1. Lähtö

3 Puhti- Veikko matkasi alun harvassa muodostelmassa 3.hevosena. Ori nousi toisen kaarteen lopulla
toiseen ulos. Se nousi loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai 350 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se puristi lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 1000 m 29,6.
2 Piilotar juoksi johtavan kannassa, mistä tamma nousi toisessa kaarteessa kuolemanpaikalle. Se painui 400
ennen maalia kärkipaikalle ja tamma tuli oikein rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi.
Viim. 700 m 29,0. 1 Adeliina kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma otti 450 ennen maalia paineen alla
laukan ja jäi selvästi. Se tuli lopun asiallisesti ja oli varmasti kolmas. 5 See Hoo Amuletti lähti rauhallisesti
matkaan ja ori putosi heti taustalle, missä se tuli kulmikkaalla ravilla hiljaa maaliin. Viim. 1000 m 49,1. 4
Hiekan Hohto jäi heti lähdössä taustalle, missä se oli jatkossa oikein vaisu. Viim. 1000 m 53,4.

Väliajat: 37,5 / 1 - 37,0 / 1 - 32,0 / 1 - 28,5 / 3

2. Lähtö

1 Ekori Ässä kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori hallitsi sopivaa lähtöä helposti maaliin asti. 5 Elmo Etiäinen
laukkasi lähdössä ja ruuna putosi harvaan laumaan keskijoukkoihin. Se eteni kierros juostuna kolmanneksi.
Ruuna peri 250 ennen maalia toisen sijan, kun kanssakilpailija levisi laukalle. Se piti lopun haparoinnistaan
huolimatta varmasti toiseksi. Viim. 1900 m 36,7. 3 Takstoivo sai heti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna
nousi 850 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se otti siinä loppusuoran alussa laukan, minkä jälkeen ruuna tuli
lopun asiallisesti. 4 Virman Aida matkasi 3.sisällä kakkoskeulana. Tamma seuraili sieltä tasaisesti maaliin
asti. 2 Carmenita laukkasi lähdössä ja tamma putosi keskijoukkoihin. Se suoritti jatkossa tasaisesti ja sai
vielä rahaa. 8 Sentti- Jeeta matkasi takajoukoissa, missä tamma otti viimeisen takasuoran alussa pahan
laukan ja se menetti samassa mahdollisuutensa. 7 Helmi- Liekki otti 250 juostuna taustalla pahan laukan ja
tamma menetti samassa pelinsä. 9 Sähkömies lähti hitaasti matkaan ja ruuna putosi taustalle, missä se oli
jatkossa oikein vaisu. 6 Lasadus laukkasi 150 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 40,5 / 1 - 38,0 / 1 - 40,0 / 1 - 37,0 / 1

3. Lähtö

11 Bwt Boobs käynnistyi taustalta asiallisesti ja tamma eteni nopeasti toiseen ulos. Se lähti sieltä 900 ennen
maalia kiriin 3.radalle. Tamma eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kakkoskeulan rinnalle ja
loppukaarteen alussa johtohevosen tuntumaan. Se puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 16,6. 1
Hide And Shine kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma veti koko ajan kiihtyvällä tempolla. Se tuli oikein
hyvin sisään asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 4 Tipsy matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se seuraili jatkossa tasaisesti kolmanneksi. Viim. 700 m
17,3. 9 Wireless matkasi 3-4.ulkona, mistä tamma kiri loppua asiallisesti. 2 Gilding Wall seuraili 3.sisältä
tasaisesti. 12 Precious Twice seuraili pääjoukosta sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Bail Out Kemp

matkasi pitkään 3-4.sisähevosen rinnalla ilman vetoapua, mistä ruuna taipui viimeisellä takasuoralla
selvästi. 8 Quicknäs jäi heti lähdössä taustalle, missä ruuna myös pysyi jatkossa. 10 Shaolin ei ottanut
takajoukoissa missään vaiheessa kunnolla vauhtia ja tamma oli oikein vaisu. 7 Dear Josie käynnistyi
mukavasti ja tamma eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä toiseksi. Se nousi 800 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Tamma pudotti viimeisen takasuoran alussa johtavan kantaan, mistä se väsyi jatkossa pahoin.
Viim. 400 m 31,5. 5 Vanity Coger laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Zeleber Å oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 1 - 17,5 / 1 - 16,0 / 1 - 19,0 / 11

