1. Lähtö
15 Consalvo juuttui heti takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja sai 600 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Jäi siitä viimeisen takasuoran alussa paikan toisen radan vetojuhdaksi. Painosti kärkihevosta
ja painui loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 13,6. 10 Nasville Nancy lähti ajamaan 3. rataa
pitkin eteenpäin ja sai 400 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Tuli siitä vahvasti sisään asti, vaikka jäikin
lopussa toiseksi. 9 Too Macho For You juoksi 3. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa sisäradalle.
Seuraili lopun tasaisesti ja oli todella paljon kärkiparille jääneenä kolmas. Viim. 700 m 19,1. 8 Brave Scion
juoksi 5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 12 Midsummer Cubana juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.-3. radalle. Tuli tasaisesti sisään asti. 5 Rock Mister pudotti toisesta
ulkoa ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Seuraili sieltä maksimisijoitukseen. Jäi tosin aivan lopussa
vielä tekniseen pussiin. 2 Raisu Venus juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 750 juostuna 4. ulos. Ei vain riittänyt sieltä
lopussa. 1 Windman oli 4.-5. sisältä rehellisen heikko. 13 Beast Mode juoksi lauman hännillä 7. ulkona. Lähti
sieltä 850 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Otti 550 ennen maalia pahan laukan ja menetti pelinsä. 14 WIld
One matkasi lauman hännillä sisäradalla. Otti 800 juostuna lyhyen laukan. Oli jatkossa heikko. 3 Mad- Eye
Moody otti pahan lähtölaukan. Laukkaili nopeasti hylkäykseen. 4 Pretty Devil kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi
350 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Laukkasi siellä 550 juostuna pitkäksi. 6 Matt Tempest otti 150
juostuna pahan laukan ja jäi heti paljon. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 7 R. R. Cavatina laukkasi 50 juostuna
pitkäksi. 11 Tootsie otti ratkaisevan lähtölaukan. Laukkaili taustalla ensimmäisen ringin aikana hylkäykseen
asti. 16 Jontte Junior lähti heti ajamaan 4.-3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 550 juostuna etenemään
kuolemanpaikalle. Otti siinä 750 ennen maalia pahan laukan. Laukkaili 550 ennen maalia hylkäykseen asti.
Väliajat: 21,5 / 10 - 18,5 / 10 - 18,0 / 10 - 14,0 / 15

2. Lähtö
13 Viksun Lilja kiersi alun 3. rataa pitkin. Pääsi 450 juostuna etenemään 4. ulos. Lähti 800 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Puristi siitä viime metreillä
varmaan voittoon. Viim. 700 m 29,8. 2 Siskotuuli juoksi toisessa ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni 800 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui 600 ennen maalia kärkeen ja
tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Apila- Anneli juoksi johtavan kannassa. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle. Tuli lopun mukavasti
ja ehti kakkostaistoon. 1 Miran Krister kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä
johtavan kantaan. Tuli lopun tasaisesti. 14 Tuurin Lento eteni nopeasti 3. ulos. Lähti toisen ringin alkaessa
kiriin 3. radalle. Pudotti kuitenkin jo 850 ennen maalia 3. sisälle. Seuraili jatkossa tasaisesti maksimaaliseen
sijoitukseen. 10 Huvikundi seuraili pääjoukon tuntumasta maksimisijoitukseen. 3 Lasuleo lähti tasaisesti
matkaan ja juoksi 3.-4. sisällä. Putosi viimeisen takasuoran alussa pääjoukon kyydistä. Otti 600 ennen
maalia laukan ja jäi hieman. Tuli lopun vain tasaisesti. 15 Eeku pysyi taustalla koko matkan ajan. 4 HerttaLoviisa lähti oikein hitaasti matkaan ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa pääjoukosta jääneenä sisäradalla, missä
otti 950 juostuna laukan ja jäi selvästi. Ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 7 Varpukan Voksu eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Taipui siitä 800 ennen maalia ja otti 650 ennen maalia väsyneenä laukankin. Tuli lopun
aika vaisusti. 12 Sinisointu otti takajoukoissa 550 juostuna laukan. Oli jatkossa aika vaisu. 5 Tulispa laukkasi
lähdössä pitkäksi. 6 Virta Veksi lähti haparoiden matkaan ja laukkasikin 150 juostuna. Jäi taustalle, missä
laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 9 Tuulijuhla laukkasi keskijoukoissa sisäradalla 350 juostuna pitkäksi. 11
Jirih oli taustalla heikko. Laukkasi kulisseissa vielä loppusuoralla hylkäykseen. 16 Villan Kasmiri oli poissa.
Väliajat: 39,0 / 1 - 36,5 / 1 - 36,0 / 1 - 30,0 / 13

