1. Lähtö

10 Mainio lähti ensimetreillä tasaisesti, mutta ruuna pääsi nopeasti vauhtiin. Se eteni ensimmäisen
takasuoran alussa 3.radan kautta toiseen ulos. Ruuna lähti 1350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni 150 metriä myöhemmin kuolemanpaikalle. Ruuna runttasi siitä lopussa päätössatasella
hallittuun voittoon. Viim. 1000 m 15,2. 4 Lake´s Action juuttui alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui
ensimmäisen takasuoran lopulla kärkipaikalle. Se tuli siitä hyvin maaliin asti, vaikka tulikin lopussa
ohitetuksi. Viim. 700 m 15,0. 15 Castor Troy matkasi 6.ulkona, mistä ruuna pudotti 1150 ennen maalia
4.sisään. Se nousi 600 ennen maalia toiselle radalle ja ruuna siirtyi 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se oli lopussa oikein varmoin ottein kolmas. Viim. 700 m 15,6. 5 Nemea Facade juoksi 3-4.ulkona,
mistä tamma oli lopussa tasainen neljäs. 2 Ego Hoss juoksi 3.sisällä, mistä ruuna nousi kierros ennen maalia
3.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti 400 ennen
maalia kakkoskeulan rinnalle toiselle radalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Lovely Sunshine juoksi 5.ulkona, mistä
ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 16 Cousin
Princess otti keskijoukoissa 250 juostuna pahan laukan ja tamma jäi paljon. Se kulki jatkossa kulisseissa taas
vahvasti ja sai lopussa vielä rahaa. Viim. 1700 m 15,7. 1 Winetta Julia kiihdytti heti kärkipaikalle, missä
tamma laukkasi ensimmäisen takasuoran puolivälissä. Se pudotti hieman myöhemmin lennosta raville ja
juuttui kuolemanpaikalle. Tamma sai 900 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se pudotti päätöspuolikkaan
alussa kakkoskeulaksi ja tamma otti maksimit. 3 Mico Roff laukkasi alussa lyhyesti, mutta ruuna sai
kuitenkin paikan 4.sisältä. Se nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.ulos. Ruuna oli sieltä
kirivaiheessa vain tasainen. 14 Navarron Gladiator ei esittänyt lopussa ihmeitä juostuaan pääosin 6.ulkona.
13 Blady De Bandera matkasi 5-6.sisällä, mistä ruuna oli seurailemassa maksimaaliseen sijoitukseen, mutta
se jäi 300 ennen maalia vaille kiritilaa. Ruuna nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle, mutta kirimistä ei
kuitenkaan juuri tapahtunut. 9 Lonely Rose matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 450 ennen maalia toiselle
radalle. Se antoi loppusuoralle tultaessa pahoin periksi. 11 Rainbow Giant käynnistyi taustalta mukavasti ja
ruuna sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Se taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran lopussa.
Viim. 400 m 28,8. 12 Smart And Fast otti sisäradan jonossa 200 juostuna laukan ja tamma jäi hieman. Se
matkasi jatkossa lauman hännillä sisäradalla, missä tamma taipui pahoin jo viimeisen takasuoran alussa.
Viim. 700 m 32,7. 7 Timo Frontline lähti hitaasti ja ruuna putosi heti lauman hännille. Se ravasi koko ajan
heikosti ja ruuna keskeytti lopulta. 8 Cosmos Playgirl laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 20,5 / 1 - 20,5 / 4 - 16,5 / 4 - 14,0 / 10

2. Lähtö

8 Ypäjä Luotsi lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin ja ori sai 850 juostuna paikan 3.sisältä. Se
nousi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Ori painui loppukaarteen alussa kärkipaikalle ja se otti
lopussa selvän voiton. Viim. 1000 m 30,5. 3 Isosalon Kiira matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma eteni 1550
ennen maalia kakkoskeulaksi. Se sai koko ajan edetä sisärataa pitkin ja tamma piti lopussa toiseksi. 7
Villiheili matkasi harvassa muodostelmassa 4.sisällä. Tamma nousi loppusuoralle tultaessa toiselle radalle ja
se oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. Viim. 700 m 30,7. 5 Helkan Terttu matkasi harvassa laumassa
5-6.sisällä, mistä tamma seuraili laukkojen avittamana viimeiselle rahasijalle. 4 Vietävän Ekotar juoksi
harvassa laumassa noin 5.sisällä. Tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se otti 450

