1. Lähtö

1 Blue Maxx In jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Nousi päätössatasella toiselle ja nappasi lopussa niukan
voiton. Viim. 700 m 13,4. 3 Blue Cates painui 250 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Veti tasaisesti
kiihtyvällä tahdilla ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin niukasti toiseksi. 5 Twinvil nousi 3. sisältä
ensimmäisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni nopeasti kuolemanpaikalle ja piti tahdin reippaana. Tuli rehellisesti maaliin asti, vaikka jäikin
loppusuoralla kolmanneksi. Viim. 700 m 13,6. 7 Laurila´s Haldir juoksi 3. ulkona. Teki sieltä mukavan
esityksen, vaikka ei kovassa lähdössä totoon asti riittänytkään. 11 Mac Light Prince juoksi 4-3. sisällä.
Seuraili sieltä asiallisesti maaliin asti. 8 Macchiato juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä mainiosti maaliin saakka. Lähtö oli vain nyt liian kova. Viim. 700 m
14,8. 15 Citrine juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Oli siellä 350 ennen maalia
hetken vailla kiritilaa, mutta ei juuri menettänyt asemiaan. Tuli lopun asiallisesti. 13 Doris Fastback seuraili
maksimaaliseen sijoitukseen matkattuaan pääosin 5. sisällä. 4 Surprise Daisy juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Aloitti siitä viimeisen takasuoran lopulla matkan kohden takajoukkoja ja tuli lopun vailla
virtaa. 2 Pretty Priscilla otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 14 Diamond Lord otti taustalla 200
juostuna laukan ja jäi lisää. Suoritti jatkossa lauman hänniltä sisäradalta tasaisesti. 10 Ywonne Croft otti 150
juostuna keskijoukoissa laukan ja jäi aivan lauman hännille. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 16 Por Nie Pop
juoksi 4. ulkona. Haparoi siellä viimeisen takasuoran alussa lyhyesti ja menetti vauhtiaan. Oli jatkossa varsin
vaisu. 6 R. R. Sam´s Joy, 9 Come On Wheels ja 12 Cecilia Cheerful olivat poissa.

Väliajat: 19,0 / 3 - 19,0 / 3 - 18,5 / 3 - 13,0 / 1

2. Lähtö

1 Marsku kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää varsin sopuisasti ja piti lopussa hallittuun voittoon. 7
Jylhäväre matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Sai toisessa kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Lähti
850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle.
Kiritti siitä voittanutta mukavasti maaliin asti. 5 Hallitseva matkasi 3. ulkoa. Lähti 800 ennen maalia selkään
3. radalle. Jäi 550 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 ennen maalia kolmanneksi. Nousi
loppusuoran alussa uudelleen kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli mukavasti maaliin asti. 13 Karisman
Helmi laukkasi lyhyesti lähdössä ja menetti hieman asemiaan. Juoksi jatkossa 5. ulkona. Lähti sieltä 800
ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 2000 m 32,5. 6 Kankalon
Sälli lähti rauhassa matkaan ja juoksi alun takajoukoissa sisäradalla. Sai kierros juostuna paikan 4. sisältä.
Nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Menetti siellä viimeisellä takasuoralla hieman asemiaan. Lähti 350
ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 1000 m 32,8. 9 Carmenita laukkasi lähdössä ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa lauman hänniltä asiallisesti. 8 Tosi Innokas lähti mukavasti ja sai nopeasti paikan
johtavan kannasta. Taipui sieltä loppukaarteen puolivälissä ja otti aivan maksimit. 2 Nooran Laura juoksi 3.
sisällä. Nousi 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä viimeisen takasuoran alussa kärjen
kyydistä ja seuraili jatkossa tasaisesti. 10 Marin Tase juoksi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3.
radalle. Lähti 400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni hyvin, mutta otti 300 ennen maalia
pahan laukan ja menetti pelinsä. 12 S. N. Mikaela laukkasi alkumatkalla kahdesti ja jäi heti ratkaisevasti. 3
Puolikuun Hermanni laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 4 Helmin Poika lähti rauhassa matkaan ja putosi

