksi vetoavun eteensä. Se
kiertyi 750 juostuna uudelleen kuolemanpaikalle. Ruuna piti siinä tempon tasaisen reippaana ja se painui
loppumetreillä vahvasti varmaan voittoon. Viim 700 m 16,1. 9 Super Pepper matkasi 3.ulkona, mistä tamma
lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli
lopussa varmasti toinen. 10 Rosi´s Bianca matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 650 ennen maalia selkään
3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ja tuli lopun aivan juosten. 5 Bella Bay otti alun
tarkkaillen ja tamma putosi 6.ulos. Se eteni sieltä loppukaarteessa toista rataa pitkin ja tamma tuli terävästi
sisään asti. Viim. 700 m 14,7. 3 Haraldinho Zon kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna antoi päätössatasella
hieman periksi. 8 Global Rebellion kiersi alun 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai 550 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai 200 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna otti lopussa
maksimisijoituksen. 12 Tyrone Steele matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
3.ulos. Se lähti sieltä 350 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun juosten. 4 Demolition Pezzo oli
5.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 1 Starlight Diva matkasi johtavan kannassa, mistä tamma taipui selvästi
loppusuoralle tultaessa. Viim. 400 m 24,4. 6 Ciao Amiral käynnistyi rivakasti, mutta tamma otti 100 juostuna
pahan laukan ja se jäi paljon. Tamma eteni toisessa kaarteessa vauhdilla 4.sisään, mistä se antoi viimeisen
takasuoran lopulla selvästi periksi. 7 Herman Heel ja 11 Boy Named Sue olivat poissa.

Väliajat: 13,0 / 3 - 15,5 / 3 - 16,0 / 3 - 17,0 / 2

7. Lähtö

10 Count Forever matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna lähti 2300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se sai 1900 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna laittoi siinä viimeisellä takasuoralla
painetta ja se painuikin loppusuoralle tultaessa kärkipaikalle ja nappasi lopussa helpon voiton. Viim. 700 m
14,1. 2 Decena juoksi 3.ulkona, minne tamma jäi loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Vapaa väylä löytyi
loppusuoran alussa ja tamma kiri lopussa sisäkautta voittaneen tuntumaan. 7 Lemon Breezer kiertyi
ensimmäisen kaarteen lopussa 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Tamma sai 650 juostuna paikan toisesta
ulkoa, mistä se oli lopussa tasainen kolmas. 12 Zerib Lie Star juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti. Viim. 1000 m 14,1.
3 Pink Floyd juoksi 4.ulkona, mistä ori lähti loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun asiallisesti.
6 Sahara Hotlady käynnistyi reippaasti ja tamma etenikin 300 juostuna kärkipaikalle asti. Se sai vetää
jatkossa melko sopuisasti. Tamma antoi loppusuoralla hieman periksi, mutta piti kuitenkin vielä rahasijalle.
8 Super Classic haparoi hieman lähdössä ja ori putosi 6.sisään. Se menetti siellä viimeisen takasuoran alussa
laukkaavan takana hieman asemiaan. Ori tuli lopun aivan mukavasti. Viim. 600 m 13,2. 9 Stardust Fibber
matkasi 4.sisällä, missä tamman kirikaista oli pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran
puolivälissä, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. 4 Atos Palmen matkasi 3.sisällä, mistä kirikaista
aukeni vasta hieman ennen maalia, joten voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 1 Naughty kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä tamma jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Se taipui sieltä 350 ennen maalia ja aloitti
matkan kohden takajoukkoja. 5 Västerbo Switch ei vain riittänyt lopussa 5.ulkoa. 11 Man In Black matkasi
5.sisällä, missä ruuna laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 6 - 18,0 / 6 - 17,0 / 6 - 14,0 / 10

8. Lähtö

1 Hight Profile kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai koko ajan pientä painetta osakseen, mistä
huolimatta se nappasi lopussa hallitun voiton. 10 Widewood Adeline matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti
650 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli
hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 15,7. 4 Hollywood Hawk matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran alussa 3.ulos. Se oli jatkossa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä
jälkeen tamma tuli lopun mukavasti. 7 Devil´s Rock matkasi toisessa ulkona, missä tamma oli
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun
asiallisesti. 2 Deal Chap juoksi 3.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 9 Evi matkasi 4.sisällä, mistä tamma sai viimeisen takasuoran
puolivälissä paikan 3.sisältä. Se nousi sieltä loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli loppumetrit
asiallisesti. 8 Cheri Sane eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle, missä ruuna piti
tempon tasaisen reippaana. Se antoi loppusuoralla hieman periksi ja putosi rahasijojen ulkopuolelle. 5
Classical Star otti pahan lähtölaukan ja ruuna jäi selvästi. Se suoritti jatkossa takajoukoista asiallisesti. 6
Venus Raiso käynnistyi reippaasti ja tamma eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Se pudotti 250 juostuna
johtavan kantaan. Tamma taipui sieltä selvästi loppusuoralle tultaessa. 3 Crown Director oli 5.sisältä
rehellisen riittämätön ja antoi selvästi periksi jo viimeisen takasuoran puolivälissä.