4. Lähtö

1 Leader Aria matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna kiertyi alun rauhallisessa vauhdissa puolikas
juostuna kärkipaikalle. Se sai vetää jatkossa sopuisasti ja ruuna hallitsi loppumatkaa erittäin helposti. Viim.
700 m 13,0. 7 Cheri Sane käynnistyi aivan omaa vauhtiaan. Ruuna luopui puolikas juostuna paikastaan ja
jatkoi johtavan kannassa. Se nousi sieltä loppukaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä ruuna oli
lopulta oikein selvästi toisena maalissa. Viim. 700 m 13,4. 8 J. A. Priscilla matkasi 3.sisällä, mistä tamma
nousi viimeisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle. Se putosi loppukaarteessa kärkiparin kyydistä,
mutta piti kuitenkin lopussa niukasti kolmanneksi. 3 Like a Vittoria seuraili 4.sisältä tasaisesti
maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Canadian Journey laukkasi lähdössä ja tamma putosi taustalle, mistä se
suoritti jatkossa aivan mukavasti. Viim. 1900 m 17,5. 9 Still Counting laukkasi lähdössä ja se jäi lauman
hännille sisäradalle, mistä ruuna nousi kierros juostuna toiselle radalle. Se pudotti viimeisellä takasuoralla
sisäradalle ja ruuna otti lopussa aivan maksimit. 6 Can Conor laukkasi lähdössä pahoin ja ruuna putosi
lauman hännille. Se oli jatkossa vailla suurempaa virtaa. 10 Duncan Boko oli 5.sisältä rehellisen riittämätön.
Ruuna otti 550 ennen maalia taustalla väsyneenä vielä laukankin. 2 Allyhills Dream otti 200 juostuna pahan
laukan ja ruuna menetti samassa mahdollisuutensa. 5 Hollywood Hawk otti heti pysähdyslaukan ja tamma
jäi heti ratkaisevasti.

Väliajat: 19,0 / 1 - 19,0 / 1 - 20,0 / 1 - 13,0 / 1

5. Lähtö

6 Elis Halm matkasi harvassa muodostelmassa noin 3.ulkona. Ruuna lähti 1350 ennen maalia kiriin
3.radalle. Se pääsi 900 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Ruuna lähti sieltä 100 metriä myöhemmin
uudelleen kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se painui loppukaarteen alussa kärkipaikalle ja ruuna nappasi
lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m 28,7. 12 Sisu Oskari sai 4.ulkoa edetä sujuvasti toista rataa pitkin.
Ruuna lähti loppusuoran puolivälissä kärjen tuntumasta kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se oli lopulta
toinen. 8 Joutava matkasi pitkään kakkoskeulana, mistä ruuna nousi kierros juostuna toiselle radalle. Se sai
900 ennen maalia paikan 3.ulkoa. Ruuna jäi loppukaarteen alussa kuolemanpaikalle, mistä se oli loppuun
asti mukana kakkostaistossa. 3 Lankori kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai alusta lähtien painetta
osakseen. Se jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja ruuna tuli asiallisesti sisään asti. 4 Uusi- Valtsu
matkasi alun 3.sisällä, missä ori otti 450 juostuna lyhyen laukan. Se putosi 4.sisään, mistä ori nousi

loppukaarteen puolivälissä kiriin 3.radalle ja se tuli lopun asiallisesti. 9 Venlan Vekkuli seuraili lauman
keskivaiheilta toiselta radalta tasaisesti sisään asti. 13 Taksvenla matkasi aivan taustalla sisäradalla, mistä
tamma suoritti asiallisesti. Viim. 1400 m 26,8. 11 Hipatsu lähti rauhallisesti ja ruuna otti vielä ensimmäisen
takasuoran alussa pahan laukan. Se kulki jatkossa asiallisesti, mutta loistokkuus oli poissa. Viim. 1600 m
26,4. 2 Hiirotar eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma piti tempon tasaisen reippaana. Se antautui
siitä pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä. Viim. 400 m 45,4. 1 Siinan Tähti laukkasi johtavan kannassa
pahoin ensimmäisen kaarteen puolivälissä. Ruuna laukkasi toisen kaarteen puolivälissä uudelleen. Se
sinetöi hylkäyksensä viimeisen takasuoran kolmannella laukallaan. 5 Helun Kuva matkasi toisessa ulkona,
vaikkakin alun kaukana kovaa vetäneestä kärkiparista. Tamma jäi kierros ennen maalia 4.ulos. Se lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni mukavasti, mutta loppusuoran
puolivälin laukka vesitti pelin. 7 Helon Roosa matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla, missä tamma laukkasi
viimeisen takasuoran puolivälissä pitkäksi. 10 Ekomani laukkasi lähdössä ja ruuna jäi taustalle, missä se
laukkaili jatkossa hylkäykseen asti.