alussa taustalle sisäradalle. Pääsi jatkossa hieman paremmin vauhtiin ja juoksi 3. sisällä. Oli pitkään kovin
vino sisäänpäin ja otti lopulta loppusuoralla laukan, mihin ei menettänyt isompaa menestystä. 14 Piirtuli
käynnistyi mukavasti ja eteni ensimmäisessä kaarteessa neljänneksi. Otti 850 juostuna pahan laukan ja jäi
paljon. Otti jatkossa asiallisesti vauhtia, mutta laukkasi 100 ennen maalia uudelleen, mihin menetti
rahasijan. 11 Toiskan Mamselli oli poissa.

Väliajat: 41,5 / 1 - 36,5 / 1 - 37,0 / 1 - 30,0 / 1

3. Lähtö

4 Stonecapes Queila lähti kovaa, mutta juuttui kuolemanpaikalle. Pudotti 350 juostuna johtavan kantaan.
Nousi 1050 ennen maalia uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Löi rajua painetta kärkihevoselle ja painui
loppukaarteen alussa kärkeen. Tuli loppuun asti erinomaisesti ja oli ylivoimainen. Teki samalla uuden
Seinäjoen raviradan rataennätyksen. 8 Lily´s Star juoksi 4-5. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin 3-4.
radalle ilman vetoapua ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,2. 1 Hard To Trick kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä pidettiin kiinni. Jäi viimeisen takasuoran lopussa rajun paineen alla johtavan kantaan.
Tuli oikein hyvin maaliin asti ja oli loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 2 Bluebird Nash juoksi 43. sisällä. Tuli sieltä mukavasti maaliin asti. 7 Lovemore juoksi 4. ulkona. Pudotti loppusuoran alussa
sisäradalle ja tuli lopun aivan juosten. 6 Magic From Heaven matkasi pääosin 3. ulkona. Lähti sieltä 400
ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 5 Callela Lisbeth lähti oikein hyvin matkaan, mutta
peruutti pian jonoon kolmanneksi. Nousi sieltä toisen kierroksen alkaessa toiseen ulos. Jäi viimeisen
takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui loppusuoralle tultaessa selvästi. 9 Beauty Erin seuraili
lauman hänniltä sisäradalta maksimisijoitukseen. 3 Luna De Paris oli poissa.

Väliajat: 08,5 / 1 - 10,0 / 1 - 12,5 / 4

4. Lähtö

4 Club Nord Elit lähti oikein hyvin ja eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Hallitsi siitä eleettömästi maaliin asti
ja oli vakuuttava. 7 Willow Pride ajoi voimalla eteenpäin ja sai 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa.
Pudotti loppusuoran alussa johtavan kantaan ja oli oikein hyvä toinen. 6 Proserpine sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli hyvä kolmas. 3 Wind Of Victory juoksi 4.
sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja samassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti
maaliin asti. 1 Diva Hoss juoksi 3. sisällä. Tuli kovassa lähdössä aivan hyvin sisään asti. 9 May Rose juoksi 4.
ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan juosten, mutta ulkoa oli vain
mahdotonta kiriä. 10 Lovely Secret ei vain riittänyt lopussa 3. ulkoa kovassa tehtävässä. 8 War Child juoksi
5. sisällä. Otti siellä viimeisen takasuoran lopulla ratkaisevan laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 2
Adelee kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui nopeasti ja jatkoi johtavan kannassa. Otti 300 ennen maalia
laukan, mikä jatkui pitkäksi. Olisi ravilla ollut luultavasti finaalissa. 5 Exploding Belle oli poissa.

