20. 5. Ravien juoksuselostukset
1. Lähtö

1 Parenski matkasi johtavan kannassa. Nousi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui päätösringin
alkaessa kärkeen. Sai rauhoittaa kolmannella puolikkaalla. Hallitsi loppumatkaa varmoin ottein. 5 MenoWille otti alun rauhassa. Matkasi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Puristi lopussa yhden
laukan avittamana varmasti toiseksi. Viim. 700 m 31,1. 2 Margetta laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja jäi
selvästi. Teki jatkossa mukavan esityksen. Viim. 2000 m 30,4. 6 Korsu- Tuisku nousi ensimmäisen
takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toiselle radalle. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta
ulkoa. Tuli asiallisesti maaliin asti. 3 Eurobondi juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toisen radan vetojuhdaksi. Puutui loppusuoralle tultaessa selvästi. 4 Sipras kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai
550 juostuna painostajan rinnalleen. Jäi puolimatkassa johtavan kantaan. Kävi viimeisellä takasuoralla
toisella radalla. Pudotti 600 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi 250 ennen maalia toiselle, mutta otti
pian pahan laukan, mihin menetti vähintään toisen sijan.
Väliajat: 29,0 / 4 - 28,0 / 4 - 35,5 / 1 - 32,5 / 1

2. Lähtö
8 Feeling Classy nousi 6. sisältä 2450 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui 2100 ennen maalia
kärkeen. Sai vetää sopuisasti ja otti lopussa helpon voiton. 7 Franky Des Molles nousi 5. sisältä kaksi
kierrosta ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli lopussa aivan hyvä kakkonen. 5 Marvel Neat ajoi
alussa toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 450 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan kierros juostuna.
Nousi johtavan kannasta 150 ennen maalia kiriin ja oli aivan hyvä kolmas. 6 Elmo Exceptional matkasi
pääosin 5. sisällä. Nousi 1200 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 1 Castle In The Sky
kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan ja kierros juostuna 3. sisälle. Laukkasi siellä
loppusuoran alussa yllättäen pitkäksi. 4 Kiss My Ace juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle.
Laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen. 2 Jadira Web ja 3 Stonecapes Topqun olivat poissa.
Väliajat: 20,5 / 5 - 20,5 / 8 - 17,0 / 7 - 17,5 / 8

3. Lähtö
13 Vieskoff lähti taustalta mukavasti ja eteni jo 350 juostuna neljänneksi. Nousi puolimatkassa
kakkoskeulan kupeelle. Sai 350 ennen maalia tuntuman kärkihevoseen. Jyräsi lopussa varmaan voittoon.
Viim. 1000 m 26,1. 9 Trumppi painui 400 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta. Tuli hyvin maaliin asti,
vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 11 Sarikan juoksi 3.-2. sisällä. Tuli aivan mukavasti maaliin asti. 7
Fransson otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa vahvan esityksen. Viim. 2000 m 27,2. Tästä
toinen kierros sujui vielä kovempaa. Viim. 1000 m 26,0. 10 Senikki seuraili pääjoukon hänniltä tasaisesti. 8
Landen Vinkka juoksi pitkään viidentenä. Otti 450 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja menetti samassa
pelinsä. 5 Luraus otti alussa laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa taustalta aika vaisu. 1 Kokardi otti pahan
lähtölaukan. Sinetöi epäonnistumisensa viimeisen takasuoran alun uudella laukallaan. Meni jatkossa
hylkäykseen. 3 Humander kiihdytti heti kärkipaikalle. Otti 350 juostuna pahan laukan. Laukkaili nopeasti

hylkäykseen asti. 4 Sipilä laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 5 Peltolan Jekku matkasi kolmantena. Sai
ensimmäisen takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Otti 650 juostuna laukan ja jäi neljänneksi. Oli
vielä mukana tototaistossa laukatessaan 50 ennen maalia hylkäykseen. 2 Otava Pee ja 12 Brenna olivat
poissa.
Väliajat: 38,0 / 9 - 33,0 / 9 - 27,0 / 9 - 28,0 / 13

