1. Lähtö

13 Fixit matkasi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Nousi viimeisen
takasuoran alussa 4. radalle ilman vetoapua. Sai 450 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Jyräsi siitä
loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1000 m 17,6. 8 Stoneisle Rianna juoksi 4.-3. sisällä. Sai viimeisen
takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Nousi 300 ennen maalia toiselle ja oli lopussa niukasti toinen.
16 Huldamarie lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Eteni 400 juostuna kuolemanpaikalle ja lopulta
350 metriä myöhemmin kärkipaikalle asti. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka putosikin päätössatasella
niukasti kolmanneksi. 4 Lovely Mesh kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 700 juostuna johtavan kantaan. Siirtyi
viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Loppukaarteen alussa vetoapu taipui eteen. Pudotti sisäradalle.
Nousi loppusuoran alussa kiriin ulommas ja tuli lopun asiallisesti. 14 Nordic Nightmare matkasi 7. ulkona.
Lähti 1150 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi sinne päätöspuolikkaan alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata
löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 12 Falco Quesnot juoksi 5.-4. sisällä. Sai
edetä sieltä sujuvasti sisärataa pitkin ja otti maksimit. 15 Flashdance Sisu juoksi 8. ulkona. Siirtyi 1100
ennen maalia selkiin 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 6
Sahara Nomorelies lähti erittäin hitaasti ja putosi aivan lauman hännille. Pudotti toisessa kaarteessa
sisäradalle. Seuraili sieltä lopussa vailla suurempaa virtaa. 10 Lady Jane Grey juoksi 5. ulkona. Pudotti 950
ennen maalia 6. sisälle. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaat radat loppusuoran alussa,
minkä jälkeen tuli lopun lähinnä tasaisesti. 9 Super Ben juoksi 3. sisällä. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tyytyi
lopussa seurailuun. 3 Japp juoksi 3.-4. ulkona. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle, minne jäi lopussa
tekniseen pussiin. Ei kuitenkaan viimeisellä takasuoralla pysynyt selässään. 5 That´s a Lady laukkasi lyhyesti
lähdössä ja juuttui alussa 4. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja pääsi puolikas juostuna 3. radalle kärjen
rinnalle. Sai 750 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä loppukaarteen alussa kärjen kyydistä ja
tuli lopun vailla virtaa. 7 Lyckans Victoria matkasi alun toisessa ulkona. Jäi toisessa kaarteessa 4. ulos. Oli
sieltä jatkossa rehellisen riittämätön. 2 Silenos Ardmore matkasi johtavan kannassa. Nousi 650 juostuna
toiseen ulos. Otti 850 ennen maalia laukan ja jäi keskijoukkoihin 4. radalle. Laukkasi loppusuoran alussa
uudelleen pahoin menettäen pelinsä. 1 Flying Sirius laukkasi lähdössä pitkäksi. 11 Leemark´s Gwen oli
poissa.

Väliajat: 22,0 / 4 - 20,0 / 16 - 19,0 / 16 - 16,0 / 13

2. Lähtö

3 Everest De Ginai käynnistyi mukavasti ja sai pidettyä kärkipaikan. Veti tasaisen reipasta ja oli lopussa
varsin vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 12,4. 6 Sahara Rouge juuttui alussa kuolemanpaikalle. Sai 600
juostuna vetoavun eteensä. Jäi toisesta ulkoa loppukaarteen alussa kakkoskeulan tuntumaan. Puristi
loppumetreillä niukasti toiseksi. 2 Bad Moon Rising matkasi alun 3. ulkona, mistä lähti 1700 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 600 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Matkavauhti pysyi tasaisen
reippaana. Pudotti 600 ennen maalia kakkoskeulaksi, mistä oli loppuun asti mukana taistossa toisista
rahoista. 4 The Swede matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli jatkossa tasainen. 7
Falcon Håleryd juoksi pienen lauman hännillä 4. sisällä / 4. ulkona. Suoritti sieltä kirivaiheessa tasaisesti. 5
Crystal Bay juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla 4. ulos. Tuli kovassa tehtävässä asiallisesti

maaliin asti. 1 Not Afraid juoksi johtavan kannassa. Aloitti sieltä viimeisen takasuoran alussa matkan
kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu. 8 Banco Des Bordes sai alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi
ensimmäisen takasuoran lopussa 3. ulos. Lähti sieltä 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Kirin terä katkesi viimeisen takasuoran alussa ja loppumatka oli aika työlästä taivallusta.

