Juoksuselostus sunnuntai 6. 2. 2022
1. Lähtö
1 Boulder Selene kiihdytti heti kärkeen. Jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Nousi 200 metriä myöhemmin
kärkihevosen kupeelle ja painui samassa kärkeen. Hallitsi jatkossa vaivattomasti maaliin asti. 10 Sultan
Maharajah matkasi keskijoukoissa sisäradalla. Nousi 550 juostuna toiselle radalle. Jäi puolimatkassa
kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 4 Sweet Amber sai 250 juostuna paikan johtavan
kannasta. Jäi 650 juostuna 3. sisälle. Nousi 550 ennen maalia 3. ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 2 Ipanema
Picdom pudotti ensimmäisen takasuoran alussa sisäradalle. Nousi 4. sisältä päätösringin alkaessa 3. ulos.
Lähti 700 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui 300 ennen maalia ja tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa.
Viim. 700 m 19,6. 12 Chip Chip matkasi 5.-4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 5 Mildrid matkasi 5.4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 11 Zander H matkasi lauman hännillä toisella radalla. Otti vajaa
800 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 Magicnight Rose eteni nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Vaati vauhtia ja painui 650 juostuna lopulta kärkeen. Jäi 250 metriä myöhemmin johtavan
kantaan. Taipui pahoin päätöspuolikkaan alussa ja oli heikko. 13 Rhondonite oli pääjoukon hänniltä toiselta
radalta oikein vaisu. 8 Meadow De Lux laukkasi 200 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. 9 Ottens Ina
matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Sai toisen kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa. Otti 450 ennen
maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi. 3 Chili Cloud ja 7 Mairiinasine olivat poissa.
Väliajat: 20,0 / 1 - 21,0 / 1 - 21,0 / 1 - 19,0 / 1

2. Lähtö
6 Hilvektor antoi lähdössä vähän ylimääräistäkin eteen. Eteni jatkossa tasaisesti ja sai 750 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Jäi 350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Nappasi viime metreillä voiton, kun pahin
kilpakumppani levisi laukalle. Viim. 1000 m 36,8. 2 Wiia otti vajaa sata juostuna laukan ja jäi pääjoukon
hännille. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Laukkasi 550 ennen maalia uudelleen ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä
mukavasti ja ehti toiseksi. Viim. 400 m 34,9. 4 Tåga Tindra peri 200 juostuna kärkipaikan. Laukkasi 400 ennen
maalia yllättäen ja menetti hieman asemiaan. Tuli lopun vielä asiallisesti. 3 Henkan Juulia sai 200 juostuna
paikan johtavan takaa. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli aika vaisu. 1 Vixeri otti 150 juostuna
kärkipaikalta laukan. Laukkasi uudelleen 350 juostuna ja sinetöi hylkäyksensä 800 juostuna tulleella
kolmannella laukallaan. 5 Taksomykke nousi 3. sisältä puolikas juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 350
ennen maalia kärkeen. Laukkasi hieman ennen maalia voittotaistosta hylkäykseen.
Väliajat: 44,5 / 4 - 41,0 / 4 - 35,5 / 4 - 38,5 / 6

3. Lähtö
4 Ronaldo Malibu kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkään haluamaansa tahtia. Nappasi lopussa niukan,
mutta hallitun voiton. 6 The Swede matkasi 4. sisällä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Lähti loppusuoralle
tultaessa kiriin ja tuli lopun pirteästi. Ehti lopussa voittotaistoon. Viim. 1000 m 14,4. 2 New Life Wheels juoksi
3. sisällä. Sai 950 ennen maalia paikan johtavan kannasta. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan
päätössatasella ja tuli lopun terävästi. Varoja jäi selvästi. 1 Noble Boy S juoksi johtavan kannassa. Nousi
päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Puutui hieman päätössatasella. 5 Like a Boeing Lähti hyvin,

mutta juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Peruutti 350 juostuna 5. sisälle. Taipui viimeisen takasuoran
puolivälissä pahoin ja oli rehellisen heikko. 3 Rapid Leader oli poissa
Väliajat: 13,5 / 4 - 17,0 / 4 - 15,0 / 4 - 15,0 / 4