4. Lähtö
2 Wicasa Sioux nousi 4. sisältä 400 juostuna toiseen ulos. Jäi kierros juostuna 3. ulos. Lähti 550 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Puristi lopussa ryhdikkäästi voittoon asti. Oli heti pitkän tauon jälkeen jäätävän hyvä.
Näytti voittavan lähes ajamatta. Viim. 700 m 11,5. 6 Smiley Match otti alun rauhassa ja juoksi 4. sisällä.
Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle ja siirtyi pian kiriin 3.-4. radalle. Tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 400
m 11,3. 4 Malecon juoksi 3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni kierros juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Piti siinä tempon reippaana ja tuli hyvin maaliin asti. 8 Earn N´Burn matkasi aivan
lauman hännillä sisäradalla. Nousi 800 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3. radalle.
Tuli aivan juosten maaliin asti. 7 Mainio ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta 350 juostuna
kärkipaikalle asti. Tahti ei missään vaiheessa kunnolla rauhoittanut. Puutui lopulta päätössatasella selvästi.
9 Surprise Leader matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Oli jatkossa
asiallinen. 3 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Seuraili lopussa
maksimisijoitukseen. 5 Noble Boy S juuttui 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna
paikan toisesta ulkoa. Otti lopussa maksimit. 1 Sahara Foxylady juoksi 3. sisällä. Otti lopussa maksimit.
Väliajat: 10,5 / 7 - 14,0 / 7 - 14,0 / 7 - 12,0 / 2

5. Lähtö
12 Liinan Liekki juoksi lauman hännillä 7. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3.-4. radalle. Eteni 250
ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä jyräsi lopussa helppoon voittoon. Viim. 700 m 22,9. 13 Kleppe
Spödå juoksi matkasi 6. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 4.
radalle. Painui lopulta 300 ennen maalia kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 24,6. 9 Aiheen
Juhannus lähti hyvin matkaan ja painui jo 300 juostuna kärkeen. Jäi lopulta 300 ennen maalia alakynteen
voittotaiston suhteen, mutta piti isojen tasoerojen lähdössä vielä kolmanneksi. 3 Tosi Innokas juoksi 3.
sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen neljäs. 7 Marhotti juoksi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3.
radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa. Tuli lopun tasaisesti. 8 H. V. Tokka jäi 300 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Jäi loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan
radan 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 1 Tuikkiva kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 250
juostuna johtavan kantaan. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Jäi lähes samassa hetkeksi vaille kiritilaa.
Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 10 Villin Viksu matkasi 5. ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan 4. ulkoa. Oli
loppumatkalla pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rataa ei löytynyt kunnolla lopussakaan. 6 Kirihai matkasi
pääosin 3. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 11 Ruopas juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin
alkaessa toiselle. Siirtyi 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Ei kuitenkaan edennyt ja pudotti
loppukaarteessa takaisin sisäradalle. Oli kaikkiaan vain tasainen. 2 Seppele juuttui toisen radan
vetojuhdaksi, missä otti 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Ajoi jatkossa voimalla eteenpäin ja sai 550
juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Taipui lopulta 350 ennen maalia selvästi. 5 Tripla Hoo juoksi 4.
sisällä. Taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa selvästi ja oli aika vaisu. 4 Uusi- Valtsu laukkaili nopeasti
hylkäykseen asti.

