1. Lähtö

1 Vip- Seli kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa painostajan rinnalleen ja vauhti
kiihtyi hieman. Vastaili hyvin ja otti lopulta helpon voiton, kun pahin vastustaja levisi 150 ennen maalia
laukalle. Viim. 700 m 36,0. 11 Tähti- Kulkuri lähti asiallisesti ja eteni toista rataa tasaisesti kohden kärkeä.
Pääsi toisen kaarteen alussa kärkihevosen kupeelle. Painosti siinä hieman kärkihevosta. Oli vielä tiukasti
voittotaistossa laukatessaan noin 150 ennen maalia kärkihevosen kupeelta. Putosi pian raville ja oli lopussa
varmasti toinen. 2 Tulen Poika matkasi johtavan kannassa. Putosi sieltä loppukaarteen puolivälissä
kärkiparin kyydistä ja oli lopussa tasainen kolmas. 6 Tähti- Sävel juoksi 3. sisällä. Haparoi lyhyesti 450 ennen
maalia, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 13 Jakkara laukkasi 350 juostuna taustalla. Uusi laukkansa 100
metriä myöhemmin ja jäi selvästi lisää. Kulki jatkossa kulisseissa aivan juosten. 5 Jokelan Tuuli seuraili 4.
sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Tarossi matkasi taustalla sisäradalla, mistä ei vain riittänyt
lainkaan. 7 Toukon Tähti lähti tasaisesti matkaan ja jäi keskijoukkoihin. Eteni puolimatkassa viidenneksi
harvaan laumaan. Taipui siellä viimeisen takasuoran lopulla. Otti loppukaarteessa laukankin. 4 Häjyflikka
laukkasi lähdössä ja jäi kulisseihin. Sinetöi epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran puolivälin uudella
laukallaan. 8 Kaisa- Leena jäi heti taustalle, missä oli jatkossa vaisu. Laukkasikin viimeisellä takasuoralla. 3
Verattaren Tähti, 9 Vipella ja 12 Pirtuli olivat poissa.

Väliajat: 44,0 / 1 - 40,5 / 1 - 36,5 / 1 - 37,0 / 1

2. Lähtö

14 Asterisque matkasi alun 5. ulkona. Kiertyi sieltä toisen kaarteen alussa 3. radan kautta 3. ulos. Lähti
puolimatkassa taas 3. radalle. Sai 850 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 350 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi, mistä jyräsi lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 17,3. 1 Pin It Tof juoksi johtavan
kannassa. Nousi 300 enne maalia toiseen ulos. Oli sieltä lopussa varmasti toinen. 3 Bella Bonita kiihdytti
heti kärkipaikalle. Jäi loppusuoran alussa alakynteen, mutta oli silti aivan hyvä kolmas. 10 The World Is Mine
matkasi 4. sisällä. Sai edetä sieltä vapaasti ja seuraili tasaisesti sisään asti. 15 Flying Sirius matkasi lauman
hännillä 7. ulkona. Lähti sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi viimeisen
takasuoran puolivälissä pudottamaan 4. ulos. Oli sieltä jatkossa tasainen. 11 Allison April juoksi 6. ulkona.
Kiertyi toisen ringin alkaessa 5. ulos. Pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä sisäradalle ja tuli lopun
lähinnä tasaisesti. 12 Franco Des Thirons laukkasi lähdössä ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa asiallisesti.
13 No Hard Feelings oli 5. sisältä rehellisen riittämätön. 5 Dream Fly juoksi 4.-5. ulkona, mistä pudotti toisen
ringin alkaessa sisäradalle. Oli jatkossa varsin vaisu. 9 Double Steel juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 550 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa
pelinsä. 4 Alice Bretal laukkasi lähdössä pahoin. Sinetöi epäonnistumisensa pian tulleella uudella pahalla
laukallaan. Keskeytti myöhemmin. 6 Happy Joy juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Jäi 850 ennen maalia 3.
ulos. Laukkasi siellä samassa jo hieman lyödyn oloisena pitkäksi. 8 Herman Storm juoksi 3. sisällä. Nousi
puolimatkassa toiseen ulos. Jäi pian 3. ulos. Otti 250 ennen maalia pahan laukan ja meni hylkäykseen asti.
16 Black Caviar lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai 350 juostuna paikan toisesta
ulkoa. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai pian kuolemanpaikan haltuunsa.
Laukkasi siinä 400 ennen maalia yllättäen pitkäksi. Tuli lopun hylättynä vielä asiallisesti. 2 True Lightning ja 8
Janegartner olivat poissa.