ennen maalia laukan ja tamma menetti mahdollisuutensa. 6 Siron Peli lähti haparoiden matkaan ja ruuna jäi
aivan taustalle, missä se myös pysyi jatkossa. 1 Ruopas kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori veti tasaisen
reippaasti. Se laukkasi siinä 550 ennen maalia pitkäksi. 2 Lumi- Nanni matkasi alun kakkoskeulana, mistä
tamma jäi 550 juostuna 3.sisään. Se otti 900 juostuna laukan ja tamma jäi taustalle. Se laukkaili siellä
jatkossa hylkäykseen asti.

Väliajat: 33,0 / 1 - 32,5 / 1 - 30,5 / 1 - 31,5 / 8

3. Lähtö

8 Amanda Rose pääsi 300 juostuna pudottamaan 3.radalta toiseen ulos. Tamma jäi siitä 550 ennen maalia
kuolemanpaikalle. Se runttasi siitä loppusuoralla varmaan voittoon. 5 Crossfire Bonfire eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui viimeisen takasuoran lopussa keulaan. Se tuli siitä hyvin maaliin asti,
vaikka tulikin päätössatasella ohitetuksi. 4 Fabrice Web matkasi 4.ulkona, mistä ruuna puristi tasaisesta
takajoukosta kolmanneksi. Viim. 700 m 17,0. 6 Kiara Ale juoksi 3.ulkona, mistä tamma seuraili tasaisesti
sisään asti. 11 Magic From Heaven juoksi 5.ulkona, mistä tamma oli kirivaiheessa tasainen. 2 My Bikini
Workout kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma putosi viimeisen takasuoran lopulla kärjen kyydistä ja se
seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Arabica Redneck juoksi 3.sisällä, minne tamma jäi viimeisen
takasuoran alussa vaille kiritilaa. Se sai 150 metriä myöhemmin vapaan radan ja tamma tuli lopun vain
tasaisesti. 12 Acadian Cavi ei vain riittänyt 5.sisältä lopussa lainkaan. 1 Gabriel Star lähti rauhassa ja ruuna
jäi 4.sisään, mistä se oli lopussa rehellisen riittämätön. 3 Taigo Blessed matkasi johtavan kannassa, mistä
ruuna taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa. Se keskeytti loppukaarteessa. 7 Kemas Beauty ja 10
Trireless Edward olivat poissa.

Väliajat: 13,0 / 2 - 16,5 / 2 - 14,0 / 2 - 15,5 / 8

4. Lähtö

5 Curakao kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi varmoin ottein maaliin saakka. Viim. 700 m 14,4.
16 Wilds Celebrity matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se
huilasi loppukaarteessa hetken toisessa ulkona. Ruuna lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 14,4. 11 Proud Of The Queen juoksi 3.ulkona, mistä
tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 550 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma pudotti loppusuoralla johtavan kantaan ja oli lopussa kolmas. 9 Diablo
Star juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 300 ennen
maalia neljänneksi ja piti lopussa asemansa. 13 Elzevier Lloyd juoksi 6.sisällä, missä ruuna oli pitkään vailla
kiritilaa. Se nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle, mutta kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa
rata löytyi 400 ennen maalia, minkä jälkeen ruuna tuli lopun asiallisesti. 4 Viva Avenger matkasi toisessa
ulkona, mistä tamma seuraili tasaisesti sisään asti. 10 Hollywood Hawk matkasi 7.sisällä. Tamma nousi sieltä
1050 ennen maalia 7.ulos. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle. Tamma jäi 350 ennen maalia
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli lopun tasaisesti. 8 Danny Daylight juoksi 5.sisällä, missä ruuna ei kunnolla