3. Lähtö
2 Dark Alley eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä takasuoralla painetta. Eteni lopulta
450 ennen maalia kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. 1 Baswood Grove juoksi lauman hännillä 4. ulkona.
Teki sieltä hyvän kirin ja nousi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 700 m 15,6. 7 Selah nousi 4. sisältä 850
juostuna toiseen ulos. Seuraili jatkossa tasaisesti. 10 So Long Losers matkasi aivan lauman hännillä. Lähti
loppukaarteessa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 16,4. 8 Lucky Moose kiihdytti heti kärkipaikalle.
Jäi siitä 450 ennen maalia paineen alla johtavan kantaan. Tuli lopun tasaisesti. 5 Rose´s Nella oli 3. sisältä
aika vaisu. 9 Star To Be Loved pudotti ensimmäisen kaarteen alussa hieman ahtaan oloisesti 3. ulos, mistä
oli lopussa vaisu. 3 Arctic Agent juoksi 4. sisällä. Laukkasi siellä kierros ennen maalia pitkäksi. 4 Crossfire
Bonfite juoksi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 600 ennen maalia pitkäksi. 6 Kat´s Commander oli poissa.
Väliajat: 17,0 / 8 - 17,5 / 8 - 15,5 / 8 - 18,5 / 2

4. Lähtö
3 Pitch Perfect juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi jatkossa eteenpäin ja painui 450
juostuna kärkipaikalle asti. Sai päätösringillä painetta. Oli 400 ennen maalia jäämässä hieman alakynteen,
mutta vastustaja laukkasi. Tuli lopun tasaisesti, mutta piti kuitenkin lopun hidastamisesta huolimatta
niukkaan voittoon. 11 She Will Be juoksi 6. sisällä. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun
mukavasti ja ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 400 m 15,5. 1 Birthday Cloud matkasi 5. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3. radalle. Jäi 450
ennen maalia vastustajan kanssa hakauksiin ja menetti asemiaan. Tuli lopun vielä hienosti ja ehti
kolmanneksi. 6 Mr Noon pudotti 250 juostuna johtavan kantaan. Jäi hieman myöhemmin 3. sisäpariin. Oli
siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi lopulta 150 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun aivan
juosten. 8 Bugs Bunny Buzz sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Putosi sieltä
viimeisen takasuoran alussa kärjen kyydistä. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa ja oli vielä viides. 12
Mountain Twinkle matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin, mutta ei ohitellut. Seuraili
jatkossa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Ernie Bell kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 400
juostuna. Taipui johtavan kannasta selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli kyllä melko heikko. Viim. 400
m 27,3. 10 Fux juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 4. radalle. Menetti 450 ennen
maalia hässäkässä asemiaan. Koki hieman myöhemmin vielä pahan häiriön laukanneen vastustajan
toimesta. Tämä startti pitää unohtaa. 9 Rehab juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kiri katkesi 350 ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan. 2 Edward Star juoksi 4. sisällä.
Nousi 550 ennen maalia toiselle radalle. Jäi 450 ennen maalia hakauksiin vastustajan kanssa ja laukkasi
samassa pitkäksi. Häiritsi laukatessaan pahoin yhtä vastustajaansa. Tuli lopun vielä hyvin ja hevonen jatkaa
kunnossa. 5 Feels Like Flying sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä puolikas juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Löi siinä toisella ringillä painetta ja näytti juuri 400 ennen maalia saavan otteen
kärkihevosesta, mutta laukkasi samassa pahoin. Laukka jatkui pitkäksi. Tuli lopun hylättynä hyvin ja olisi
ravilla voittanut varmasti. 7 Real Arch juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Joutui 900 juostuna lyömään pakin
silmään. Peruutti 7. sisälle. Taipui jatkossa pahoin ja keskeytti lopulta.
Väliajat: 12,5 / 3 - 15,0 / 3 - 16,0 / 3 - 19,0 / 3

