1. Lähtö

7 Ämpäri eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja irtosi lopussa selvään voittoon. 9 Soman Sirius
juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi
loppusuoralla niukasti toiseksi. 2 Marsku juoksi johtavan kannassa. Oli siitä loppuun asti taistossa toisista
rahoista. 12 Toiskan Mamselli juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi
loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 10 Tilun Taru lähti 5. ulkoa 1100 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai viimeisen takasuoran alussa 3. radalle vetoavun eteensä. Puristi
kirinsä tasaisesti maaliin asti. 6 Sypressi juoksi 3. ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja tuli lopun
tasaisesti. 11 Kankalon Sälli seuraili 4. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Kaunis Elsa otti alun rauhassa
ja juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vailla virtaa. Ravikin oli
hieman kateissa. 1 Tosi Innokas juoksi 3. sisällä. Taipui sieltä selvästi loppukaarteessa ja oli oikein vaisu. 5
Siniparta keikkui ensimmäisen ringin 3. radalla. Putosi 900 ennen maalia lauman hännille sisäradalle, missä
tuli lopun erittäin vaisusti. 3 Hallitseva juoksi 4. ulkona. Oli seurailemassa sieltä taistoon viimeisistä rahoista
laukatessaan loppusuoran puolivälissä hylkäykseen. 4 Larvan Lempi juuttui nopeasti kuolemanpaikalle.
Laukkasi siinä pitkäksi loppukaarteen alussa.

Väliajat: 32,0 / 7 - 34,5 / 7 - 36,0 / 7 - 29,0 / 7

2. Lähtö

5 Destiny Lime sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi sieltä viimeisen takasuoran lopussa hieman
ahtaan oloisesti toiselle radalle. Jäi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi ja puristi siitä
loppumetreillä varmaan voittoon. 8 Albatros juoksi toisessa ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni 300 ennen maalia kärkipaikalle ja tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi.
6 Por Nie Pop juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Tuli sieltä lopun asiallisesti. 7 Fast
Hero eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä piti tempon tasaisen reippaana. Painui 350 ennen maalia
kärkeen, mutta jäi pian kolmanneksi. Kesti reippaan tempon oikein hyvin. 9 Amiraal Lada juoksi 4. ulkona.
Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 3 Mac Light Prince kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Sai siinä
koko ajan painetta osakseen. Putosi lopulta 400 ennen maalia kärkitaistosta ja tuli lopun aika vaisusti. 1
Wild Peter oli 3. sisältä rehellisen riittämätön. 2 Boss Birdland juoksi 3. ulkona. Laukkasi siellä 550 ennen
maalia hieman ahtaan oloisessa tilanteessa pitkäksi. 4 Tauriel oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 3 - 15,5 / 3 - 17,0 / 3 - 18,0 / 5

3. Lähtö

4 Grand Ale kiihdytti heti kärkipaikalle. Otti siitä lopussa hallitun voiton. 1 Por Nic Rock juoksi 3. sisällä.
Nousi 350 ennen maalia toiselle ja samassa kiriin 3. radalle. Oli lopussa hyvä toinen. 9 The Swede matkasi 4.
sisällä. Sai sieltä loppusuoralle tultaessa sujuvasti tilaa ja oli asiallinen kolmas. 2 Haras Du Pin seuraili

johtavan kannasta tasaisesti neljänneksi. 7 Spirit Squad juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai
ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli
lopun tasaisesti. 6 Hamis Fameraiser juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle.
Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun ajettuna asiallisesti. 8 Sahara Rouge oli 4.
ulkoa kirivaiheessa asiallinen. 5 Hopeless Guy juoksi 3. ulkona. Jäi sinne loppukaarteessa vailla kiritilaa.
Löysi vapaan radan 300 ennen maalia, minkä jälkeen ei suorittanut ohituksia. 3 Issaquah Sund lähti 1750
ennen maalia 4. ulkoa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 600 juostuna kuolemanpaikalle. Taipui siitä
selvästi loppukaarteen alussa ja tuli lopun vailla virtaa.