Väliajat: 20,0 / 3 - 20,5 / 3 - 18,0 / 3 - 17,5 / 14

3. Lähtö

5 Kinderi lähti mukavasti matkaan ja oli jo 350 juostuna kärkipaikalla. Sai vetää avausringin rauhassa ja
kiihdytti tahtia toisella ringillä. Oli taas lopussa vakuuttava voittaja. 6 Viktorino kiersi alun 3. rataa pitkin
eteenpäin ja sai 450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Löi siinä viimeisellä takasuoralla painetta. Putosi
loppusuoralle tultaessa kärkihevosen tuntumasta, mutta oli silti oikein hyvä toinen. 4 Huisi Hemmo eteni
200 juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan 150 metriä myöhemmin. Putosi viimeisen takasuoran
puolivälissä kovan kärkiparin kyydistä. Otti 550 ennen maalia laukan, mistä selvittyään tuli lopun asiallisesti
ja ehti lopussa kolmanneksi. 3 Piitaikuri matkasi toisessa ulkona. Pudotti 800 ennen maalia 3. sisälle. Otti
350 ennen maalia lyhyen laukan. Laukkasi taas 100 metriä myöhemmin. 2 Ville Kalle laukkasi 100 juostuna
kärkipaikalla. Otti 450 juostuna 3. sisällä uuden laukan. Meni jo toisen karteen alun kolmannella laukallaan
hylkäykseen. 1 Hovilan Heta oli poissa.

Väliajat: 39,5 / 5 - 36,0 / 5 - 32,0 / 5 - 30,5 / 5

4. Lähtö

5 Grace Pezzo kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää varsin sopuisasti ja otti lopussa hallitun voiton. 10
Twinquit juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni tasaisesti
kohden kärkeä. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 15,9. 1 Shaking Dude juoksi johtavan
kannassa, minne jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Cobolt kiersi alun 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai
450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tuli rehellisesti sisään asti. 11 M. T. Justawinner juoksi 3.
sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle. Seuraili jatkossa tasaisesti. 6 Classical Dream eteni 300
juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Sai 200 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä
kirivaiheessa vain tasainen. 4 Zulamit juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.
radalle. Nousi 400 ennen maalia 4. radalle ilman vetoapua. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 9 Shadow Leader
juoksi 5. ulkona. Lähti kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Ei pysynyt oikein missään vaiheessa kunnolla
vetoapunsa selässä. Kirin terä katkesi lopullisesti 300 ennen maalia, minkä jälkeen tyytyi lopussa seurailuun.
7 Edward Star juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 750 juostuna 4. sisäpariin. Ei vain
riittänyt jatkossa lainkaan. 2 Running Bell juoksi 3. ulkona. Laukkasi 450 ennen maalia lyödyn oloisena
pitkäksi. 3 Bugs Bunny Buzz ja 12 Cubus olivat poissa.

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

5. Lähtö

4 Lake´s Action lähti mukavasti ja painui 350 juostuna kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin asti. 9
Basswood Grove juoksi 4. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen
maalia 3. radalle ilman vetoapua. Haparoi loppusuoran alussa hieman, mistä selvittyään tuli lopun
mukavasti ja oli varmasti toinen. 7 M. T. Kopitar eteni 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Matkasi
toisen sisähevosen rinnalla. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. Lähtö meni kerran uusiksi, missä hevonen
kulutti jo voimiaan. 6 Bwt Mirage otti alun rauhassa ja matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3. ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli
lopun ulkoratoja pitkin pirteästi. 8 Kat´s Commander juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Peruutti puolikas juostuna 5. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli aivan
asiallisesti sisään asti. 1 Swagman matkasi 2.-3. sisällä. Jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa. Löysi vapaan
radan loppusuoran puolivälissä. Tuli lopun tasaisesti. 5 Arctic Chime juoksi toisessa ulkona, mistä otti
lopussa aivan maksimit. 2 Elzevier Llyod jäi kärkipaikalta 350 juostuna johtavan kantaan. Putosi sieltä
loppukaarteessa kärjen kyydistä ja oli aika vaisu. 3 Bwt Duracell laukkasi 4. sisällä 550 ennen maalia
pitkäksi. Tuli lopun hylättynä aivan juosten. 10 High Profile juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 450 ennen maalia yllättäen laukan, mikä jatkui pitkäksi. 11 Raipe
Kronos ja 12 Super Classic olivat poissa.