Väliajat: 14,0 / 1 - 15,0 / 1 - 17,0 / 1

9. Lähtö

6 Arabica Redneck eteni 450 juostuna 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Tamma pääsi 600 juostuna
pudottamaan johtavan kantaan. Se nousi 450 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä tamma puristi
reippaassa lopetuksessa väkisin niukkaan voittoon. Viim. 400 m 13,0. 5 Grouse Man käynnistyi mukavasti ja
ori painui ensimmäisen kaarteen lopussa kärkipaikalle. Se tuli siitä oikein hyvin sisään asti, vaikka jäikin
aivan lopussa niukasti toiseksi. 9 Silica Sister matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti 550 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli lopussa oikein varmasti kolmas. 8 Blady De Bandera matkasi 5.ulkona,
mistä ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään tasainen. Viim. 700 m
15,0. 1 Majestic Soul matkasi 3-4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle
radalle. Se lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun kohtalaisesti. Viim. 400 m
17,0. 10 Capricornia seuraili 4.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Cute´s Little Man juoksi 3.ulkona, mistä
tamma oli lopussa melko vaisu. 12 True Half Slim ei vain riittänyt 6.ulkoa kirivaiheessa lainkaan. 11 Leap Of
Faith juuttui takajoukoissa 3.radan kiertäjäksi, missä tamma pääsi 900 ennen maalia pudottamaan
sisäradalle. Loppumatka oli aika vaisua menoa. 3 Just Brilliant matkasi 3.sisällä, mistä tamma antoi
viimeisen takasuoran lopussa selvästi periksi. Viim. 400 m 42,5. 2 Wind Energy juuttui toisen kaarteen
alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi loppukaarteen alussa pahoin periksi. Se jaksoi kuitenkin laukata
loppusuoran alussa väsyneenä pitkäksi. 7 The Idealist otti alun tarkkaillen ja ruuna matkasi 7.ulkona. Se
lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle, mutta kiri katkesi hieman myöhemmin tulleeseen pitkään laukkaan.

Väliajat: 13,0 / 5 - 18,0 / 5 - 19,0 / 5 - 13,0 / 6

10. Lähtö

4 Hurjaharja sai 100 juostuna laukkojen avittamana kärkipaikan haltuunsa. Ori hallitsi siitä varmoin ottein
maaliin saakka. 6 Vilmai sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma nousi 300 ennen maalia
kuolemanpaikalle ja se kiritti voittajaa hyvin maaliin asti. 10 Hipatsu matkasi 3.ulkona, mistä ruuna sai
päätösringin alussa paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä 400 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja ruuna tuli
aivan juosten maaliin asti. Viim. 400 m 27,5. 11 Humu- Liisa seuraili sisärataa pitkin asiallisesti maaliin
saakka. 8 Taifun sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä ja tamma tyytyi lopussa seurailuun. 7
Josef- Min juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi loppukaarteessa hieman periksi. Se otti
loppusuoran alussa laukan, minkä jälkeen se oli vain tasainen lopussa. 2 Cometar laukkasi 100 juostuna
pahoin ja tamma menetti samassa mahdollisuutensa. 1 Sepän Osuma laukkasi 50 juostuna pitkäksi. 3 Aulori
laukkasi lähdössä ja jatkossa taustalla hylkäykseen asti. 5 Myytti laukkasi lähdössä ja tamma jäi hieman. Se
matkasi jatkossa 4.ulkona, mistä tamma lähti 1100 ennen maalia selkään 3.radalle. Se otti 450 ennen
maalia laukan ja tamma laukkasi pian uudelleen mennen hylkyyn. 9 Kukkarosuon Matti laukkasi 50 juostuna
pitkäksi.
Väliajat: 42,0 / 4 - 35,5 / 4 - 32,0 / 4 - 27,0 / 4