Väliajat: 12,5 / 4 - 16,0 / 4 - 16,5 / 4 - 11,5 / 4

4. Lähtö

1 Svengi nousi 450 juostuna 4. sisältä toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti loppusuoralle tultaessa johtavan
kantaan. Sai siitä 150 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan haltuunsa ja otti lopussa
hallitun voiton. 11 Mylverin Yrjö sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Tuli mukavasti ja
oli lopussa hyvä toinen. 4 Vilmer Myrberg kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 350 juostuna. Seuraili
jatkossa johtavan kannasta maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Vauhti- Vipinä otti 4. ulkoa tarkalla ajolla aivan
maksimit. 8 Ani- Aimo juoksi 3. sisällä. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Tutun Tarina
laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille sisäradalle. Suoritti jatkossa tasaisesti. 9 Miss Viehätys otti 4. sisältä
aivan maksimaalisen sijoituksen. 3 H. V. Tokka laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Oli jatkossa asiallinen. 7
Aleksin Ilo laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Lähti puolimatkassa pääjoukon hänniltä toiselta radalta kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tuli lopun aika vaisusti. 2 Slovari otti
keskijoukoissa toisella radalla ensimmäisen takasuoran puolivälissä pahan laukan. Keskeytti jatkossa
kulisseissa. 6 Ruiske juoksi 3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
asiallisesti, mutta 50 ennen maalia tullut laukka vei kolmannet rahat. 10 Jamas Vilmer lähti heti ajamaan
eteenpäin ja painuikin lopulta 400 juostuna kärkipaikalle asti. Laukkasi siinä todennäköisen voittonsa 150
ennen maalia ja meni hylkäykseen asti.

Väliajat: 29,0 / 10 - 31,5 / 10 - 32,0 / 10 - 30,0 / 1

5. Lähtö

10 Cheri Sane juoksi 5. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui
päätössatasella pitkän kirinsä jälkeen hallittuun voittoon. 3 Curakao kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Tuli
siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 5 La Masse Monetaire ei saanut johtavan
kannasta lainkaan kiritilaa. 1 Kickaboo Windcape juoksi 3. ulkona. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen
sijoitukseen. 8 Hamlet Star lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi lopulta 650 juostuna
kuolemanpaikalle. Tuli siitä aivan juosten sisään asti, vaikka päätössatasella matka ymmärrettävästi hieman
painoikin. 11 Denna teki 7. ulkoa asiallisen 650 metrin kirin. 9 Callela Kassius juoksi 5. ulkona. Oli sieltä

kirivaiheessa vain tasainen. 6 Melody Heel lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Sai 200 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Otti sieltä lopussa maksimit.
2 Nelle Kavat ei vain riittänyt lopussa 3. sisältä. 12 Fonseca Boko ei esittänyt 4. ulkoa oikein mitään. 4 Lucky
Tempest oli 4. ulkoa rehellisen riittämätön. 7 Jo Jo Gunne ei vain riittänyt 5. sisältä lopussa.

Väliajat: 12,5 / 3 - 14,5 / 3 - 18,0 / 3 - 16,5 / 10

6. Lähtö

1 Werner Ors jäi kärkipaikalta 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi 400 juostuna toiseen ulos. Siirtyi 400
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiri lopussa varmaan voittoon. 4 Enjoy Pepper eteni nopeasti
kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti maaliin asti. 5 Star To Be Loved eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä
piti tempon tasaisen reippaana. Tuli umpirehdisti sisään asti. 2 Don Pescador juoksi 3. ulkona. Oli sieltä
kirivaiheessa tasainen. 7 Lemon Breezer juoksi 5. ulkona. Tuli sieltä lopun asiallisesti. 11 Millcape´s Devil
matkasi johtavan kannassa, minne jäi loppumetreillä tekniseen pussiin. 8 Duquesa matkasi 3. sisällä.
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 3 Ex Graxy juoksi 4. ulkona. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran
puolivälissä ja oli vaisu. 9 Emelie Frost otti alkumetreillä pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 6 Crystal Bay
juoksi 5. ulkona. Pudotti 850 ennen maalia sisäradalle. Laukkasi loppukaarteen alussa voimissaan olevana
pitkäksi. 10 Rocknrol Kronos ja 12 Johnny English olivat poissa.