5. Lähtö
12 Hallitseva juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi lopulta 650 juostuna pudottamaan 4.
ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja

otti lopussa niukan voiton. Viim. 700 m 29,7. 6 Karisman Helmi sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 650
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni loppusuoran alussa kärkeen ja tuli hyvin sisään asti,
vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 30,6. 9 Qepe Pointti juoksi johtavan kannassa.
Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Ei saanut
lopussakaan täyttä mahdollisuutta. 8 Volsuma juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.
ulos. Seuraili jatkossa tasaisesti. 4 Ekosalama juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Painui siitä 350 ennen
maalia kärkeen. Tuli asiallisesti sisään asti, vaikka jäikin loppusuoralla viidenneksi. 2 Siiri Vei lähti tasaisesti
ja juoksi 4.-5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 11 Kuusirantanen seuraili 6. ulkoa asiallisesti. 10
Tuulan Vilitär juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran
alussa 4. radalle. Tyytyi lopussa seurailuun. 3 Harjan Huuma juoksi 3. ulkona. Otti siellä 650 ennen maalia
laukan ja jäi taustalle. Laukkasi hieman myöhemmin uuden laukan ja menetti pelinsä. 7 Ekori Ässä juuttui
heti 3. radan kiertäjäksi. Taipui lopulta kolmannessa kaarteessa ja putosi 750 ennen maalia sisäradalle. Oli
sieltä jatkossa ymmärrettävästi vaisu. 1 Lumi- Pinja kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä 450 ennen maalia
alakynteen ja laukkasi pian lyötynä hylkäykseen. 5 Werona oli poissa.
Väliajat: 28,5 / 1 - 29,5 / 1 - 29,5 / 1 - 31,0 / 12

6. Lähtö
4 Star Town Kemp eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää varsin sopuisasti ja otti lopussa helpon voiton. 8
Mask Off juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti sisään asti, vaikka ei voittajalle
mitään voinutkaan. Viim. 700 m 12,1. 2 Lovetown juoksi toisessa ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Oli lopussa tasainen kolmas. 1 Believer juoksi 3. sisällä. Tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. Viim.
700 m 12,0. 7 Artful Deimos lähti hyvin ja pääsi 250 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Putosi
loppukaarteessa voittajan kyydistä. Tuli kuitenkin asiallisesti. 3 Callela Lionel juoksi 4. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Seuraili sieltä lopun vailla suurempaa virtaa. 5 Speedy Scion oli 3. ulkoa
kovassa tehtävässä aika vaisu. 6 Full Picture laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 12,5 / 4 - 16,5 / 4 - 17,5 / 4 - 12,5 / 4

7. Lähtö
2 Muckelymimmy kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja oli lopussa vakuuttava voittaja. Viim.
700 m 13,5. 10 Bwt Eden lähti 5. ulkoa 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 750
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Matkasi kakkoskeulan kupeella. Eteni 400 ennen maalia
kakkoskeulaksi, mistä oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 13,9. 9 Hogan Star juoksi 2.-3. ulkona. Lähti
1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä rehdisti sisään asti. 5 Redskin Do
pääsi 300 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Matkasi pitkään oikeastaan kakkoskeulana, sillä
kärkihevonen veti reippaasti. Jäi 400 ennen maalia 3. sisälle. Otti lopussa ajettuna maksimisijoituksen. 8
Fixit juoksi 6. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia 4. radalle. Oli 150
ennen maalia hetken hakauksissa, mistä selvittyään tuli vielä aivan hyvin. Viim. 700 m 14,7. 1 Amiraal Lada
juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Seuraili jatkossa tasaisesti. 11 Matamixx
juoksi 4. sisällä. Otti sieltä lopussa maksimit, vaikka jäikin aivan lopussa tekniseen pussiin. 7 Cecilia Cheerful
juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toisella radalle. Seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 4
Rain´s Banshee juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Taipui
toisesta ulkoa pahoin jo viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 3 Who´s Gentleman lähti rauhassa ja
putosi 4. ulos. Pudotti sieltä 700 juostuna 6. sisälle. Taipui viimeisen takasuoran lopulla pahoin ja oli erittäin

