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1. Lähtö
7 Lex Nicolas kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 2 Pinkabella juoksi 4. sisällä. Sai
viimeisen takasuoran lopussa paikan 3. sisältä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja oli aivan hyvä kakkonen. Viim. 700
m 15,6. 1 Huldamarie juoksi 3. sisällä. Sai päätöspuolikkaan alussa paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoralle
tultaessa toiselle ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 4 Trixie Vice jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi
550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli lopussa vähän tasainen neljäs. 11 Steam Vici juoksi 4. ulkona. Oli
kirivaiheessa tasainen. 5 Don Roseman juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi
päätöspuolikkaan alussa vapaalle radalle. Taipui loppusuoralla ja menetti hieman asemiaan. 3 Hurry nousi 4. sisältä
puolikas juostuna toiseen ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti 550 ennen maalia uuteen selkään
toiseen ulos. Taipui jatkossa selvästi ja oli vaisu. 8 Star Vali juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi
viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli heikko. Keskeytti myöhemmin. 9 Tootsie juoksi 5. sisällä. Nousi
loppukaarteen alussa kiriin. Eteni mukavasti, mutta otti loppusuoran alussa laukan, mihin paloi rahasija. 6 Light Up ja
10 Money Vice olivat poissa.
Väliajat: 13,0 / 7 - 17,5 / 7 - 21,0 / 7 - 15,0 / 7

2. Lähtö
10 Express Eve matkasi alun taustalla toisella radalla. Jäi toisen kaarteen alussa 5. sisähevosen kupeelle toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni jatkossa kakkoskeulan kupeelle. Pudotti 400 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi loppusuoralla
toiselle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 15,6. 4 Unbounded Stride jäi 250 juostuna johtavan
kantaan. Peri 550 juostuna vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan. Veti pitkään pienellä erolla muihin. Tuli
loppusuoran alussa tavoitetuksi. Jäi lopussa toiseksi, mutta teki silti hyvän esityksen. 8 She Will Be sai toisessa
kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Tuli asiallisesti sisään asti ja oli kolmas. 7 Fixit juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna 5. ulos. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli tasaisesti. 6 Boulder
Illusion juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli hyvin
sisään. Viim. 600 m 12,8. 9 Maize matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Lähti
loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli tasaisesti. 1 M. T. On The Heels seuraili 3. sisältä maksimisijoitukseen. 5 Boss
Birdland painui 250 juostuna kärkeen ja veti kovaa. Otti 550 juostuna yllättäen pahan laukan ja putosi aivan lauman
hännille. Lähti 4. ulkoa viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Eteni hetken hyvin, mutta loppusuoralla matka
ymmärrettävästi hieman painoi. 2 Benon Safiro matkasi 3.-2. sisällä. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 3
Ginelle matkasi 4. sisällä. Seuraili lopussa vaisusti. Otti 150 ennen maalia lyhyen laukankin.
Väliajat: 11,5 / 5 - 16,5 / 4 - 21,0 / 4 - 14,5 / 10

3. Lähtö
3 Siriliisi eteni heti kärkipaikalle. Veti haluamaansa tahtia ja oli lopussa selvä voittaja. 1 Lentävä Rols juoksi johtavan
kannassa. Nousi päätössatasella toiselle ja oli aivan hyvä kakkonen. 12 Sillankorvan Uljas juoksi 3. ulkona. Lähti 650
ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti. Viim. 700 m 27,9. 5 Pelin Sälli oli 3. sisältä sisäradan
vetäessä tasainen. 7 Sigismund juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoralla hieman, mutta ei
kuitenkaan luovuttanut. 9 Velhomies juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Seuraili lopun
tasaisesti. Jäi aivan lopussa tekniseen pussiin. 10 Vivega Viltsu laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Teki jatkossa aivan
taustalta mukavan esityksen. 11 Ruiske matkasi toisessa ulkona. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin. Oli lopussa
lähinnä tasainen. 6 Tuurin Elli otti pahan lähtölaukan ja jäi pääjoukon hännille 5. ulos. Suoritti jatkossa tasaisesti. 8
Tarmo Ite juoksi 4. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli jatkossa vailla suurempaa virtaa. 2 Olaus
Magnus laukkasi lähdössä pitkäksi. 4 Marin Tase oli poissa.
Väliajat: 30,5 / 3 - 32,5 / 3 - 31,5 / 3 - 28,5 / 3