Väliajat: 09,5 / 4 - 12,5 / 4 - 16,0 / 1

7. Lähtö

6 Taj One juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna 4. ulos. Sai päätösringin alkaessa
paikan 3. ulkoa. Sai jatkossa edetä toista rataa pitkin. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja oli vakuuttava
voittaja. 4 Twinquit otti 250 juostuna laukan ja jäi aivan lauman hännille. Lähti 5. ulkoa 1800 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni lopulta 900 ennen maalia kuolemanpaikalle. Tuli siitä oikein rehdisti
maaliin asti. 5 Shaking Dude eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan ja 1500 ennen
maalia 3. sisäpariin. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja
tuli lopun tasaisesti. 2 Zulamit juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä 950 ennen
maalia kärkeen. Sai kovaa painetta. Vastaili hyvin ja tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka loppusuoralla
meno ymmärrettävästi hieman taipuikin. 8 Amazing Captor matkasi 6. sisällä. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3, radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 12 Hope Sunrise juoksi
3.-2. ulkona. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kolmanneksi. Tuli jatkossa tasaisesti. 3 Bugs Bunny
Buzz ajoi tasaisesti eteenpäin ja pääsikin 600 juostuna kärkipaikalle asti. Luopui 1550 ennen maalia
yllättäen paikastaan ja jäi sinne viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi lopulta 400
ennen maalia. Tuli lopun sijoitustaan paremmin. 1 What´s Up Cloud juoksi 3. sisällä. Jäi sinne viimeisen
takasuoran puolivälissä hetkeksi vaille kiritilaa. Pääsi pian nousemaan toiselle radalle. Seuraili jatkossa
maksimisijoitukseen. 9 Laura Express juoksi 4.-5. sisällä. Nousi kierros ennen maalia 4. ulos. Ei vain riittänyt
lopussa. 11 Leemark´s Celica juoksi toisessa ulkona. Lähti 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman

vetoapua. Ajoi vauhdilla ja painui 1550 ennen maalia kärkipaikalle asti. Jäi 900 ennen maalia alakynteen ja
taipui jatkossa pahoin johtavan kannasta. 7 Mellby Galigo otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti
myöhemmin. 10 Honey Star oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 4 - 19,0 / 3 - 16,5 / 2 - 20,5 / 6

8. Lähtö

9 Hipatsu juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui 200 metriä
myöhemmin kärkipaikalle asti. Dominoi siitä lähtöä varmoin ottein maaliin asti. 1 Lakan Leija juoksi 4.-5.
sisällä. Lähti sieltä 1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi päätösringin alkaessa 3. radalle ilman vetoapua.
Tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli hyvä toinen. Viim. 1000 m 25,1. 2 Komento juoksi toisessa ulkona.
Lähti sieltä 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni päätösringin alkaessa kärkihevosen
kupeelle. Oli siitä loppuun asti mukana toisista rahoista. 3 Rankkari juoksi 2.-3. sisällä. Nousi 650 ennen
maalia toiselle radalle. Oli jatkossa kirivaiheessa tasainen. 4 Taksvenla kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä
1600 ennen maalia johtavan kantaan. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 5 Huuger seuraili keskijoukoista
vailla virtaa. 7 R. R. Samu juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Putosi viimeisen takasuoran lopulla kärjen
vauhdista ja oli varsin vaisu. 6 Eskel matkasi hieman laumasta jääneenä, missä otti viimeisen takasuoran
puolivälissä laukan, mikä jatkui pitkäksi. 8 R. R. Tuike laukkasi lähdössä ja jäi heti selvästi. Laukkaili
kulisseissa jatkossa hylkäykseen.

Väliajat: 22,0 /4 - 26,0 / 9 - 28,5 / 9 - 26,0 / 9

9. Lähtö

5 Krannin Pihla lähti hyvin, mutta juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Jyräsi siitä
loppusuoralla eleettömään voittoon. 6 Siirin Hilla kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui nopeasti paikastaan ja
jatkoi 250 juostuna johtavan kannassa. Nousi 150 ennen maalia toiselle radalle ja oli varmasti toinen. 9
Kotorinnan Topi juoksi 3. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 11 Hauan Odin pääsi sujuvasti läpi ja
painui 300 juostuna kärkipaikalle asti. Antoi siitä päätössatasella hieman periksi. 7 Isosalon Kiira laukkasi
lyhyesti lähdössä ja juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna lauman hännille
sisäradalle. Sai edetä jatkossa sopuisasti sisärataa pitkin ja otti lopussa maksimit. 12 Salli Sorjonen juoksi 5.
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä lähinnä tasaisesti. 4 Viulori oli
4. ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 10 Uusi- Valtsu laukkasi lähdössä ja jäi hieman lisää. Ei esittänyt
jatkossa ihmeitä. 2 Naskalin Helmi laukkasi lähdössä ja jäi taustalle sisäradalle. Laukkasi uudelleen 450
ennen maalia ja meni hylkäykseen. 3 Passinto juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Vahva kiri katkesi 400 ennen maalia tulleeseen pitkään laukkaan. 1
Hovingas ja 8 Liinan Putte olivat poissa.

Väliajat: 28,0 / 11 - 31,0 / 11 - 29,5 / 11 - 26,5 / 5