Väliajat: 13,5 / 3 - 14,0 / 3 - 13,0 / 3 - 12,5 / 3

3. Lähtö

11 Ropertto eteni ensimmäisessä kaarteessa kuudenneksi. Ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Eteni 900
ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui viimeisen takasuoran puolivälissä kärkipaikalle ja oli lopussa
ylivoimainen. Viim. 1000 m 32,4. 6 Tripla Hoo juoksi 3. sisällä. Nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti
viimeisen takasuoran puolivälissä 3. sisälle. Siirtyi 200 ennen maalia toiselle ja oli lopussa varmasti toinen. 1
Taulu kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 600 ennen maalia johtavan kantaan. Tuli asiallisesti sisään asti, vaikka
jäikin päätössatasella toiseksi. 5 Harjan Merimyrsky matkasi pitkään noin 5.-6. sijalla. Tuli siinä tasaisesti
sisään asti. Ravi oli koko ajan melko hakevaa. 10 Pårs Samuraj seuraili keskijoukoista toiselta radalta
tasaisesti sisään asti. 9 Vikken Tähti matkasi keskijoukoissa, missä seuraili vailla suurempaa virtaa. 8 Teuvo
matkasi aivan taustalla sisäradalla. Otti siellä 600 juostuna laukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa asiallisesti.
Otti 250 ennen maalia vielä uuden lyhyen laukan. 13 Korsu- Tuisku seuraili taustalta maksimaaliseen
sijoitukseen. 7 Piirtuli oli taustalta rehellisen riittämätön. 4 Tarossi matkasi keskijoukoissa sisäradalla, mistä
ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 3 Tähti- Sävel matkasi 3.-2. sisällä. Aloitti viimeisen takasuoran alussa
matkan kohden takajoukkoja. Otti 600 ennen maalia väsyneenä laukan. Tuli lopun vaisusti. 12 Hiirturi
matkasi taustalla, missä otti 700 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 2 Häjyflikka juoksi
johtavan kannassa. Otti 550 juostuna pahan laukan ja putosi aivan taustalle. Oli siellä jatkossa rehellisen
riittämätön.

Väliajat: 38,0 / 1 - 37,5 / 1 - 35,0 / 1 - 32,5 / 11

4. Lähtö

4 Fonseca Boko juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi sujuvasti loppusuoralle
tultaessa. Kiri lopun hyvin ja otti varman voiton. Viim. 400 m 15,0. 8 Mr Money Robber sai 250 juostuna
paikan 4. sisältä. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun hyvin 4. rataa pitkin.
Ehti lopussa puolittain voittaneen kupeelle. 3 Hope Of Nazareth juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen
maalia selkiin 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli loppusuoran alussa hieman
laukanneen vastustajan häiritsemäksi. Tuli kuitenkin aivan juosten maaliin asti. 1 Pius Donation lähti
rauhassa ja juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Oli siellä samassa vailla kiritilaa.
Pudotti 350 ennen maalia. Nousi päätössatasella ulommas ja tuli aivan juosten. 5 Midsummer Bell kiihdytti
nopeasti kärkipaikalle, missä sai vetää varsin sopuisasti. Oli päätössatasella vain tasainen. 7 Grace Pezzo
lähti hyvin ja sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Oli loppumetreillä vain tasainen. 9 Real Arch juoksi 6. sisällä. Nousi 900 juostuna 6. ulos. Lähti

loppukaarteen alussa selkiin 3.-4. radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 11 Super Ray juoksi 3. ulkona. Siirtyi
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 600 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Huilasi
loppukaarteessa hetken toisessa ulkona. Otti jatkossa maksimit. 2 Helen Is Her Name laukkasi pahoin jo
ennen lähtölinjaa ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa taustalta asiallisesti. 10 Just a Flirt juoksi 5. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4. radalle. Tuli kirinsä kohtalaisesti sisään asti. 12 Senator Case lähti
heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai lopulta 700 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa.
Taipui siitä viimeisen takasuoran puolivälissä ja taipui jatkossa taustalle. 6 Neymar jäi 300 juostuna 4.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 700 juostuna vetoavun eteensä. Lähti 800 ennen maalia
toisesta ulkoa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia kuolemanpaikalle. Laukkasi siinä 300
ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 5 - 18,0 / 5 - 19,0 / 5 - 15,0 / 4