Väliajat: 32,0 / 3 - 29,5 / 3 - 29,5 / 3 - 28,0 / 6

6. Lähtö

7 Burning Flight lähti heti ajamaan 4.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai ensimmäisen kaarteen
lopulla kuolemanpaikan haltuunsa. Se hallitsi siitä lähtöä mielin määrin ja ruuna otti lopussa helpon voiton.
Viim. 700 m 14,0. 1 Pitbull kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin
lopussa toiseksi. 3 Sahara Preacherman matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna oli tasainen kolmas. 6 Viva
Adriana otti alun rauhassa ja tamma sai ensimmäisessä kaarteessa paikan 4.sisältä. Se sai 850 ennen maalia
paikan 3.sisältä. Tamma seuraili sieltä sisäradan vetäessä maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Emanuel Web
juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän
kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 10 Basswood Grove juoksi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 800
ennen maalia toiseen ulos. Se seuraili sieltä jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Amiral Lady matkasi
toisessa ulkona, mistä tamma jäi 850 ennen maalia 3.ulos. Se otti sieltä lopussa aivan maksimit. 8 Bwt Rock
And Roll otti alun oikein rauhassa ja ruuna matkasi 5.sisällä. Se oli jatkossa aika saamaton matkattuaan 45.sisällä. 11 Jimmy Ray matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se oli
lopussa vain tasainen. 4 Crystal Bay otti 200 juostuna keskijoukoissa 3.radalla pahan laukan ja ori jäi
ratkaisevasti. Se kulki kulisseissa viimeisen kierroksen 15,3- tahdilla. 9 Always To Excel ja 12 Capo Birdland
olivat poissa.

Väliajat: 13,0 / 1 - 14,5 / 1 - 14,0 / 7

7. Lähtö

4 Badass käynnistyi aivan omaa vauhtiaan ja ruuna painui nopeasti kärkipaikalle. Se veti jatkossa erittäin
kovaa ja ruuna nappasi lopussa ylivoimaisen voiton. Tämä oli oikein hieno suoritus! 7 Gold Narva laukkasi
keskijoukoissa ensimmäisen kaarteen puolivälissä ja ori jäi lauman hännille. Se lähti viimeisen takasuoran

alussa kiriin 3-4.radalle ja ori tuli hienosti sisään asti. Viim. 900 m 14,2. 11 Liona matkasi alun taustalla
sisäradalla, mistä tamma nousi 550 juostuna 3.ulos. Se lähti sieltä 250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua ja tamma puristi mukavasti loppuun asti. 3 Staro Jersey Side myöhästyi lähdössä pahoin. Ruuna
kulki jatkossa mukavasti. Se sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan lauman hänniltä sisäradalta. Ruuna
lähti 400 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli
juosten maaliin asti. Viim. 1300 m 14,1. 2 Dream Step Wili matkasi 3.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla
kiritilaa, eikä se saanut lopussakaan kiritilaa. 8 J. A. Monster peruutti taustalle sisäradalle. Ruuna matkasi 45.sisällä. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa ja ruuna kiri
loppua aivan juosten. 10 Stardust Fibber matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi 950 ennen maalia toiseen
ulos. Se seuraili sieltä lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Crisp Look juuttui nopeasti
kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Ruuna pääsi loppukaarteen puolivälissä etenemään
kakkoskeulaksi, missä sen voimat ehtyivät ymmärrettävästi 100 ennen maalia. 1 Faros Lloyd matkasi
kakkoskeulana, mistä ruuna antoi loppukaarteen alussa pahoin periksi. Viim. 400 m 23,7. 6 Valnes Gary otti
200 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja ruuna putosi lauman hännille sisäradalle. Se ei pysynyt viimeisellä
takasuoralla muiden kyydissä ja ruuna laukkasikin loppukaarteessa uudelleen. 9 Drinks Please laukkasi 150
juostuna takajoukoissa pitkäksi. 12 Winehouse oli poissa.