4. Lähtö
10 Sjö Kongen eteni taustalta tasaisesti ja nousi puolimatkassa toiseksi. Siirtyi loppukaarteessa toiselle ja
puristi viime metreillä niukkaan voittoon, vaikka oli kaukana parhaastaan. 9 Vanjali ajoi tasaisesti eteenpäin ja
painui kierros juostuna kärkeen. Veti tasaista tahtia ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa
toiseksi. 8 Vinksahti matkasi keskijoukoissa sisäradalla. Nousi viimeisellä takasuoralla toiselle ja tuli asiallisesti
maaliin asti. 6 Boheemi matkasi kärjen tuntumassa, mistä putosi viimeisen takasuoran puolivälissä
neljänneksi. Seuraili lopun vain tasaisesti. 4 Temetrius lähti oikein hitaasti matkaan ja putosi heti aivan
taustalle, missä ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 5 Hespori eteni 650 juostuna kärkeen. Jäi päätösringin alkaessa
kolmanneksi. Taipui viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja oli vaisu. 7 Salli Sorjonen otti alkumetreillä
pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 2 Sariannan kiihdytti heti kärkeen. Jäi 650 juostuna johtavan kantaan.
Taipui jo 850 juostuna selvästi ja oli heikko. 1 Angeliina laukkaili lähdössä ja laukkaili avausringin aikana
hylkäykseen asti. 3 Vauhti- Leevi laukkasi 150 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 40,0 / 2 - 36,5 / 9 - 28,0 / 8 - 35,5 / 10

5. Lähtö
5 Elvira Vixi ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Vastaili lopussa hallittuun
voittoon. 7 Rim Bay Willmore matkasi 3. ulkona. Sai 750 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran
alussa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 19,0. 9 Maxxio sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi
750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka ihan lopussa matka
hieman painoi. 8 MAS Emotion matkasi johtavan kannassa. Seuraili lopussa tasaisesti. 10 Arvix All juoksi 4.
sisällä. Nousi 900 ennen maalia toiselle. Otti lopussa aivan maksimit. 4 Divine Beyonce ei vain riittänyt 3.
sisältä lainkaan. 11 Allison April juoksi 4.-3. ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli oikein
vaisu. 1 Black Woodbecker laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Ejnar V. Silvio eteni heti kärkeen. Laukkasi 300
juostuna pitkäksi. 3 Little Caramel ja 6 Leemark´s Jackpot olivat poissa.
Väliajat: 22,0 / 5 - 19,5 / 5 - 16,5 / 5 - 20,0 / 5

6. Lähtö
9 Amongst Stars matkasi toisessa ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja oli lopussa aivan
ylivoimainen. 3 Saludador juuttui 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 400 ennen maalia kärkeen.
Jäi pian johtavan kantaan ja tuli lopun aivan juosten. 1 BWT Erie juoksi 3. sisällä. Nousi 900 juostuna 3. ulos.
Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 4 Cecilia Cheerful eteni
nopeasti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Otti lopussa
ihan maksimit. 6 Super Ben matkasi 4.-3. sisällä. Otti aivan maksimit. 2 Feeling Flash ajoi toista rataa pitkin
eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Jäi 400 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun vaisusti. 7 Sorella
Aggiornata matkasi 5.-4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia 4. ulos. Oli jatkossa varsin vaisu. 5 Coltrane Frido
laukkasi lähdössä ja jäi aivan lauman hännille. Ei enää lopussa riittänyt. 10 Rick Rubin juoksi 3.-4. ulkona.
Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli varsin vaisu. 8 Steam Vici oli poissa.

Väliajat: 16,5 / 2 - 17,5 / 2 - 17,0 / 2 - 15,0 / 9

7. Lähtö
5 Masterpeace lähti hyvin matkaan ja painui 200 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin oikein rauhassa.
Lisäsi lopussa tahtia ja otti hallitun voiton. 3 Fixit sai 200 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 600 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle, mistä kiritti voittanutta mukavasti maaliin asti. Viim. 600 m 13,0. 2 Fillibabba Laday
juoksi 3. sisällä. Sai päätöspuolikkaan alussa paikan johtavan kannasta. Seuraili lopussa tasaisesti. 10
Goldshoe Bonnie juoksi 4. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Oli lopussa tasainen. 1 Menino Bonito otti
pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa aivan mukavasti. 4 Mac Light Prince oli alussa nopein.
Luopui paikastaan 150 juostuna. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Puutui loppusuoralla selvästi.
11 Elmo Exeptional juoksi 5.-4. sisällä. Nousi päätössatasella kiriin ja tuli asiallisesti. 8 Fonseca Boko juoksi 4.3. sisällä. Otti lopussa aivan maksimit. 9 Hope Sunrise matkasi 3. ulkona. Seuraili lopussa maksimaaliseen
sijoitukseen. 7 Ego Hoss juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 850 juostuna yllättäen
pitkäksi. 6 Zolace ja 12 Ofelia Mick olivat poissa.
Väliajat: 17,5 / 5 - 18,5 / 5 - 13,5 / 5

