1. Lähtö
6 Liinan Liekki jäi 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi siinä kärkihevoselle pitkään painetta. Painui lopulta 350
ennen maalia kärkeen ja vastaili lopussa vielä varmaan voittoon. Esitys oli erittäin hieno. Viim. 1000 m 25,7. 12
Hipatsu eteni toisessa kaarteessa viidenneksi. Sai pian paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni
300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä tuli erinomaisesti maaliin asti. Viim. 1700 m 24,4. 9 Eskel matkasi
takajoukoissa toisella radalla. Säilytti tahtinsa ja oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä kolmas. Viim. 1000 m 26,3.
2 Vikkeer matkasi keskijoukoissa sisäradalla. Säilytti tahtinsa ja suoritti lopussa ohituksia. Oli lopussa asiallinen neljäs.
1 Iinan Prinssi nousi 3. sisältä toisen kaarteen alussa toiseen ulos. Putosi jo kolmannessa kaarteessa kärkiparin
kyydistä. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa maaliin asti. 5 Helun Kuva otti ensimmäisen kaarteen lopulla keskijoukoissa
laukan ja jäi jonkin verran. Teki jatkossa aivan hyvän esityksen. 4 Passinto eteni heti kärkipaikalle. Jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla kärjen kyydissä. Seuraili lopun kuitenkin asiallisesti. 11 Diori
laukkasi sata juostuna ja jäi selvästi. Teki jatkossa aivan mukavan esityksen. 7 Komento matkasi takajoukoissa
sisäradalla, mistä kiertyi puolimatkassa 3. sisälle. Seuraili sieltä ajettuna tasaisesti. 8 Merran Roihu lähti hyvin ja oli jo
300 juostuna kärkipaikalla. Sai toisessa kaarteessa painostajan rinnalleen. Jäi 400 ennen maalia alakynteen ja tuli
lopun aika vaisusti. Ravikin oli hieman kateissa. 3 Pärttyl lähti rauhassa matkaan ja putosi heti aivan lauman hännille.
Nousi puolimatkassa 5. ulos. Laukkasi siellä 650 ennen maalia pahoin ja menetti pelinsä. 10 Manionni oli poissa.
Väliajat: 27,0 / 8 - 26,5 / 8 - 25,0 / 8 - 26,0 / 6

2. Lähtö
11 Universe Leader juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Jäi
350 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli vahvasti sisään ja jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,5. 3 Hades
pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. sisälle. Jäi viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa. Löysi loppukaarteen alussa
vapaat radat. Tuli lopun vahvasti 3.-4. rataa pitkin ja oli niukasti toinen. Viim. 500 m 14,7. 5 Want To Wheels juoksi 3.
ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti
sisään asti ja oli lopussa hyvä kolmas. 6 Little Boy Away lähti hyvin, mutta juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
300 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Tuli
sieltä aivan hyvin sisään asti. 10 Taigo Blessed matkasi johtavan kannassa. Nousi 800 ennen maalia toiselle radalle.
Pudotti pian uudelleen johtavan kantaan. Kirikaista pysyi kiinni. Löysi vapaan radan päätössatasella ja oli aivan hyvä
viides. 4 Cankus Xport sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
puolimatkassa kuolemanpaikalle, missä piti tempon reippaana. Painui viimeisen takasuoran alussa kärkeen. Taipui
päätössatasella ymmärrettävästi. Esitys oli kuitenkin hyvä. 9 Son´s Line juoksi 4. sisällä. Ei vain lopussa kovassa
tehtävässä riittänyt. Ravikin oli hieman kateissa. 2 Mr Noon juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, missä piti
tempon tasaisen reippaana. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa loppukaarteessa raskaan
juoksun jälkeen selvästi. 1 B. S. Gold eteni heti kärkipaikalle. Tahti pysyi tasaisen reippaana. Jäi 700 ennen maalia
johtavan kantaan. Taipui jatkossa tasaisesti. Laukkasi loppusuoralla vielä kulisseissa hylkäykseen. 7 Ian Boko, 8 Winds
Of Change ja 12 Ghiotti olivat poissa.
Väliajat: 10,0 / 1 - 13,0 / 1 - 13,5 / 4 - 16,5 / 11

