1. Lähtö
10 Hovilan Heta juuttui 350 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran
alussa kolmanneksi. Sai pian loppusuoran alussa tuntuman kärkihevoseen, mistä painui lopussa varmoin ottein
voittajaksi. Viim. 1000 m 33,6. 2 Lamppu kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin
päätössatasella toiseksi. 8 Velmur matkasi johtavan kannassa. Laukkasi 650 ennen maalia yllättäen pahoin ja jäi
selvästi. Tuli lopun vielä hyvin. Viim. 400 m 33,5. 1 Lumi- Roope lähti rauhassa ja jäi 4. sisälle. Nousi 650 ennen
maalia toiselle radalle. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Laukkasi 350 ennen maalia ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä
aivan juosten. Kykyjä olisi, mutta vaikuttaa vielä kovin varsamaiselta. 12 Kömin Poika matkasi pitkään toisessa
ulkona. Sai viimeisen takasuoran lopussa paikan neljäntenä. Tuli lopun tasaisesti ja otti aivan maksimit. 3 Isosalon Ilo
otti 50 juostuna pahan laukan ja jäi taustalle, missä oli jatkossa vaisu. 6 Nopsa Desiree otti 150 juostuna kärjen
tuntumasta laukan ja putosi taustalle. Laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa uudelleen. Oli jatkossa erittäin
heikko ja ravasikin melko heikosti. 7 R. R. Riki matkasi 3. sisällä. Jäi viimeisen takasuoran alussa 4. sisälle. Laukkasi
siellä 650 ennen maalia jo lyödyn oloisena pitkäksi. 4 Helmitär, 5 Danette, 9 Verattaren Tähti ja 11 Pirtuli olivat
poissa.
Väliajat: 46,0 / 2 - 42,5 / 2 - 34,0 / 2 - 35,0 / 10

2. Lähtö
3 Pretty Devil jäi nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Painui 550 ennen maalia kärkeen ja vastaili lopussa ajettuna niukkaan
voittoon. Viim. 700 m 16,4. 8 Light Up sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4. ulos.
Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Eteni 350 ennen maalia toiseen ulos. Osallistui sieltä
lopussa voittotaistoon. Viim. 700 m 15,6. 1 Shackhills Desiree juoksi 3. sisällä. Nousi 550 juostuna 3. ulos. Lähti 650
ennen maalia selkään 3. radalle. Eteni loppukaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa aivan hyvä
kolmas. 4 Starwoods Jewel otti alun korostetun rauhallisesti ja matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti. Viim. 700 m 15,8. 2 Magic Monroe juoksi johtavan kannassa. Nousi
viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle. Kirikaista pysyi hetken kiinni. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia,
minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 7 No Hard Feelings kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään aika sopuisasti.
Jäi 550 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun vailla suurempaa virtaa. 11 Jennirosa juoksi 4.-3. sisällä. Sai edetä
sujuvasti, mutta ei vain riittänyt lopussa. 12 R. R. Cavatina lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta
450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä 550 ennen maalia ja tuli lopun vailla loistoa. 5 Tootsie otti
ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti myöhemmin. 9 Shelby Ray matkasi 2.-3. ulkona, missä laukkasi ensimmäisen
takasuoran puolivälissä yllättäen pitkäksi. 10 Perry Breezer keskijoukoissa, missä laukkasi 450 juostuna pitkäksi. Kulki
jatkossa hylättynä asiallisesti. 6 Divine Beyonce oli poissa.
Väliajat: 21,0 / 7 - 20,5 / 7 - 19,5 / 7 - 17,0 / 3