Väliajat: 10,5 / 4 - 15,0 / 4 - 16,0 / 4

6. Lähtö

11 Star Martini juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi
kirinsä päätteeksi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,6. 7 Excalibur It jäi 300 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai loppusuoralle tultaessa otteen kärkihevosesta. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
toiseksi. 2 Elliot Boko juoksi toisessa ulkona. Oli sieltä lopussa aivan hyvä kolmas. 9 Protector matkasi 4.
sisällä. Nousi loppukaarteen alussa 3. ulos. Tuli sieltä asiallisesti sisään asti. 6 Falcon Håleryd juoksi 4.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Putosi loppukaarteessa vetoapunsa selässä,
mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa maaliin asti. 8 Stay Alert juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 13,0. 5 Not Afraid juoksi
5. sisällä. Sai edetä sieltä kirivaiheessa sopuisasti ja otti aivan maksimit. 1 Sahara Foxylady juoksi 3. sisällä,
minne jäi loppukaarteessa pahoin pakettiin. Löysi vapaan radan vasta 150 ennen maalia lauman hänniltä ja
mahdollisuudet olivat jo menneet. 4 Special Promise pudotti 300 juostua kuolemanpaikalta johtavan
kantaan. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 3 President Lindy kiihdytti heti kärkipaikalle. Antoi siitä
loppusuoralle tultaessa pahoin periksi ja tuli lopun vaisusti. 10 Sentry oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 3 - 15,5 / 3 - 15,5 / 3 - 14,0 / 11

7. Lähtö

9 Callaway Scoop juoksi 3. ulkona. Jäi siitä 550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Puristi
päätössatasella eleettömään voittoon. Viim. 700 m 13,5. 11 Rapid Leader kiertyi 250 juostuna 3. radan

kautta toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä viimeisen takasuoran puolivälissä kärkipaikalle. Tuli hyvin
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Badass juoksi johtavan kannassa. Jäi sinne viimeisen takasuoran
alussa vaille kiritilaa. Löysi 400 ennen maalia pääjoukon hänniltä tilaa. Tuli lopun vielä mukavasti ja ehti
yhden laukan avittamana kolmanneksi. 4 Sort Of Sorrow juoksi 3. sisällä. Jäi sinne viimeisen takasuoran
puolivälissä hetkeksi vaille kiritilaa. Mahtui 550 ennen maalia nousemaan toiselle radalle. Seuraili lopun
tasaisesti. 6 Crystal Bay juoksi toisessa ulkona. Pääsi 550 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan.
Seuraili sieltä lopun vailla suurempaa virtaa. 5 Incognito Tooma sai kärkipaikan nopeasti haltuunsa. Antoi
siitä viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi periksi ja tuli lopun vaisusti. 7 Duquesa lähti alkumetreillä
parhaiten, mutta otti 100 juostuna laukan ja jäi selvästi. Sai toisessa aarteessa paikan 4. sisältä. Otti siellä
viimeisen takasuoran puolivälissä uuden pahan laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 12 Caakao
juoksi 4. ulkona. Sai viimeisellä takasuoralla edetä sujuvasti toista rataa pitkin. Eteni loppukaarteessa
toiseen ulos. Siirtyi 150 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 50 ennen maalia laukan, mihin menetti totosijan.
2 Star To Be Loved, 3 Benobi Zet, 8 Gold Narva ja 10 Lemon Breezer olivat poissa.

Väliajat: 13,0 / 5 - 15,5 / 5 - 17,5 / 11 - 13,5 / 9

8. Lähtö

5 Taftin Tähti eteni 200 juostuna kärkipaikalle, mistä otti lopussa erittäin helpon voiton. 1 Volsuma matkasi
johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa niukasti toinen. 4 Lulun Taika juoksi 3. sisällä. Nousi 850 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 3
Lyyti lähti hyvin, mutta otti 100 juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi selvästi. Sai ensimmäisen takasuoran
puolivälissä paikan 5. sisältä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Viisitar juoksi 4.-3. sisällä. Seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen.