3. Lähtö
6 Uljas Suomalainen sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Jäi 550 ennen maalia
3. sisälle. Löysi 300 ennen maalia vapaan radan. Kiri lopun hyvin ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 400 m 24,0. 1
Jetsu nousi 250 juostuna 3. sisältä toiseen ulos. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 900 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle. Painui loppukaarteen alussa kärkeen ja tuli hienosti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa
toiseksi. 8 I. P. Vapari juoksi 5. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia selkiin 3. radalle. Lähti 400 ennen maalia
vetämättömästä selästä 4. radalle ja tuli rehdisti sisään asti. Viim. 700 m 24,4. 4 Taksvenla juoksi 4. sisällä. Nousi
1050 ennen maalia 4. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli mukavasti sisään. 3 Aatsi kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi
päätöspuolikkaan alussa alakynteen. Oli kuitenkin lopussa asiallinen viides. 2 Tähtiseikki sai edetä 3. ulkoa sujuvasti
ja tuli tasaisesti. 5 Valtroks juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen maalia vetoavun eteensä. Jäi

loppukaarteen alussa taas toisen radan vetojuhdaksi. Antoi 350 ennen maalia hieman periksi. 9 Pöylefanten lähti 4.
ulkoa 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Ei päässyt missään vaiheessa kunnolla vauhtiin ja puutui lopussa aivan
taustalle. Esitys oli merkittävästi edellisiä heikompi. 7 Björkeviking matkasi 3. sisällä. Taipui sieltä selvästi viimeisen
takasuoran lopulla ja oli heikko. Viim. 500 m 38,5.
Väliajat: 25,0 / 3 - 27,0 / 3 - 27,0 / 3 - 25,5 / 6

4. Lähtö
6 Slippery Runway sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli vahvasti sisään ja
puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 600 m 11,5. 7 Piteraq lähti hyvin, mutta juuttui kuolemanpaikalle.
Painui loppusuoralle tultaessa kärkeen ja tuli hienosti sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 5 Johnny
Flame laukkasi lähdössä ja jäi taustalle 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna 4. sisälle. Nousi viimeisellä
takasuoralla 3. ulos. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi loppusuoralla pudottamaan sisäradalle ja tuli hyvällä
sykkeellä sisään. Esitys oli merkittävästi edellisiä parempi, eikä vältä tulemista jatkossa, mikäli taso säilyy. Viim. 400
m 12,0. 9 Newport Brodde juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Seuraili lopussa
tasaisesti. 3 Tinten juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten sisään. 1 Don
Pescador matkasi johtavan kannassa. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta loppusuoran alussa ja
jossiteltavaa jäi jonkin verran. 10 Muckelymimmy matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.
radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa 4. radalle ja tuli pieni tauko huomioiden hyvin sisään. Viim. 700 m 12,4. 8
Rowhill´s Killer peruutti 300 juostuna ulkoradoilta 6. ulos. Kirikaistaa ei lopussa rintaman takaa koskaan löytynyt. 11
Langen´s Airborne juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4. radalle. Tuli asiallisesti, vaikka ei
ohitellut. 2 Quick Petrol kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi loppukaarteen puolivälissä alakynteen ja tuli lopun aika
vaisusti. 4 CutTheCrap ja 12 K. S. Cascade olivat poissa.
Väliajat: 12,0 / 2 - 140 / 2 - 12,0 / 6

5. Lähtö
1 Nashville Nancy kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää tasaista tahtia ja piti lopussa ajettuna varmaan voittoon. 3 Mr
Big Money matkasi alun 3. ulkona. Lähti 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 1450 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä vahvasti sisään asti ja puristi lähes voittoon asti. 4 Believe In Dreams matkasi 2.-3. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Ei loppukaarteessa oikein edennyt, mutta tuli suoran taas aivan
hyvin ja ehti kolmanneksi. Viim. 700 m 14,9. 2 Flex To Wheels matkasi johtavan kannassa, minne jäi lopussa aivan
täysissä voimissa kiinni. 10 Callela Kickoff juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Siirtyi
loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja tuli lopun hyvin. Viim. 700 m 14,1. 6 Spectre eteni nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Seuraili toisesta ulkoa tasaisesti kuudenneksi. 8 Uncia juoksi 4.
ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa 4. radalle. Tuli aivan juosten sisään
asti. 9 Spike´s Star seuraili 3. sisältä tasaisesti. Jäi korkeintaan tekniseen pussiin, sillä pyynti oli lopussa jo päällä, eikä
ollut lopussa aivan selässään kiinni. 12 Shackhills Thunder juoksi 6. ulkona. Sai edetä loppukaarteessa 3. ulos. Siirtyi
loppusuoran alussa selkään 3. radalle. Tuli tasaisesti. Viim. 700 m 14,0. 5 Destiny Lime juoksi 4. sisällä. Nousi
loppusuoran alussa 3. ulos. Seuraili ajettuna asiallisesti. Otti maksimit, vaikka tulikin teknisessä pussissa maaliin. 7
Allyhills Dream juuttui alussa aivan ulkoratojen kiertäjäksi. Löi pian pakin päälle ja pudotti lopulta 450 juostuna 6.
sisälle. Nousi loppukaarteessa toiselle. Siirtyi aivan lopussa kiriin ja tuli hyvällä paineella sisään. Juoksu meni vain
vihkoon, mutta hevonen kilpailee kunnossa. 11 Fixit juoksi 5. sisällä. Ei saanut lopussa kiritilaa.
Väliajat: 12,5 / 1 - 15,5 / 1 - 15,5 / 1 - 15,0 / 1