pitänyt selkäänsä. Se nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Ruuna sai lopussa selvien
tasoerojen lähdössä vielä viimeiset rahat. 3 Quite Special matkasi 3.sisällä, minne ruuna jäi viimeisen
takasuoran lopulla pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, mutta
mahdollisuudet olivat jo menneet. 14 Starlight Diva otti lopussa aivan maksimit juostuaan 6.ulkona. 12 J. A.
Priscilla haparoi lyhyesti 80 juostuna ja tamma jäi lauman hännille. Se oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 6
Black Tribe sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Tamma taipui sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä ja se putosi lopussa taustalle. 13 Zelle´s Escalade oli lauman hänniltä vaisu. 2 Lötens Love
Gossip lähti hitaasti matkaan ja tamma jäi taustalle toiselle radalle. Se pudotti kierros ennen maalia
sisäradalle ja tamma oli lopussa oikein vaisu. 1 Kickboo Windcape laukkasi 200 juostuna 3.sisällä pitkäksi. 7
Amazing Spring sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma pudotti
päätöspuolikkaan alussa sisäradalle. Se laukkasi 200 ennen maalia väsyneenä pitkäksi.

Väliajat: 17,0 / 5 - 17,5 / 5 - 17,0 / 5 - 14,0 / 5

5. Lähtö

8 Bosses Lady käynnistyi reippaasti ja tamma painui puolikas juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Se sai
vetää jatkossa oikein sopuisasti ja tamma otti lopussa reippaalla lopetuksellaan varman voiton. 6 Daze
matkasi alun 4.sisällä, mistä tamma nousi 600 juostuna 4.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Se
kiristi viimeisen takasuoran lopussa vauhtia ja tamma puristi lopussa vahvasti puolittain voittaneen rinnalle.
Viim. 700 m 12,4. 7 Ultimate Critic kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 450 juostuna johtavan
kantaan. Se oli sieltä lopussa kunnolla tilaa saamatta kolmas. 10 Arctic Elsa matkasi 3.ulkona, mistä tamma
lähti loppukaarteen puolivälissä kiriin 3.radalle. Se tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 10,3. 3 Leemark´s
Giselle juoksi 4.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa väylä aukeni vasta loppusuoran alussa,
minkä jälkeen se tuli lopun tasaisesti. 1 Haley Web juoksi 5.sisällä, mistä tamma tuli sisäradan vetäessä
asiallisesti maaliin asti. 5 Feisty Savage jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Tamma jäi puolikas juostuna
3.sisään, mistä se antoi loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 9 Can´t Buy My Love matkasi 6.sisällä, mistä
tamma nousi toisen kierroksen alkaessa 4.ulos. Se tyytyi lopussa kovassa tehtävässä seurailuun. 4 Tonight
Leader jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 5.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tamma
sai hieman myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Se putosi loppukaarteessa vetoapunsa selästä ja tamma
laukkasi 200 ennen maalia hieman väsyneen oloisena pitkäksi. 2 Like a Citrinella oli poissa.

Väliajat: 11,0 / 8 - 17,0 / 8 - 18,5 / 8 - 11,5 / 8

6. Lähtö

6 Larvan Hurmos matkasi alun 3.sisällä, mistä ori nousi toisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Se
painui loppusuoran puolivälissä kärkipaikalle ja ori piti lopussa niukkaan voittoon. 5 Joriini matkasi 3.ulkona,
missä ori oli viimeisellä takasuoralla pussissa. Vapaa rata löytyi loppukaarteen puolivälissä ja se tuli vahvasti
maaliin asti. Ori ehti lopussa lähes voittoon asti. 3 Loikkaus kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma tuli
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 10 Tohari sai ensimmäisen takasuoran