3. Lähtö
4 Apila- Anneli juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi ensimmäisen takasuoran lopulla paineen päälle. Otti
750 juostuna kärkihevosen kupeelta pienen laukan ja jäi johtavan kantaan. Nousi 850 ennen maalia taas
kärkihevosen rinnalle. Jyräsi siitä tauosta huolimatta päätössatasella varmaan voittoon. Viim. 400 m 31,3. 9
Eurobondi pääsi takarivistä hyvin läpi ja oli jo 200 juostuna kärkipaikalla. Sai toisessa kaarteessa painetta. Jatkossa
tahti tasaantui ja tuli aivan juosten sisään, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Vipella laukkasi vajaa sata juostuna pahoin.
Matkasi jatkossa lauman hännillä sisäradalla. Sai jatkossa edetä koko ajan sujuvasti sisärataa pitkin ja oli tasainen
kolmas. Viim. 1000 m 32,5. 8 Vaitter peruutti 250 juostuna lauman hännille. Nousi sisäradan jonosta päätösringin
alkaessa 4. ulos. Teki sieltä asiallisen 550 metrin kiriin 3.-4. rataa pitkin. 1 Isosalon Into juoksi 3. sisällä. Nousi kierros
juostuna toiselle radalle. Sai 850 ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa loppusuoran alussa kiriin ja tuli
tasaisesti. 10 Tomin Toivo juoksi 3. sisällä. Sai 850 ennen maalia paikan johtavan kannasta. Löysi loppusuoralla
sujuvasti kiritilaa, mutta tyytyi lopussa seurailuun. 5 Hiekan Hohto matkasi 2.-3. ulkona. Otti lopussa maksimit. 6

Eeku laukkasi 50 juostuna pahoin ja näytti osuvan 150 juostuna vastustajaan. Laukka jatkui pitkäksi. 7 Tulen Poika
laukkasi reilu sata juostuna pitkäksi. 3 Larvan Priimus oli poissa.
Väliajat: 33,0 / 9 - 32,5 / 9 - 36,0 / 9 - 32,0 / 4

4. Lähtö
2 Taigo Blessed kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää erittäin sopuisasti. Kiihdytti lopussa hieman tahtia ja otti
lähes ajamattoman voiton. 5 Shadow Leader sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Tuli kirinsä rehdisti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 600 m 14,5. 10 Marvel Neat juoksi 4. ulkona. Lähti
päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Lähti 800 ennen maalia vetämättömästä selästä 4. radalle. Pääsi pian
pudottamaan selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa vapaalle radalle ja tuli rehdisti sisään asti. 3 Baron Box
matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi 250 ennen maalia lopulta kiritilaa ja tuli lopun mukavasti. 9
Faztizz Am juoksi johtavan kannassa. Putosi 300 ennen maalia kärkihevosen kyydistä ja otti aivan maksimit. 4 Caldera
Amour jäi 3. sisälle vaille kiritilaa. 8 Melody Heel eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 300 ennen maalia
kärkitaistosta, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 12 Zulamit peruutti 3. radalta 250 juostuna 5. ulos. Oli sieltä
kirivaiheessa lähinnä tasainen. 1 Mountain Smoke lähti rauhassa ja juoksi 5. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 11
Nice My Sin juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta puolikas juostuna 6. ulos. Lähti 1300
ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi viimeisen takasuoran alussa. Taipui pian pahoin ja oli erittäin vaisu. 6
Rapido Follo juoksi 3 ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Oli seurailemassa tasaisesti,
mutta laukkasi päätössatasella hylkäykseen. 7 M R. Money Robber oli poissa.
Väliajat: 16,0 / 2 - 18,0 / 2 - 19,5 / 2 - 16,0 / 2

5. Lähtö
2 Vikkeer matkasi 3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi loppusuoran
puolivälissä vapaan radan ja puristi lopussa sisäkautta voittoon. Viim. 400 m 28,3. 8 Eskel juoksi 3. ulkona. Lähti
päätöspuolikkaan alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 4. radalle ja tuli aivan juosten sisään asti. 7
Valtroks juoksi 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa 3. ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin edelleen kiinni. Löysi lopulta
150 ennen maalia vapaan radan ja tuli aivan hyvin. Viim. 400 m 27,8. 9 Aatsi juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja tuli aivan juosten sisään. 4
Vuvuzela juoksi toisessa ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni loppusuoran alussa kärkeen. Tuli
asiallisesti sisään, vaikka jäikin viidenneksi. 3 Komento juoksi johtavan kannassa. Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi
vapaan radan vasta päätössatasella ja tuli lopun sijoitustaan paremmin. 1 Siirin Hilla kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai
vetää pitkään sopuisasti. Jäi kuitenkin loppusuoran alussa selvästi alakynteen ja tuli lopun vaisusti. 6 Passinto nousi
johtavan kannasta 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui loppusuoralla selvästi. 5 Helun Kuva otti 150
juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Laukkaili jatkossa taustalla hylkäykseen asti.
Väliajat: 30,5 / 1 - 290 / 1 28,5 / 1 - 29,0 / 2