Väliajat: 33,5 / 9 - 30,5 / 9 - 27,5 / 9 - 24,0 / 12

6. Lähtö
6 Zoom Zoom juoksi toisessa ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja puristi viime metreillä eleettömään
voittoon. Viim. 400 m 12,0. 1 M. T. Master Don kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää erittäin sopuisasti. Tuli
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin loppumetreillä toiseksi. 3 Racing Boy juuttui nopeasti 4. sisähevosen
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen rinnalle. Tuli siitä rehdisti maaliin
asti. 9 Redhot Tap Dancer matkasi johtavan kannassa. Ei saanut lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 2
Griminal Jack juoksi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia 3. ulos. Tuli loppua aivan juosten. 7 Daddy´s First
juoksi 5. sisällä. Nousi puolimatkassa 4. ulos. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Tuli loppua asiallisesti. 5
Sunbird Chelsea juoksi 4. sisällä. Otti lopussa maksimit. 8 Cousin Evert juoksi 3. ulkona. Puutui
loppukaarteessa ja oli pitkältä tauolta vielä vailla virtaa. 4 Wide Game poissa.
Väliajat: 15,0 / 1 - 16,5 / 1 - 15,0 / 1 - 12,0 / 1

7. Lähtö
12 Lystilän Lento juoksi 4. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni puolimatkassa toisen
radan vetojuhdaksi. Löi jatkossa kovaa painetta ja liukui lopussa vahvasti eleettömään voittoon. Viim. 1000
m 27,0. 5 Lumi- Rami lähti hyvin ja painui 450 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja tuli oikein
hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 6 Niemen Julius painui nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan
450 juostuna. Putosi 300 ennen maalia kovan kärkiparin kyydistä. Oli kuitenkin lopussa varmasti kolmas. 1
Yrjänän Monikaani otti 150 juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi pääjoukon hännille toiselle radalle. Matkasi
päätösringin alkaessa 5. ulkona. Tuli aivan juosten maaliin asti. 10 Ekori Ässä juoksi 3. ulkona. Jäi
puolimatkassa 4. ulos. Seuraili tasaisesti. 7 Apila- Anneli juoksi 2.-3. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran
lopussa sisäradalle ja seuraili tasaisesti. 11 Kuusirantanen juuttui puolikas juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Laukkasi 550 ennen maalia lyhyesti ja menetti
selvästi asemiaan. Tuli lopun asiallisesti. 3 Ivarsfenomen myöhästyi lähdössä selvästi. Jäi taustalle, missä oli
vailla suurempaa virtaa. 4 Seekerin Sara juoksi 3. sisällä. Taipui viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli vailla
virtaa. 2 Turen Touhu jäi selvästi jo ennen lähtölinjaa ja mahdollisuudet menivät heti. 8 Jantter juuttui
alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti 450 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 9
Seekerin Lissu taipui lauman hänniltä sisäradalta jo vajaa kierros juostuna, eikä kaikki voinut olla kunnossa.
Väliajat: 25,0 / 5 - 27,0 / 5 - 26,0 / 5 - 27,5 / 12

8. Lähtö
12 Endless Story sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Eteni
päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen rinnalle. Puristi siitä lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,5. 3
Gabriel Barsk juoksi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 550 ennen maalia 4. ulos. Lähti
loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun oikein pirteästi. Viim. 400 m 14,5. 7 Julius Ares lähti hyvin ja painui jo
250 juostuna kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. 11 Satah matkasi 3. ulkona. Lähti 250 ennen maalia kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 5 Hogan Star
juuttui nopeasti 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran alussa
kärjen tuntumaan. Jäi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Tuli aivan juosten maaliin asti. 1 Hannah Hoss jäi
200 juostuna johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 6 Por Nie Pop seuraili 3. sisältä tasaisesti. 13 Japp

seuraili tasaisesti juostuaan taustalla sisäradalla. 14 Laurila´s Haldir juoksi 5. ulkona. Sai edetä sujuvasti ja
tuli tasaisesti. 4 Can Cash otti 5. sisältä maksimit. 8 Matamixx juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti 750 juostuna lauman hännille. Ei esittänyt kirivaiheessa ihmeitä. 2 Mr Charger otti
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 10 Midsummer Cubana lähti 4. ulkoa 1200 ennen maalia kiriin
3. radalle. Taipui loppukaarteessa ja otti maksimit. 9 Kings Island King laukkasi ensimmäisessä kaarteen
lopussa pitkäksi.
Väliajat: 20,5 / 7 - 19,5 / 7 - 15,5 / 7 - 15,0 / 12