vaisu. Viim. 600 m 23,7. 6 Ander´s Son juoksi 3.-4. ulkona. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran alussa
ja oli lähes kilpailukunnoton. Viim. 600 m 25,3. 12 Mr Big Money lähti 6. ulkoa 1400 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle. Eteni vauhdilla ja oli 350 ennen maalia
etenemässä jo toiseksi, mutta laukkasi samassa pitkäksi. Olisi ollut ravin maistuessa ainakin toinen.
Väliajat: 14,0 / 2 - 16,0 / 2 - 16,0 / 2 - 14,0 / 2

8. Lähtö
2 Troopers pääsi nopeasti nousemaan toiseen ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui loppusuoralla vahvasti eleettömään voittoon. Viim. 700 m 11,9. 4
Inaccessible matkasi 2.-3. sisällä. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja oli lopussa ajettuna varmasti
toinen. Viim. 700 m 11,8. 13 Express Duo juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle.
Siirtyi 450 ennen maalia 4. radalle. Tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 10,9. 10 Cutthecrap lähti heti
ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta puolikas juostuna kärkipaikalle asti. Jäi loppusuoran
alussa alakynteen voittotaiston suhteen. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 11 Bwt Bayern
matkasi 4. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 350 ennen maalia vapaalle
radalle. Tuli aivan juosten sisään asti. 8 Trouble Leader juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiseen ulos. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Vapaa väylä aukeni
loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun aivan hyvin. 7 Arctic Island kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä
kovan paineen alla 450 juostuna johtavan kantaan. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Tuli lopun
tasaisesti. 3 Songdance Hanover matkasi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin terä
katkesi loppukaarteessa ja pudotti toiselle radalle. Seuraili lopun tasaisesti. 9 Wasa Windy matkasi 5. sisällä.
Otti sieltä sisäradan vetäessä aivan maksimit. 14 Sahara Rouge juuttui alussa taustalle 3. radan kiertäjäksi.
Peruutti lopulta 900 juostuna 7. ulos. Oli sieltä lopussa vailla suurempaa virtaa. 6 Johnny English juuttui
alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Sai lopulta 600 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Aloitti siitä
viimeisen takasuoran lopulla matkan kohden takajoukkoja. 15 Incognito Tooma oli lauman hänniltä
sisäradalta heikko. 5 Bonhomme otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 12 Still Loving You juoksi
6. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa 3. radan jonoon. Nousi loppukaarteessa 4. radalle. Otti 250
ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi. 1 Quick Petrol oli poissa.
Väliajat: 14,0 / 10 - 16,0 / 10 - 17,0 / 10 - 12,0 / 2

9. Lähtö
9 Hotlinki juuttui ensimmäisen takasuoran alussa keskijoukkoihin toisen radan vetojuhdaksi. Eteni tasaisesti
ja puristi lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 700 m 25,7. 7 Taistelu Jaska ajoi tasaisesti
eteenpäin ja painui lopulta 450 juostuna kärkipaikalle. Tuli siitä hyvin sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa
toiseksi. 3 Tuulian Sälli kiihdytti heti kärkipaikalle. Joutui lopulta 450 juostuna paineen alla luopumaan
paikastaan. Seuraili lopussa johtavan kannasta tasaisesti kolmanneksi. 16 Jumiini jäi lähdössä selvästi lisää.
Pääsi pian vauhtiin. Sai lopulta toisen ringin alkaessa paikan pääjoukon hänniltä. Siirtyi samassa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti sisään asti. Viim. 2100 m 25,5. 13 Liinan Liekki lähti tasaisesti matkaan
ja pudotti 400 juostuna 6. sisälle. Nousi 800 ennen maalia 4. ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 25,2. 11 Päivän Pokeri lähti hyvin ja pääsi jo
250 juostuna pudottamaan 3. sisälle. Oli sieltä lopussa sisäradan vetäessä tasainen. 14 Aparis juoksi 4.
ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin ja tuli viime
metrit tasaisesti. 12 Masun Vilke sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa, vaikkakin tuossa