Väliajat: 32,5 / 5 - 35,5 / 5 - 300 / 5 - 29,0 / 5

9. Lähtö

3 Exmoor kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää aika sopuisasti ja oli lopussa selvä voittaja. 4
Wallamister sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Oli lopussa
varmasti toinen. 5 Captain Cruise juoksi 4. sisällä. Löysi 250 ennen maalia vapaat väylät ja tuli lopun
mukavasti ehtien kolmanneksi. Viim. 400 m 14,4. 16 Oxhouse Forty- Four juuttui alussa takajoukkoihin 3.
radan kiertäjäksi. Peruutti 700 juostuna 6. sisälle. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni hyvin ja nousi loppusuoran alussa
kolmanneksi. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäi lopussa neljänneksi. 9 No Chip Step juoksi 5. sisällä, mistä
otti sisäradan vetäessä maksimit. 14 Piraya Roc juoksi 3. ulkona. Oli siellä viimeisellä takasuoralla vailla
kiritilaa. Pääsi 500 ennen maalia vapaille vesille ja tuli lopun asiallisesti. 13 Feeling Flash juoksi 3. ulkona. Sai
700 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Jäi
loppukaarteen alussa hetkeksi hakauksiin vastustajan kärryihin. Sai pian edetä vapaasti, mutta tyytyi

lopussa säilyttämään asemansa. 7 Ginelle juoksi 4. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran alussa vaille
kiritilaa. Nousi loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Oli jatkossa tasainen. 15 Xantine Croft juoksi 5.
ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi sinne loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Pudotti 300
ennen maalia vapaalle radalle. Jäi aivan lopussa taas vaille kiritilaa. 12 Honey Star laukkasi lähdössä pahoin
ja jäi heti ratkaisevasti. Suoritti jatkossa asiallisesti. 11 Finosåfin juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Taipui
lopulta päätöspuolikkaan alussa selvästi. 10 Cankus Xport otti 100 juostuna laukan ja jäi hieman lisää.
Matkasi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Pääsi pian pudottamaan 3. radalle, missä antoi 400 ennen maalia pahoin periksi ja
tuli lopun varsin vaisusti. 1 Adentee juoksi 3. sisällä. Laukkasi 300 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 2 Nordic
Nightmare juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä laukkasi 700 juostuna pitkäksi. 6 Citrine juoksi toisessa
ulkona. Jäi siitä 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä viimeisen takasuoran lopulla
kärkitaistosta. Laukkasi lopulta 400 ennen maalia väsyneenä pitkäksi. 8 Mama´s Hope oli poissa.

Väliajat: 21,0 / 3 - 20,0 / 3 - 20,0 / 3 - 15,0 / 3

10. Lähtö

10 Temetrius matkasi harvassa ryhmässä viidentenä. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä loppusuoralla varmaan voittoon.
Viim. 1000 m 32,1. 6 Sarinan Sisu sai laukkarikkaalla alkumatkalla kärkipaikan heti haltuunsa. Jäi
puolimatkassa johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli lopussa aivan hyvä toinen.
12 Varpukan Viksu eteni nopeasti kolmanneksi. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan
vetojuhdaksi. Painui puolimatkassa kärkipaikalle asti. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin
päätössatasella kolmanneksi. 9 Viulori seuraili kärjen tuntumasta neljänneksi. 14 Turon Linda suoritti
pitkältä takamatkalta asiallisesti. 7 Herra Hurmuri matkasi johtavan kannassa. Aloitti sieltä kierros ennen
maalia matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu. Oli kuitenkin vielä kuudes, sillä muut menivät
hylkäykseen. 2 Hallan Kymppi laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Vauhti- Vipinä laukkasi lähdössä pahoin ja jäi heti
ratkaisevasti. Keskeytti lopulta kulisseissa. 5 Nirppis laukkasi lähdössä pitkäksi. 8 Myllyn Tyyne laukkasi
alkumetreillä pitkäksi. 13 Kalevatar laukkasi heti pahoin ja jäi ratkaisevasti. Keskeytti myöhemmin. 1
Karman Jaromir, 4 Lumino ja 11 Cepander olivat poissa.

Väliajat: 37,5 / 6 - 36,0 / 6 - 30,0 / 12 - 35,5 / 10