4. Lähtö

1 Excalibur It jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran
puolivälissä ja kiri lopussa varmaan voittoon. Viim. 400 m 12,0. 5 Pajas Face lähti aivan omaa tahtiaan ja oli nopeasti
kärkipaikalla. Tuli siitä hyvin sisään asti, vaikka tulikin lopussa selästään hyökänneen ohittamaksi. 6 Gambino Degato
matkasi 5. sisällä. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Lähti 600 ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten sisään asti. Viim.
600 m 12,7. 3 The Swede juoksi 4.-3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi vihdoin loppusuoran
alussa, minkä jälkeen tuli lopun varsin terävästi. 2 Daddy´s First juoksi 3. sisällä. Mahtui 900 ennen maalia
nousemaan toiseen ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi loppusuoran alussa ja tuli lopun vain tasaisesti. 4 One Memphis juuttui nopeasti 3.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni puolimatkassa kärkihevosen tuntumaan. Putosi siitä viimeisen
takasuoran lopussa ja otti lopussa aivan maksimit. 7 Sahara Rouge matkasi 2.-3. ulkona, mistä oli kirivaiheessa vailla
virtaa.
Väliajat: 11,5 / 5 - 14,5 / 5 - 15,0 / 5 - 12,5 / 1

5. Lähtö
3 Taigo Blessed kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään erittäin sopuisasti. Lisäsi tahtia loppukaarteessa ja oli
aivan ylivoimainen. 2 Selanne matkasi johtavan kannassa. Putosi 300 ennen maalia kärkihevosen kyydistä. Oli
kuitenkin varmasti toinen. 1 Sturdy Stride juoksi 3. sisällä. Oli sisäradan vetäessä tasainen kolmas. 11 Caldera Amour
matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 700
m 14,4. 4 Melody Heel juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti sisään asti. 6 Tesslove matkasi 4.
ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Kirikaista pysyi jatkossa kiinni. Pääsi 300 ennen maalia
nousemaan kiriin ja tuli lopun aivan juosten. 5 Elmo Exceptional juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400
juostuna 4. sisälle. Jäi lopussa vaille kiritilaa. 7 Madam´s Viggo Boy laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai jatkossa paikan
5. sisältä. Nousi 850 ennen maalia 5. ulos. Lähti samassa kiriin 3. radalle. Nousi 350 ennen maalia 4. radalle ja tuli
asiallisesti. 9 Explosive Elvis juoksi toisessa ulkona. Kiritila ei sieltä lopussa koskaan auennut. 8 Ranch Rocky Road
juoksi 6. ulkona. Ei saanut lopussa rintaman takaa lainkaan kiritilaa. 12 Birthday Cloud oli 5. ulkoa kirivaiheessa
lähinnä tasainen. 10 Masterstroke Aria oli poissa.
Väliajat: 16,0 / 3 - 19,5 / 3 - 17,5 / 3 - 13,0 / 3