Väliajat: 09,5 / 4 - 12,0 / 4 - 15,0 / 4

8. Lähtö

6 Härmän Suvituuli matkasi alun keskijoukoissa, mistä tamma jäi ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikalle. Se painui toisen kaarteen alussa kärkipaikalle. Tamma hallitsi siitä vaivatta maaliin asti.
Viim. 700 m 31,7. 9 Villilän Vesa sai laukkojen sävyttämässä kiihdytyksessä ensimmäisen kaarteen
puolivälissä paikan johtavan kannasta. Se jäi toisen kaarteen alussa 3.sisään. Ruuna nousi 650 ennen maalia
kuolemanpaikalle, mistä se oli lopussa varmasti toinen. 1 Liiseriina kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma
laukkasi ensimmäisen kaarteen lopulla. Se putosi harvaan laumaan keskijoukkoihin, missä tamma suoritti
jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 32,8. 2 Herpo matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna sai 350
juostuna vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan haltuunsa. Se jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Ruuna
seuraili sieltä jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Vieskerin Venla otti takajoukoissa 200 juostuna
laukan ja tamma jäi kaukaisuuteen, missä se myös pysyi jatkossa. 3 Nurmon Neito laukkasi 50 juostuna ja
tamma putosi keskijoukkoihin. Se otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä uuden pahan laukan ja tamma
menetti samassa mahdollisuutensa. 4 Siniparta otti alussa pahan laukan ja ruuna putosi aivan taustalle,
missä se oli jatkossa oikein vaisu. 5 Helkan Terttu laukkasi lähdössä ja tamma putosi takajoukkoihin. Se
laukkasi siellä uudelleen pahoin ensimmäisen takasuoran lopulla. Tamma sinetöi jatkossa kulisseissa
hylkäyksensä. 7 Piirtuli eteni ensimmäisen takasuoran alussa harvaan kärkiryhmään neljänneksi. Tamma jäi
toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle, missä se laukkaili 300 metriä myöhemmin hylkäykseen asti.

Väliajat: 44,5 / 2 - 37,0 / 6 - 34,0 / 6 - 31,0 / 6

9. Lähtö

1 Borga Harmony matkasi 3.sisällä, mistä tamma jäi 900 ennen maalia 4.sisään. Se nousi sieltä viimeisen
takasuoran alussa 3.ulos. Tamma lähti 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja se kiri lopussa iloisesti
voittoon. Viim. 700 m 14,2. 10 Callela Kassius juoksi 6.ulkona, mistä ori lähti kierros juostuna selkään
3.radalle. Se pääsi 850 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Ori lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli lopussa varmasti toinen. 13 Wind Of
Victory juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti 1150 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se painui 900
ennen maalia kärkipaikalle, mistä tamma putosi päätössatasella kolmanneksi. 4 Fly With Me painui 200
juostuna kärkipaikalle. Tamma jäi siitä 900 ennen maalia johtavan kantaan. Se seuraili sieltä lopussa
tasaisesti neljänneksi. 2 Sofia Fling matkasi 2-3.sisällä, missä tamma oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Se
sai lopusuoran puolivälissä vapaan radan eteensä ja tamma tuli asiallisesti sisään asti. Jonkin verran
voimiakin näytti jäävän. 7 Gulliver Hangover juoksi 5-6.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteen puolivälissä
4.ulos. Se lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille. Ruuna tuli lopun asiallisesti. 5 Responsible
matkasi 4.sisällä, mistä ruuna jäi 900 ennen maalia 5.sisään. Se seuraili jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 11 Boogie After Rain käynnistyi taustalta asiallisesti. Ruuna eteni ensimmäisen takasuoran
alussa toiseen ulos. Se jäi toisen kaarteen lopulla kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä loppusuoralla hieman
periksi. 6 Because I Love You juoksi 4.ulkona, missä tamma oli viimeisen takasuoran alussa hetken vailla
kiritilaa. Se pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Royal
Riddle oli lauman hänniltä sisäradalta kirivaiheessa vailla loistoa. 9 Sawyer Hut oli 3.ulkoa rehellisen
riittämätön. 12 Finosåfin oli lauman hänniltä toiselta radalta kirivaiheessa melko saamaton. 15 Arctic
Skipper pysyi taustalla koko matkan ajan. 3 Rain´s Banshee juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma
otti 800 juostuna pahan laukan ja se menetti samassa pelinsä. 8 Gabriel Star otti 100 juostuna ratkaisevan
laukan. Ruuna keskeytti taustalla myöhemmin.

Väliajat: 19,5 / 4 - 20,0 / 4 - 19,5 / 13 - 16,0 / 1