6. Lähtö
9 Rowhill´s Killer lähti 4. ulkoa 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi siitä lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 13,7. 4 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai pitkään
pientä painetta, mistä huolimatta tuli hyvin sisään asti. Jäi aivan lopussa niukasti toiseksi. 2 Freddy K. juoksi johtavan
kannassa. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa 4. radalle ja tuli lopun hyvin.
Ehti lopussa samaan rintamaan muiden kärkihevosten kanssa. Olisi voittanut, mikäli matkaa olisi ollut vielä hieman
lisää. 6 M. T. Kopitar eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta
ulkoa 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti sisään asti. 12 Quattro Tilly lähti 6. ulkoa viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia 4. radalle. Tuli rehdisti sisään asti. Viim. 700 m 12,2. 5
Quick Petrol matkasi 3. ulkona. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 1 BWT Crusader laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi 4.

sisälle. Seuraili asiallisesti. Viim. 2000 m 15,3. 11 East Jahunga juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin. Kirin terä katkesi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tyytyi seurailuun. 3 Man In Black juoksi 3. sisällä. Sai
loppukaarteen alussa paikan johtavan kannasta. Taipui lopussa selvästi ja oli vaisu. 8 Hataar The Brave juoksi 6.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti loppukaarteen alussa kiriin, mutta ei suorittanut
yhtään ohitusta. Oli aika vaisu. 7 Nelle Kavat oli 5. sisältä rehellisen riittämätön. 10 Millcape´s Devil juoksi 4. ulkona.
Laukkasi siellä 600 ennen maalia pitkäksi.
Väliajat: 12,5 / 4 - 16,0 / 4 - 16,5 / 4 - 13,0 / 9

7. Lähtö
2 Kukkarosuon Veera eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa selvän voiton. 1
Mattilan Touho matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Puristi viime
metreillä niukasti toiseksi. Viim. 400 m 25,8. 5 Salaliitto juuttui ensimmäisessä kaarteessa kuolemanpaikalle. Tuli siitä
rehdisti sisään asti. 3 Väiste matkasi 3. sisällä. Putosi loppukaarteessa kovan kärkitrion kyydistä. Piti kuitenkin
lopussa pääjoukon parhaaksi. 6 Ruiske matkasi 4. sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja tuli tasaisesti.
14 Alvaron juoksi 5. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia 4. radalle. Tuli pitkän
kirinsä asiallisesti maaliin asti. 11 Marin Tase matkasi 3. sisällä. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja otti lopussa
aivan maksimit. 13 Sorjan Säihke juoksi 4. ulkona. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa selkään 3. radalle. Jäi kuitenkin pian
vaille kiritilaa. Ei löytänyt lopussakaan kiritilaa. 10 Tarmo Ite laukkasi lähdössä lyhyesti. Nousi 6. sisältä puolimatkassa
toiselle radalle. Jäi lopussa rintaman taakse vaille kiritilaa. 9 H. V. Tokka juuttui heti 3. radan kiertäjäksi, missä antoi
loppua kohden ymmärrettävästi hieman periksi, mutta ei koskaan luovuttanut. 15 Lainaks lähti 7. ulkoa 1300 ennen
maalia 3. radan kiertäjäksi. Löysi loppukaarteessa jo 4.-5. radalle. Tuli tasaisesti. 16 Vilmai matkasi 6. ulkona.
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 150 ennen maalia lauman hänniltä aivan ulkoradoille ja tuli asiallisesti. 12
Boheemi matkasi 5. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Oli lähes maaliin asti vailla kiritilaa ja jotain jossiteltavaa
jäi, vaikka ei aivan lopussa ollutkaan enää selässään kiinni. 7 Vivega Viltsu matkasi toisessa ulkona. Aloitti siitä
viimeisen takasuoran puolivälissä matkan kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. 8 Nirpppis laukkasi alkumetreillä
pitkäksi. 4 Tripla Hoo oli poissa.
Väliajat: 34,5 / 2 - 31,5 / 2 - 27,0 / 2 - 27,0 / 2