Väliajat: 09,0 / 4 - 11,0 / 4 - 11,5 / 4

5. Lähtö

7 Menoks eteni alun rauhallisessa vauhdissa ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Löi
siinä toisella ringillä kovaa painetta kärkihevoselle. Liukui lopulta päätössatasella eleettömään voittoon. Oli
taas kengittä jäätävän hyvä. Viim. 1000 m 21,4. 6 Lakuri eteni nopeasti 3. sisälle. Nousi kierros juostuna
toiseen ulos. Pudotti 350 ennen maalia hetkeksi sisäradalle. Nousi loppusuoralla taas kiriin 3. radalle. Oli
lopussa oikein hyvä toinen. 2 Enon Vilppi kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli oikein hyvin maaliin asti,
vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 3 Humiseva tyytyi suosiolla paikkaan johtavan kannassa. Nousi
350 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 8
Eikafaksen matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla, mistä tuli oikein hyvin maaliin asti, vaikka ei pitkältä
pakilta aivan totoon asti noussutkaan. Viim. 1000 m 21,4. 1 Jumiini lähti tasaisesti ja jäi 4. sisälle. Nousi
sieltä toisen kaarteen alussa toiseen ulos. Jäi kierros juostuna 3. ulos. Ei vain jatkossa riittänyt kovassa
tehtävässä, mutta suoritti silti tasollaan. 4 Helun Kuva laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 5 Korven Liideri
laukkasi 100 juostuna ja jäi selvästi. Laukkaili lauman hännillä 550 ennen maalia hylkäykseen asti.

Väliajat: 31,0 / 2 - 28,5 / 2 - 20,5 / 2 - 22,5 / 7

6. Lähtö

3 Orlando Knick juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 900 juostuna väkisin
kärkipaikalle. Koko avausrinki sujui todella reippaasti. Sai toisella ringillä rauhoittaa tahtia ja otti reippaalla
lopetuksellaan varman voiton. 10 Earn n´Burn juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle
radalle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 300 ennen maalia toiseksi ja tuli
vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,7. 11 Daddy´s First juoksi 5-4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
alussa selkiin 3. radalle. Lähti 550 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti maaliin asti ja
nousi lopussa kärkitaistoon. Viim. 700 m 11,6. 8 Flirt Fortuna otti alun rauhassa ja matkasi lauman hännillä
sisäradalla 4-5. sisällä. Säilytti sieltä vauhtinsa asiallisesti ja oli selvästi kärkitriolle hävinneenä neljäs. Viim.
1000 m 14,4. 7 Finally Famous matkasi toisessa ulkona, vaikkakin vasta 3. sisähevosen rinnalla. Jäi siitä 900
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kupeelle. Pudotti 400
ennen maalia kakkoskeulaksi, mistä antoi lopussa hieman periksi. 9 Fade To Jam juoksi lauman hännillä
toiselle radalla, 6. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 6 Strait Iron juoksi 5. ulkona. Tyytyi sieltä
kirivaiheessa seurailuun. 2 Love De Villeneuve matkasi 3-2. ulkona. Jäi loppukaarteen alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Oli lopussa aika vaisu. 4 Tut a P juoksi 4-3. ulkona. Ei vain riittänyt kovassa lähdössä. 1 Cash
Lane kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan vasta 850 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui
sieltä loppukaarteessa ja otti lopussa maksimit. Viim. 400 m 21,8. 5 Hamis Fameraiser lähti hyvin ja kävi
hieman kyselemässä kärkipaikkaa. Joutui 450 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Jäi 900
juostuna 3. sisälle. Taipui sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja loppu oli melkoisen tahmeaa
taivallusta. Viim. 400 m 30,1.