5. Lähtö

1 Little Boy Away kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää sopuisasti ja otti lopussa helpon voiton. 9
Caldera Amour seuraili johtavan kannasta niukasti toiseksi. 7 Piraya Roc juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään
vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan päätössatasella ja kiri lopun asiallisesti. 2 Quartam De Victor juuttui 450
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti
toton ulkopuolelle. 12 Queen It juoksi 5. ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkiin 3. radalle. Pudotti 350
ennen maalia vetämättömistä selistä sisäradalle. Tuli siellä lopun aivan juosten. 10 Modena Meisels matkasi
toisessa ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä hieman ahtaan oloisesti kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 3 Fianna juoksi
3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan
asiallisesti sisään asti. 5 Mac Light Prince lähti hyvin, mutta juuttui kuolemanpaikalle. Pudotti 450 juostuna
3. sisälle. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle ja loppusuoralle tultaessa edelleen aivan ulkoradoille. Oli
ratkaisumetreillä tasainen. 4 Ceramic Alley juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
ensimmäisen takasuoran lopulla 6. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.-4. radalle. Tuli taustalta
asiallisesti sisään asti. 8 Tauriel juuttui alussa ulkoradoille, mistä peruutti 350 juostuna 5. sisälle. Seuraili
jatkossa vailla suurempaa virtaa. 6 Harppyee juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin
3. radalle. Kirin terä katkesi 450 ennen maalia ja pudotti loppusuoralle tultaessa sisäradalle. Tuli lopun aika
vaisusti. 11 Honey Star otti alussa pysähdyslaukan ja peli oli heti selvä.

Väliajat: 14,5 / 1 - 18,5 / 1 - 19,0 / 1 - 14,5 / 1

6. Lähtö

2 Vikker nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa
vahvasti niukkaan, mutta varmaan voittoon. 5 Kotorinnan Topi kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä piti lopussa
lähes voittoon asti. 11 Kuutti matkasi toisessa ulkona. Ei saanut sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 10
Passinto juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan

juosten maaliin asti. 8 Uusi- Valtsu juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli
kirinsä asiallisesti maaliin asti. 3 Viulori juoksi 4.-3. ulkona. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 4 Ihalempi
juoksi johtavan kannassa. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 12 Vauhti- Leevi juoksi 4. sisällä. Nousi
sieltä 250 ennen maalia 4. ulos. Tuli lopun tasaisesti. 6 Krannin Pihla lähti rauhassa ja peruutti 750 juostuna
3. radalta 6. ulos. Lähti 250 ennen maalia ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 7 Liinan Putte jäi 3. sisälle
täysin vaille kiritilaa. 1 Perusliksa laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Otti 4. sisällä 650 juostuna uuden pahan
laukan ja meni hylkäykseen. Oli jatkossa 5. sisältä lopussa hylättynä heikko. 9 Rallan Salama otti 200
juostuna viidenneltä sijalta lyhyen laukan. Ajoi jatkossa eteenpäin, mutta laukkasi taas lyhyesti 450
juostuna. Meni kierros juostuna tulleella kolmannella laukallaan hylkäykseen.

Väliajat: 25,5 / 5 - 28,5 / 5 - 29,0 / 5 - 28,0 / 2

7. Lähtö

6 M. T. Master Don sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran alussa toiseksi. Painui loppusuoralle tultaessa kärkeen ja otti lopussa
hallitun voiton. Tämä oli hieno avaus uudessa kotimaassa. Viim. 700 m 13,6. 8 M. T. Kopitar juoksi 3.
ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Oli
sieltä lopussa hyvä toinen. 2 Esmeralda Jons kiihdytti heti kärkipaikalle, missä vauhti jäi alussa päälle.
Rauhoittui kolmannella puolikkaalla ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin loppusuoralla kolmanneksi. 5
Benobi Zet matkasi pitkään kakkoskeulana. Seuraili jatkossa tasaisesti sisään asti. 11 Rocknroll Kronos juoksi
6. ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman
vetoapua. Tuli aivan asiallisesti sisään asti. 12 Super Classic matkasi 3. sisällä. Seuraili sieltä maksimaaliseen
sijoitukseen. 7 Crossfire Bonfire matkasi 4. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa.
Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun vailla virtaa. 4 Titan As juuttui nopeasti
kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Taipui viimeisen takasuoran alussa hieman, mutta ei silti
kokonaan luovuttanut. 9 Jagger Zon juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Kirin
terä katkesi viimeisen takasuoran lopulla ja tyytyi jatkossa vain seurailuun. 1 Kat´s Commander otti
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 Vinci Power laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Lake´s Action oli
poissa.

Väliajat: 09,5 / 2 - 13,0 / 2 - 17,5 / 2 - 13,5 / 6

8. Lähtö

5 Menoks matkasi harvassa muodostelmassa neljäntenä. Nousi päätösringin alkaessa kolmanneksi. Lähti
550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi lopussa eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 25,2.
8 Jyllätys otti 50 juostuna laukan ja jäi hieman lisää. Matkasi harvassa helminauhassa kuudentena. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti sisään asti ja oli hyvä toinen. Viim.
1900 m 23,4. 2 Corinna kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti vauhdilla ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin
päätössatasella kolmanneksi. 3 Mikori matkasi kuolemanpaikalla. Pudotti puolikas juostuna johtavan

kantaan. Nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. 1
Helun Kuva matkasi kakkoskeulana. Säilytti vauhtinsa ja tuli aivan juosten perille saakka. 6 Loikkaus matkasi
toisessa ulkona. Taipui viimeisen takasuoran alussa kärjen kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit. 4 Jumiini
laukkasi 150 juostuna ratkaisevasti ja peli oli heti selvä. 7 Eeti ja 9 Virin Eko olivat poissa.