vaiheessa vielä vasta noin 6. sisähevosen rinnalta. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti lopussa aivan
maksimit. 2 Boheemi otti 4. sisältä aivan maksimit. 5 Lumino otti alkumetreillä pahan laukan. Jäi aivan
taustalle, missä taisi laukata ensimmäisellä takasuoralla uudelleen, sillä oli jo kierros juostuna jäänyt niin
paljon. Ei luonnollisesti noussut jatkossa. 10 Ohikiitävä juoksi 3. ulkona. Otti viimeisen takasuoran alussa
pahan laukan ja menetti pelinsä. 6 Temetrius juuttui keskijoukkoihin 3. radalle. Löi pian pakin silmään ja
peruutti aivan pitkän lauman hännille. Oli jatkossa heikko. 4 H. V. Tureks otti vajaa sata juostuna pahan
laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 8 Vauhti- Leevi juoksi 5. sisällä. Taipui siellä selvästi jo viimeisen takasuoran
alussa ja oli heikko. 1 Isosalon Kiira ja 15 Vinksahti olivat poissa.
Väliajat: 28,0 / 7 - 28,5 / 7 - 28,0 / 7 - 26,5 / 9

10. Lähtö
7 Eräsmies kävi ensimmäisen takasuoran alussa kysymässä kärkipaikkaa. Joutui pian tyytymään paikkaan
johtavan kannassa. Nousi 1300 ennen maalia taas toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 ennen maalia
kärkeen ja vastaili jatkossa vielä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 31,4. 3 Lilian Rols lähti hieman tasaisesti ja
putosi alussa neljänneksi. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Sai 800 juostuna paikan
toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni loppukaarteen alussa kärkihevosen
kupeelle. Kiritti siinä voittanutta mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 29,7. 11 Huimanni sai ensimmäisellä
takasuoralla paikan 3. sisältä. Pääsi 900 juostuna johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiseen ulos. Oli lopussa tasainen kolmas. 4 Teuvo otti alkumetreillä laukan ja jäi keskijoukkoihin toiselle
radalle. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni vahvasti, mutta otti 350 ennen maalia uuden laukan.
Tuli lopun vielä oikein hyvin. 14 Tuikkiva lähti takajoukoista 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi kierros
ennen maalia pudottamaan 3. ulos. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja tuli lopun tasaisesti. 5 Salpaus
Seppo lähti hieman haparoiden matkaan ja jäi keskijoukkoihin toiselle radalle. Pudotti 1550 ennen maalia 3.
sisälle. Haparoi lyhyesti 650 ennen maalia. Tuli lopun tasaisesti. 16 Ajatustenlukija lähti rauhassa matkaan ja
jäi hieman lisää. Menetti 400 juostuna hieman rytmiään ja jäi lisää. Suoritti jatkossa kulisseista aivan hyvin.
1 Utumor laukkasi 300 juostuna kärkipaikalta ja jäi pääjoukon hännille. Oli sieltä jatkossa asiallinen. Viim.
1000 m 32,8. 8 Tosi Innokas seuraili keskijoukoista sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Tripla Hoo
matkasi keskijoukoissa. Otti siellä puolimatkassa muutaman askeleen laukan. Seuraili jatkossa vailla
suurempaa virtaa. 10 Kultakillinki juoksi 3.-4. ulkona. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli
vaisu. Otti loppusuoran alussa väsyneenä laukankin. 6 Ritan Taiga sai 300 juostuna kärkipaikan haltuunsa.
Taipui siitä loppukaarteen alussa pahoin ja oli melko heikko. 2 Nuoralan Taneli otti 100 juostuna pahan
laukan ja putosi heti kulisseihin. Oli jatkossa lauman hänniltä heikko. 9 Seekerin Sara otti heti
pysähdyslaukan ja jäi ratkaisevasti. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 13 Turpeinen lähti taustalta heti
ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti lopulta 900 juostuna viidenneltä sijalta laukan ja jäi hieman.
Laukkasi uudelleen 200 metriä myöhemmin. Liikkui jatkossa hyvin 3.-4. rataa pitkin, mutta otti 250 ennen
maalia kolmannen laukan ja meni hylkäykseen. 15 Tarok matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti sieltä
1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 950 ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi.
Väliajat: 33,5 / 6 - 32,5 / 6 - 33,5 / 6 - 30,0 / 7