8. Lähtö
9 Endless Story jäi 450 juostuna 3. ulos. Siirtyi 1550 ennen maalia kiriin. Eteni 250 metriä myöhemmin toisen
radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä takasuoralla painetta ja eteni 550 ennen maalia kärkeen. Otti lopussa
selvän voiton. 8 Ranch Rocky Road otti alun rauhassa ja juoksi 5. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli
kirinsä mukavasti ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 700 m 16,6. 5 Zulamit juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen
maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 2 Taigo Blessed eteni 250 juostuna kärkeen. Jäi viimeisen takasuoran
lopussa johtavan kantaan. Tuli asiallisesti maaliin asti. 6 Bean Dead Cert kiersi alun 3. rataa pitkin. Sai 450
juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Jäi päätöspuolikkaan alussa
kärkihevosen kupeelle. Puutui loppusuoralla hieman. 11 Irruta Boko juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiselle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin ja seuraili maksimisijoitukseen. 12 Red Guy User ei
esittänyt lauman hänniltä sisäradalta ihmeitä. 1 Melody Heel jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Puutui jo
viimeisen takasuoran alussa ja oli aika vaisu. 7 Mr Noon lähti mukavasti ja sai 300 juostuna paikan 3. sisältä.
Jäi viimeisen takasuoran alussa pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta 50 metriä ennen maalia,
mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. 4 Caldera Amour matkasi 2.-3. ulkona. Taipui selvästi viimeisellä
takasuoralla ja oli vaisu. 10 Birthday Cloud matkasi 4. sisällä. Jäi viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa.
Löysi vapaan radan 450 ennen maalia, mutta laukkasi pian pitkäksi. 3 High Profile oli poissa.
Väliajat: 11,0 / 2 - 15,5 / 2 - 15,5 / 2 - 17,5 / 9

9. Lähtö
3 Kasima kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Kiihdytti jatkossa tarpeen mukaan ja oli
vakuuttava voittaja. 6 Penkki nousi 3. sisältä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä rehdisti
maaliin asti ja oli mainio kakkonen. Viim. 1000 m 32,9. 7 Hiekan Hohto matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 33,8. 2 Pilehile sai puolikas juostuna
paikan toisesta ulkoa. Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Pudotti päätösringin alkaessa takaisin toiseen ulos,
mistä seuraili jatkossa tasaisesti. 1 Lampin Lintti matkasi johtavan kannassa. Puutui hieman loppusuoralla ja
otti maksimit. 13 Huvikundi juoksi 4. ulkona. Oli kirivaiheessa vain tasainen. 4 Seelia otti 350 juostuna

neljänneltä sijalta pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 14 Carmenita sai ensimmäisellä takasuoralla
paikan 3. sisältä. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli vaisu. 8 Sinisalama otti pahan lähtölaukan. Otti
ensimmäisen takasuoran alussa uuden laukan ja laukkaili jatkossa hylkäykseen. 9 Teuvo juoksi 4. sisällä, missä
laukkasi puolimatkassa pitkäksi. 10 Lumovalo otti 150 juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Laukkasi 450
juostuna pahoin uudelleen ja meni hylkäykseen. 12 Meno- Missi lähti ensimmäisen takasuoran alussa kiriin.
Eteni 650 juostuna kärkihevosen kupeelle, missä otti 50 metriä myöhemmin laukan ja jäi hieman. Laukkasi
samassa uudelleen ja jäi selvemmin. Laukkasi 850 ennen maalia kolmannen kerran. Otti jatkossa hylättynä
asiallisesti vauhtia. 15 Pystin Virkku laukkasi alkumetreillä ja jäi kulisseihin, missä laukkasi loppusuoralla
hylkäykseen. 5 Larvan Priimus ja 11 Gladiaattori olivat poissa.
Väliajat: 39,0 / 3 - 38,0 / 3 - 32,0 / 3 - 32,5 / 3