lopulla paikan toisesta ulkoa, mistä tamma oli lopussa tasainen neljäs. 7 Lilin Jytky laukkasi lähdössä ja ori
jäi taustalle. Se matkasi jatkossa 5.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään
3.radalle. Se siirtyi loppukaarteen alussa 4.radalle ilman vetoapua. Ori oli lopussa tasainen. Viim. 1900 m
25,2. 8 Tupla- Timo juoksi 4.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle. Se seuraili
jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Suvi Kevätön matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti kierros juostuna
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kiri katkesi 400 ennen maalia tulleeseen laukkaan. Tamma tuli lopun
laukasta selvittyään tasaisesti. 1 Turon Linda matkasi johtavan kannassa, mistä tamma antoi 300 ennen
maalia periksi ja se putosi lopussa aivan taustalle. Viim. 400 m 30,7. 4 Iiinan Maestro juoksi 3.sisällä, mistä
ruuna nousi 300 ennen maalia kiriin 3.radalle. Sen kiri katkesi loppusuoran alun pahaan laukkaan ja ruunan
mahdollisuudet menivät samassa. 11 Sopun Haaste otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä taustalla
ratkaisevan laukan ja orin peli oli heti selvä. 2 Liisan Tulilintu laukkasi lähdössä ja tamma putosi taustalle. Se
otti ensimmäisen kaarteen puolivälissä uuden pahan laukan. Tamma otti jatkossa erittäin hyvin vauhtia.
Ensimmäiset 500 metriä laukan jälkeen sujuivat 19,5-tahdilla. Peli vesittyi kuitenkin kierros juostuna
tulleeseen kolmanteen laukkaan.

Väliajat: 26,5 / 3 - 27,0 / 3 - 24,5 / 3 - 25,0 / 6

7. Lähtö

2 Graceful Swamp kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori sai vetää avausringin rauhassa. Se kiihdytti tahtia
toisella kierroksella ja ori nappasi lopussa erittäin helpon voiton. Lähdön aikana alkoi melko voimallinen
vesisade. Viim. 700 m 12,7. 4 Knows Best juuttui kärjen tuntumaan 3.radan kiertäjäksi. Ori sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai sinne 700 juostuna vetoavun eteensä. Ori lähti
toisesta ulkoa viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai loppukaarteen alussa
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ori oli hyvä toinen. Viim. 700 m 12,6. 12 Hudson Web matkasi 4.sisällä,
mistä ori nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Se pääsi sieltä sujuvasti etenemään toista rataa
pitkin. Ori nousi loppusuoralla kiriin 3.radalle ja se ehti lopussa kolmanneksi. Viim. 400 m 13,5. 9 Eliot Ness
matkasi johtavan kannassa, mistä ori putosi loppusuoralla kärkihevosen kyydistä, mutta se oli kuitenkin
loppuun asti mukana taistossa kolmansista rahoista. 11 Fox Lover juoksi 5.ulkona, mistä ori lähti viimeisen
takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 12,7. 3
Special Present juoksi 3.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se putosi
pian vetoapunsa selästä, mutta ori säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m
14,2. 6 Count Forte juuttui heti 3.radalle selkään. Ori eteni tasaisesti eteenpäin ja se sai 700 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Ori pudotti loppukaarteen alussa 3.sisään ja seuraili lopun tasaisesti. 5 Arctic
Pastor ei vain riittänyt 4.ulkoa lopussa lainkaan. 8 Callela Louis otti alun rauhassa ja ori pudotti
ensimmäisen takasuoran alussa 6.sisään. Se ei jatkossa esittänyt ihmeitä. Viim. 700 m 16,0. 1 Cavalier
laukkasi lähdössä ja ori jäi selvästi. Se sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 5.sisältä. Ori oli lopussa
vain tasainen. Viim. 1800 m 16,0. 10 Smoky Cloud matkasi 3.sisällä, mistä ruuna taipui päätöspuolikkaan
alussa pahoin. 7 Trouble Leader oli poissa.