6. Lähtö
2 An- Dorra lähti toisesta ulkoa 1750 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 600 juostuna kuolemanpaikalle. Löi kierros
juostuna kovan paineen päälle. Painui lopulta 250 ennen maalia väkisin kärkeen ja liukui maailmanluokan esityksellä

ylivoimaiseen voittoon. Viim. 1000 m 12,6. 1 Magical Princess kiihdytti heti kärkipaikalle. Tahti pysyi tasaisen
reippaana. Jäi lopulta 250 ennen maalia jyrän alle, mutta oli kuitenkin erittäin hyvä kakkonen. 11 Stonecapes Tricky
matkasi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti sisärataa pitkin. Nousi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja puristi lopussa
vahvasti kolmanneksi. Viim. 700 m 13,0. 5 Ava Di Emelin lähti kovaa ja sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Putosi
kolmannessa kaarteessa kovan kärkiparin kyydistä. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka putosikin aivan linjalla
neljänneksi. 9 Follow My Lead juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Säilytti oman
tahtinsa. 10 Por Nie Blues juoksi 4. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti sisärataa pitkin ja tuli aivan juosten sisään
asti. 3 Lara Luca juoksi 4. ulkona. Lähti 900 ennen maalia vetämättömästä selästä kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä
rehdisti sisään asti. Viim. 1000 m 13,4. 12 Credit To Hope matkasi 6. sisällä. Nousi loppukaarteessa toiselle ja
loppusuoran puolivälissä ulkoradoille. Tuli aivan juosten sisään asti. 7 Salpaus Inside- Out eteni 250 juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Jäi 600 juostua lopulta 3. ulos. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Pudotti 300 ennen maalia
sisäradalle ja tuli lopun tasaisesti. 8 Valorous Leader oli 6. ulkoa tasainen. 4 Artful Drop matkasi lauman hännillä 5.
ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Ei esittänyt kirivaiheessa ihmeitä. 6 MAS Evelyn eteni
ensimmäisen kaarteen lopulla 3. radalta toisen radan vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Aloitti jo
puolimatkassa matkan kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu.
Väliajat: 13,5 / 1 - 13,5 / 1 - 10,0 / 1 - 14,5 / 2

7. Lähtö
3 Marschall Match kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa hallitun voiton. 2 Elliot
Web juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli hyvin sisään asti.
Viim. 400 m 11,4. 1 Orlando Knick matkasi johtavan kannassa. Jäi lopussa johtavan kantaan täysin vaille kiritilaa. 8
Sunbeam peruutti alussa taustalle ja sai 200 juostuna paikan 5. sisältä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4.
sisältä. Jäi lopussa 3. sisälle vaille kiritilaa. 4 Mainio matkasi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3. radalle. Eteni päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m
11,8. 7 Gambino Degato otti alun rauhassa ja matkasi lopulta 6. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä mukavasti maaliin
asti. 12 One Memphis juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Kirikaista pysyi jatkossa
pitkään kiinni. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli tasaisesti. 9 Sahara Sandstorm juoksi 6. ulkona. Tuli
kirivaiheessa mukavasti, mutta takaa oli vain mahdotonta nousta. 700 m 11,2. 5 Arctic Lover juoksi 3.-4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppukaarteen alussa vetämättömästä selästä 4. radalle. Tuli
kirinsä asiallisesti sisään asti. Laukkamerkki tuli loppukaarteen alun parista heikosta askeleesta. Näytti osuvan
edellään juosseen kärryihin. 11 Anything For You lähti 4. ulkoa 300 juostuna kiriin 3. radalle. Eteni 700 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Putosi viimeisen takasuoran lopussa kärjen kyydistä ja tuli lopun tasaisesti. 10 Selene
Lune juoksi 5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa vain mahdottoman tehtävän edessä. Viim. 700 m 12,4. 6 Rolando
Malibu juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin suunta vaihtui loppukaarteessa taaksepäin ja
oli aika vaisu.
Väliajat: 13,5 / 3 - 15,0 / 3 - 16,5 / 3 - 12,5 / 3