6. Lähtö
6 Tuulian Sälli jäi alussa johtavan kantaan. Nousi 300 juostuna toiselle ja painui 150 metriä myöhemmin kärkeen. Veti
tasaista tahtia ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 7 Velaks kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui 400 juostuna paikastaan
ja jatkoi johtavan kannassa. Kiritila aukeni päätössatasella ja oli varmasti toinen. 9 Virel matkasi 4. ulkona. Kirikaista
pysyi pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun hyvin lauman hänniltä. Pärjää ilman
muuta pian. 5 Kevinin Tähti lähti rauhassa ja juoksi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä
mukavasti sisään asti. Viim. 1000 m 27,7. 10 Tvitteri juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja eteni 550
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoralla kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 3 H. V.
Tokka juoksi 5. ulkona. Siirtyi 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia 4. radalle. Oli lopussa
tasainen. 8 Buugi matkasi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 1 Torpparin Sisu juoksi 3. sisällä, mistä ei vain
riittänyt lopussa. 2 Vuaran Viima juuttui 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä.
Laukkasi viimeisen takasuoran alussa pahoin ja menetti pelinsä. 4 Alvaron juoksi 3. ulkona. Ei pysynyt enää 800
ennen maalia selässään. Laukkasi lopulta 450 ennen maalia lyötynä pitkäksi.
Väliajat: 27,0 / 6 - 28,0 / 6 - 28,0 / 6 - 29,0 / 6

7. Lähtö
5 Nazareth lähti oikein hyvin ja painui lopulta 300 juostuna kärkeen. Sai rauhoittaa toisella puolikkaalla merkittävästi.
Kiihdytti tahtia loppukaarteessa ja oli erittäin vakuuttava voittaja. 7 Don Pescador juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen

takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja tuli vahvasti sisään asti. Viim. 700
m 13,2. 1 Giresse Boko lähti oikein hyvin. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Putosi 300 ennen maalia kärkihevosen
kyydistä, mutta oli silti loppuun asti taistossa toisista rahoista. 3 Execute matkasi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia
selkään 3. radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa vapaalle radalle. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti. 9 Quick Petrol matkasi
pääosin 3. sisällä, mistä otti lopussa maksimit. 4 Inaccessible lähti vauhdilla, mutta joutui 300 juostuna tyytymään
paikkaan 3. sisällä. Nousi kuitenkin puolikas juostuna toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran lopussa hetkeksi vaille
kiritilaa. Pääsi 450 ennen maalia nousemaan 3. radalle. Ei enää ohitellut. 6 Cheri Sane lähti erittäin hyvin, mutta
juuttui 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja tuli lopun vain
tasaisesti. 2 BWT Bayern juoksi 3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 550 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 450 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 8 Oilsheik oli poissa.
Väliajat: 10,0 / 5 - 14,5 / 5 - 13,0 / 5

8. Lähtö
9 Voitinko juoksi 3. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni vahvasti ja painui 950 ennen maalia
kärkeen. Hallitsi loppumatkaa varmoin ottein. 5 Tomin Toivo painui 200 juostuna kärkeen. Jäi toisen ringin alkaessa
johtavan kantaan. Sai päätössatasella kiritilaa ja oli varmasti toinen. Jonkin verran jossiteltavaa jäi, sillä kiriväylä oli
pitkään kiinni. 6 Tosi Innokas juoksi 3.-4. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 4. sisälle. Sai edetä sujuvasti.
Nousi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli asiallisesti sisään. 3 Seekerin Lissu juoksi 2.-3. sisällä. Oli lopussa
tasainen. 2 Larvan Pramia matkasi 2.-3. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Eteni 850 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 4 Hiekan Hohto juuttui
toisen radan vetojuhdaksi, missä otti puolikas juostuna laukan ja jäi 4. ulos. Suoritti jatkossa tasaisesti. Viim. 1400 m
32,9. 1 Eurobondi juoksi 3.-4. sisällä. Oli lopussa aika vaisu. 8 Marsku kiertyi puolikas juostuna 3. radalta
kuolemanpaikalle. Aloitti siitä jo puolimatkassa matkan kohden takajoukkoja ja oli heikko. 7 Teuvo otti sata juostuna
laukan ja jäi selvästi. Sai 750 juostuna paikan lauman hänniltä. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja eteni hyvin. Otti
kuitenkin hieman ennen maalia laukan ja kolmannet rahat vaihtuivat hylkäykseen.
Väliajat: 30,5 / 5 - 32,0 / 5 - 33,5 / 9 - 33,0 / 9