Väliajat: 27,5 / 2 - 26,5 / 2 - 27,0 / 2 - 26,0 / 5

9. Lähtö

12 Jamas Vilmer lähti hyvin ja eteni nopeasti toiseen ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Painui nopeasti kärkipaikalle ja oli taas murskaavan ylivoimainen. Ei kohtaa näissä
sarjoissa mitään vastusta. Viim. 700 m 25,5. 1 Kuusirantanen kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 600 ennen
maalia kakkoskeulaksi, mistä piti lopussa niukasti toiseksi. 4 Kilmisteri juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi, mistä oli loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 2 Apriia matkasi johtavan kannassa.
Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. sisälle. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ja oli asiallinen neljäs.
13 Tarmo Ite nousi keskijoukoista sisäradalta puolimatkassa 4. ulos. Oli sieltä jatkossa tasainen. 8 Marin
Tase matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi hieman myöhemmin
3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoran alussa ja seuraili lopun tasaisesti. 6 Vauhti- Vipinä
juoksi 5. ulkona. Otti kierros juostuna laukan ja jäi hieman lisää. Suoritti jatkossa tasaisesti ja otti maksimit
sisärataa pitkin. 14 Hotlinki seuraili keskijoukoista maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Karisman Helmi laukkasi
100 juostuna ja jäi aivan taustalle. Kulki kulisseissa jatkossa asiallisesti. Viim. 1000 m 29,0. 7 Aleksin Ilo eteni
toisen kaarteen lopulla 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Otti 550 ennen maalia
ratkaisevan laukan ja peli oli samassa selvä. 10 Sorjan Taiga otti alkumetreillä pysähdyslaukan ja
mahdollisuudet sulivat samassa. 3 Valon Pirsta otti 200 juostuna toisesta ulkoa laukan ja jäi taustalle.
Laukkasi uudelleen toisessa kaarteessa ja sinetöi jatkossa kulisseissa kolmannella laukalla hylkäyksensä. 5
Delling matkasi 4. ulkona. Otti siellä 900 juostuna laukan. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 11 Velhomies
laukkasi lähdössä pitkäksi. 15 Sorjan Säihke otti takajoukoissa 800 juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkaili
taustalla viimeisellä takasuoralla hylkäykseen. 16 Cometar laukkasi taustalla 200 juostuna. Laukkasi
kulisseissa loppusuoralla hylkäykseen.

Väliajat: 35,0 / 1 - 32,5 / 1 - 29,5 / 12 - 24,5 / 12

10. Lähtö

4 La Masse Monetaire eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Vauhti pysyi avausringillä reippaana. Sai
kolmannella puolikkaalla hieman rauhoittaa. Kiristi tahtia taas loppukaarteessa ja oli varsin vakuuttava
voittaja. 3 Inflammable Jam juoksi toisessa ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen tuntumaan, mistä oli lopussa varmasti toinen. 5 Kickaboo Windcape
otti alun rauhassa ja juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Siirtyi
loppukaarteessa koko ajan ulommas ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 15,0. 1 Denna nousi 3.
sisältä 450 juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen

alussa 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi hieman loppusuoralla, mutta säilytti kuitenkin oman
vauhtinsa. 2 Pitbull kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 200 juostuna ja jäi johtavan kantaan.
Putosi loppukaarteen alussa kärkihevosen kyydistä ja otti lopussa maksimit. 10 Ellen Ray juoksi 3. sisällä. Jäi
sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Ducky kiertyi 300 juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Piti siinä
tempon tasaisen reippaana. Putosi viimeisen takasuoran lopussa kärkihevosen kupeelta, mutta ei silti
koskaan täysin luovuttanut. 12 Redemption matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle. Eteni loppukaarteen alussa 4. sisälle. Ei saanut sieltä lopussa lainkaan kiritilaa. Näytti
varsin virtavalta. 9 Adelee seuraili keskijoukoista vailla suurempaa virtaa. 6 Moon Eagle oli keskijoukoista
lopussa lähinnä tasainen. 11 Quite a Star lähti 6. ulkoa 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Kirin terä katkesi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tyytyi vain seurailuun. 7 Teresa Max oli taustalta
sisäradalta rehellisen riittämätön.

Väliajat: 12,0 / 4 - 14,0 / 4 - 18,0 / 4 - 16,5 / 4