8. Lähtö
6 Pyörylän Paroni käynnistyi erittäin reippaasti ja painui 150 juostuna kärkeen. Sai vetää jatkossa haluamaansa tahtia
ja otti lopussa hallitun voiton. 9 Välähdys juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Siirtyi
loppukaarteessa kiriin ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 400 m 20,5. 7 Joriini juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 22,2. 1 Koskelan Akseli
juoksi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralla kiriin 3. radalle ja tuli aivan
hyvin. 2 Josveis juoksi 3. sisällä. Seuraili lopussa tasaisesti. 3 Sjö Vinn juoksi 3. ulkona. Sai edetä vapaasti ja tuli
tasaisesti. Viim. 700 m 24,8. 5 Vixen juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Laukkasi 350
ennen maalia jo lyödyn oloisena pitkäksi. 8 Rokin Maxi ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi puolikas juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Laukkasi siniä 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 4 Hetviina oli poissa.

Väliajat: 23,5 / 6 - 24,5 / 6 - 25,5 / 6 - 22,0 / 6

9. Lähtö
5 Kruunun Prinssi nousi 3. sisältä 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Jyräsi päätössatasella vahvasti varmaan
voittoon. 13 Hujake lähti takajoukoista toiselta radalta 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 950 ennen maalia
kärjen tuntumasta 3. radalta laukan ja jäi selvästi. Jatkoi takajoukoissa 3. rataa pitkin. Eteen nousi viimeisen
takasuoran alussa hidaste. Siirtyi 400 ennen maalia 4. radalle. Tuli erittäin hyvin sisään asti ja oli jäätävän hyvä,
vaikka ei voittanutkaan. Viim. 700 m 25,9. Voittoa on jatkossa vaikea välttää. 1 Aamos Hem kiihdytti heti
kärkipaikalle. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 3 Salaliitto seuraili toisesta ulkoa
mukavasti ja hieman voimiakin saattoi jäädä tähteelle, vaikka ei loppukaarteessa pysynytkään aivan selässään. 4
Marin Tase juoksi johtavan kannassa, mistä seuraili asiallisesti maaliin asti. 8 Velaks juoksi 3. ulkona. Oli
loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 28,5. 6 Vilmai
juoksi 4.-3. sisällä. Tuli tasaisesti sisään. 16 Sorjan Säihke juoksi 5.-4. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin
asti. 11 Torpparin Sisu juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteen
puolivälissä, mutta ei kuitenkaan täysin luovuttanut. 10 Siron Peli matkasi pääjoukon hännillä 6.-5. sisällä. Nousi 650
ennen maalia 4. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin. Otti 250 ennen maalia pahan laukan, mihin paloi rahasija. 15 Virel
otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 Villin Viksu laukkasi 50 juostuna hylkäyksen rajamaille. Sinetöi
epäonnistumisensa 900 ennen maalia tulleella uudella laukallaan. Keskeytti myöhemmin. 7 Tuulian Sälli eteni
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Vaati vauhtia, mutta otti 550 juostuna laukan, mikä jatkui pitkäksi. 12 Siirin Hilla
laukkasi 4. sisällä 300 juostuna pitkäksi. 14 Rallan Salama juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Otti 450 juostuna lyhyen
laukan. Jatkoi 3. rataa pitkin. Laukkasi taas 650 juostuna lyhyesti. Meni 850 ennen maalia peitsille ja meni
hylkäykseen. 9 Teppana oli poissa.
Väliajat: 27,0 / 1 - 30,0 / 1 - 27,5 / 1 - 28,0 / 5