Väliajat: 14,5 / 2 - 16,0 / 2 - 14,5 / 2 - 12,0 / 2

8. Lähtö

11 Still Loving You matkasi alun taustalla, mistä ori lähti 2550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni 2350 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ori laittoi toisella kierroksella painetta kärkihevoselle ja
sama jatkui päätösringillä. Se painui viimeisen takasuoran lopulla kärkipaikalle ja ori otti lopussa aivan
ylivoimaisen voiton. Viim. 1000 m 15,2. 9 The Swede matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni loppukaarteessa kolmanneksi ja ruuna oli lopulta
varmasti toinen. Viim. 700 m 16,3. 6 Callaway Scoop eteni nopeasti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää
avausringin rauhassa. Jatkossa se sai painostajan rinnalleen. Ruuna jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan
ja se oli jatkossa aivan hyvä kolmas. 3 Magnifik C. D. matkasi 3.sisällä, minne ruuna jäi 850 ennen maalia
vaille kiritilaa. Se löysi vapaan väylän päätöspuolikkaan alussa ja ruuna tuli lopun mukavasti. Viim. 500 m
16,8. 2 J. A. Ninja nousi 5.sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tamma sai 800
juostuna paikan toisesta ulkoa. Se putosi kierros ennen maalia kärkiparin kyydistä. Tamma pääsi viimeisen
takasuoran alussa pudottamaan kakkoskeulaksi. Se antoi loppukaarteessa hieman periksi. 8 Frans G seuraili
3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Crystal Bay pudotti 250 juostuna kuolemanpaikalta johtavan
kantaan. Ori putosi sieltä päätöskierroksen alkaessa kärkiparin vauhdista. Se seuraili jatkossa
vakuuttamatta maksimaaliseen sijoitukseen. Viim. 700 m 22,1. 10 Say It oli 5.sisältä oikein vaisu. 4 Red Guy
User laukkasi lähdössä ja ruuna jäi paljon. Se sai kierros juostuna paikan 5.ulkoa. Ruuna putosi jo
puolimatkassa vetoapunsa selästä ja loppumatka oli melko tahmeaa taivallusta. Viim. 700 m 27,9. 5 Yezzir
Hanover otti alkumetreillä ahtaassa tilanteessa laukan ja ruuna putosi lauman hännille, missä se oli lopussa
oikein vaisu. 1 Uccio matkasi 4.sisällä, mistä ruuna aloitti 1500 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja.
Se keskeytti loppukaarteessa.

Väliajat: 20,0 / 6 - 21,0 / 6 - 15,5 / 6 - 16,5 / 11

9. Lähtö

5 Novan Voitto otti 150 juostuna laukan ja ori selvästi. Se sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan
4.ulkoa. Ori lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilma vetoapua. Se huilasi loppukaarteessa hetken
toisessa ulkona, mistä ori lähti loppusuoran alussa uudelleen kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se jyräsi
lopussa vahvasti selvään voittoon. Viim. 1700 m 29,3. 11 Rojaali sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori
lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä
ori puristi lopussa hyvin ja oli maalissa varmasti toinen. 8 Aiheen Juhannus käynnistyi reippaasti ja tamma
eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Se jäi loppusuoran alussa puolivälissä kolmanneksi ja tamma piti asemansa
helposti. 4 Mayatuuli juuttui 250 juostuna kuolemanpaikalle, mistä tamma pudotti loppukaarteen alussa
johtavan kantaan. Se oli sieltä selvästi kärkitriolle jääneenä neljäs. 12 Golda Maaria seuraili 5.ulkoa
tasaisesti sisään asti. 7 Olivia sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma aloitti viimeisen
takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Se sai kuitenkin isojen tasoerojen lähdössä vielä rahasijan.
Viim. 400 m 36,7. 10 Y. P. Annmarie juoksi 3.sisällä, mistä tamma antoi viimeisen takasuoran puolivälissä
pahoin periksi. Viim. 400 m 44,2. 2 Kotorinnan Topi antautui 4.sisältä selvästi viimeisen takasuoran alussa. 1
Ekomani laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Bietro laukkasi lähdössä pahoin. Ruuna sinetöi hylkäyksensä
loppukaarteen uudella laukallaan. 6 Myytti laukkasi lähdössä ja tamma jäi taustalle. Se lähti pääjoukon
hänniltä 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma otti kierros ennen maalia uuden laukan.

Se sinetöi hylkäyksensä loppukaarteen kolmannella laukallaan. 9 Piirron Vauhti juoksi 3.ulkona, mistä ori sai
viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Se laukkasi päätöspuolikkaan alkaessa yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 27,5 / 8 - 31,0 / 8 - 30,0 / 8 - 29,0 / 5