8. Lähtö
1 Rapid Leader juoksi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Puristi lopussa varmaan voittoon.
Viim. 400 m 14,5. 10 Pajas Face juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen
maalia 4. radalle. Tuli vahvasti sisään asti. Viim. 700 m 11,9. 12 Excalibur It sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan
toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Koki 300 ennen maalia hieman heikkoja hetkiä, mutta tuli
suoraa taas mukavasti. Viim. 700 m 13,1. 6 Don Pescador eteni heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta ja tuli hyvin
sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 9 One Memphis juoksi 3. ulkona. Siirtyi 650
ennen maalia kiriin 3. radalle. Ei loppukaarteessa oikein edennyt, mutta tuli taas loppusuoran aivan juosten. 3 Titan
As juuttui heti kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppukaarteen alussa kärkitaistosta, mutta säilytti kuitenkin oman
tahtinsa. 2 Bonhomme seuraili 3. sisältä tasaisesti ja sai viimeiset rahat. 7 Sahara Rouge matkasi 5. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 13,5. 5 Silver Wing
taipui 4. sisältä loppukaarteessa selvästi. Viim. 400 m 20,6. 4 Quido Di Quattro laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 8 Still
Loving You ja 11 Västerbo Fantast olivat poissa.
Väliajat: 15,0 / 6 - 16,5 / 6 - 14,0 / 6 - 13,0 / 1

9. Lähtö
13 Garriella sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan toisesta ulkoa. Jäi 900 juostuna 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 15,3. 1 Stoneisle Redbull kiihdytti heti

kärkipaikalle. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa
niukasti toiseksi. 11 The World Is Mine juoksi 3. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 900 toisen
radan vetojuhdaksi. Löi siinä samassa selvästi tempoa lisää. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. Viim. 1000 m 16,2. 9 Castor Troy lähti hyvin ja eteni 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900
juostuna vetoavun eteensä. Pudotti toisesta ulkoa 350 ennen maalia sisäradalle ja oli lopussa tasainen neljäs. 10 Fast
Hero juoksi 6. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa kiriin ja tuli lopun aivan juosten. 6 Happy Joe matkasi 5. ulkona.
Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 3 Case By Case lähti todella hitaasti ja putosi aivan lauman hännille.
Matkasi jatkossa 6. ulkona. Oli pitkään vailla kunnon kiritilaa ja hieman jossiteltavaa jäi. 12 Celeena ei vain riittänyt
lopussa 4. ulkoa lainkaan. 14 Donna Beyonce matkasi 3. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 5 Tomorrow´s Hope
ei saanut lopussa kiritilaa juostuaan 5. sisällä. 7 Tought Love otti sata juostuna laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa
asiallinen. 2 Faon De Sue laukkasi 150 juostuna johtavan kannasta pitkäksi. 4 What´s Up Cloud laukkasi 200 juostuna
3. sisällä pitkäksi. Pääsi kääntämään vasta loppukaarteen alussa 4. sisältä pois. 8 Oscar Caballero lähti hyvin ja sai 250
juostuna paikan johtavan kannasta. Taipui hieman loppukaarteessa ja laukkasi lopulta 300 ennen maalia jo lyötynä
pitkäksi.
Väliajat: 22,0 / 1 - 20,5 / 1 - 15,0 / 1 - 16,5 / 13