10. Lähtö
5 Consalvo lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui 550 juostuna kärkipaikalle. Sai päätösringin alkaessa
painostajan rinnalleen. Vastaili ja piti lopussa varmaan voittoon, vaikka marginaali lopussa kutistuikin. 2 Quite a
Lover matkasi toisessa ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni puolimatkassa toisen radan
vetojuhdaksi. Löi siinä kovaa painetta kärkihevoselle. Tuli erinomaisesti sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti
toiseksi. Viim. 1000 m 13,2. 12 Mask Off juoksi 6. sisällä. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 4. sisältä. Nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 11,4. 3 Lovestrory juoksi 3.
sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Tuli aivan juosten sisään asti ja oli hyvä neljäs. 10 Full Picture laukkasi
ennen lähtölinjaa ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan 4. ulkoa. Tuli vahvasti sisään asti. Viim. 2000 m 13,5. 7
Stonecapes Thor laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai 800 juostuna paikan 6. sisältä. Sai edetä sujuvasti ja tuli vahvasti
sisään asti. Viim. 1700 m 12,8. 1 Star Town Kemp kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan puolikas juostuna.
Taipui johtavan kannasta hieman loppusuoralle tultaessa ja tuli tasaisesti. 6 Core Catcher otti 200 juostuna pahan
laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 12,9. 4 Qiulius On Stage juuttui ensimmäisen
takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Sai päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Putosi toisesta ulkoa
loppukaarteessa kärjen kyydistä ja tuli tasaisesti. 8 New Grove Waylon otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti
selvä. 11 Yolo Savoy nousi 5. sisältä 750 juostuna 3. ulos. Taipui selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli
vaisu. Viim. 500 m 23,1. 9 Arcie´s Arsenal juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Siirtyi lähes
samassa kiriin 3. radalle. Eteni mukavasti, mutta otti 450 ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi.
Väliajat: 11,5 / 5 - 14,0 / 5 - 12,5 / 5 - 13,0 / 5

11. Lähtö
10 Grainfield Aiden juoksi 4. ulkona. Lähti 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 800 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Löi viimeisellä takasuoralla painetta kärkihevoselle. Sai loppusuoran alussa helposti otteen ja voitti

oikeastaan ajamatta. Tämä oli jäätävä esitys. Viim. 700 m 10,7. 3 Thai Profit matkasi johtavan kannassa. Kirikaista
pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan hieman ennen maalia ja ehti niukasti toiseksi. Voimat jäivät kuitenkin lähes
kokonaan käyttämättä. 8 Farzad Boko lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta 550 juostuna
etenemään toisen radan vetojuhdaksi. Sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Oli jatkossa toisessa ulkona pitkään vailla
kiritilaa. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan kiriin 3. radalle ja tuli hienosti sisään asti. Paransi tasoaan nyt
merkittävästi. 2 Justice Ås kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään melko sopuisasti ja oli velvoitettu voittamaan.
Paras terä vaikuttaisi kuitenkin olevan poissa ja jäi lopussa niukasti neljänneksi. 4 Willow Pride juuttui nopeasti
toisen radan vetojuhdaksi. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Jäi 800 juostuna 3. ulos. Kirikaista pysyi pitkään kiinni,
eikä saanut lopussakaan kunnon mahdollisuutta kirimiseen. 6 T. Rex sai 300 juostuna paikan 3. sisältä. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Sai vapaan radan hieman ennen maalia. Ei kuitenkaan päässyt käyttämään kaikkia voimiaan. 12 Lexus
Dream lähti 7. ulkoa kierros juostuna kiriin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle. Tuli aivan juosten maaliin
asti. Viim. 1000 m 11,8. 7 Regent Zet matkasi 5.-4. ulkona. Kirikaista ei koskaan auennut. 11 Big Headache lähti 6.
ulkoa 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja tuli vahvasti sisään asti.
Viim. 700 m 10,7. 5 Hotshot Luca juoksi 3.-4 ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia 3. radan vetojuhdaksi. Tuli kirinsä
aivan juosten sisään asti, vaikka lopussa meno hieman tasaantuikin. 9 Excalibur It ei saanut lopussa kiritilaa
juostuaan 4. sisällä. 1 MAS Champ oli poissa.
Väliajat: 11,0 / 2 - 13,5 / 2 - 15,0 / 2 - 10,5 / 10