Väliajat: 08,5 / 1 - 12,5 / 3 - 17,0 / 3 - 12,5 / 3

7. Lähtö

7 Twinquit jäi 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi, mistä painui 450 juostuna kärkeen. Veti tasaista
tahtia ja piti lopussa niukkaan voittoon. 1 Cubus lähti tasaisesti matkaan ja jäi 3. sisälle. Juoksupaikka
heikkeni ensimmäisen takasuoran lopulla 5. sisäpariin. Pääsi 1250 ennen maalia nousemaan 3. ulos. Ohitti
loppukaarteen alussa sisäkautta. Löysi 250 ennen maalia vapaat väylät ja kiri lopun vahvasti ulkoratoja
pitkin. Ei aivan ehtinyt voittoon asti. Viim. 700 m 13,0. 15 Bond Eagle matkasi alun 5. ulkona. Sai
ensimmäisen takasuoran lopulla paikanvaihtojen seurauksena paikan 3. ulkoa. Lähti 1250 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 550 ennen maalia pudottamaan kuolemanpaikalle, mistä oli loppuun
asti voittotaistossa. Oli välillä hieman vino, mutta teki kaikkiaan hienon esityksen. 3 Miss Vivacious juuttui
ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Puolusti paikkaansa. Jäi kuitenkin 550 ennen
maalia toiseen ulos. Tuli siitä juoksu huomioiden mukavasti maaliin asti. 6 Hope Sunrise painui 250 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Putosi 300 ennen maalia
kärkiparin kyydistä. Seuraili aivan juosten maaliin asti. 9 Cheri Sane juoksi 7-6. sisällä. Nousi 800 ennen
maalia 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi 250 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 13,2. 8 Kickapoo Windcape juoksi 8. sisällä. Nousi
päätösringin alkaessa toiselle radalle. Teki jatkossa mukavan kirin. 2 Ginelle juoksi 6-5. sisällä. Nousi 800
ennen maalia 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 5
Leemark´s Celica sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä ja otti lopussa maksimit. 12 Ingrosso matkasi lauman hännillä sisäradalla, missä ei
päässyt alkumatkalla kunnolla vauhtiin. Oli jatkossakin vailla suurempaa virtaa. 11 Salty Fairytale ei vain
riittänyt lauman hänniltä toiselta radalta lopussa lainkaan. 4 Felippe Star kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 250
juostuna johtavan kantaan ja 200 metriä myöhemmin 3. sisälle. Juoksupaikka löytyi lopulta 4. sisältä. Taipui
sieltä selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli varsin vaisu. 13 Elzevier Lloyd lähti hyvin matkaan ja sai
300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Mahtui sieltä pudottamaan ensimmäisen takasuoran lopulla 3. sisälle.
Nousi 450 ennen maalia 3. ulos ja siirtyi samassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 350 ennen maalia
noususta pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 14 Panthera Leo pysyi taustalla koko matkan
ajan. 10 Edward Sisu juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 400 juostuna pudottamaan 4.
ulos. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Laukkasi siellä täysin yllättäen 650 ennen
maalia vahvasta noususta pitkäksi. 16 Denna oli poissa.

Väliajat: 15,5 / 7 - 16,5 / 7 - 13,0 / 7 - 15,5 / 7

8. Lähtö

7 Pärttyl juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin ja eteni 750
juostuna lopulta kuolemanpaikalle. Painui siitä loppukaarteen alussa kärkipaikalle. Vastaili lopussa vielä
varmaan voittoon. 3 Laareni kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Nousi
samassa toisen radan vetojuhdaksi, mistä tuli hyvin maaliin asti. 11 Roupas lähti heti ajamaan 3. rataa ilman
vetoapua eteenpäin. Sai puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Pudotti siitä 700 juostuna johtavan

kantaan. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 4 Ruiske matkasi 3. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa 3.
ulos. Menetti siellä pian hieman asemiaan laukanneen takana. Tuli lopun vielä aivan juosten. 9 Velhomies
juoksi 5-4. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä tasaisesti maaliin
asti. 1 Juise Julius nousi johtavan kannasta ensimmäisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Otti siellä
loppukaarteen alussa hieman lyödyn oloisena lyhyen laukan ja menetti asemiaan. Tuli lopun aika tasaisesti,
eikä laukkaan palanut luultavasti yhtäkään sijoitusta. 12 Niemen Greta matkasi 4. sisällä. Seuraili sieltä
lopussa sisäradan vetäessä maksimisijoitukseen. 2 Tuuren Lento otti 150 juostuna kärkipaikalta lyhyen
laukan. Jatkoi toisen radan vetojuhtana. Matkasi pian 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kirin 3. radalle
ilman vetoapua. Otti päätöspuolikkaan alussa pahan laukan ja jäi selvästi lisää. Tuli lopun kulmikkaalla
ravilla vain tasaisesti. 8 Elmo Etiäinen lähti rauhassa ja jäi lauman hännille. Ei vain riittänyt jatkossa
lainkaan. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä väsyneenä laukankin. 6 Tilun Taru lähti rauhassa ja jäi
lauman hännille sisäradalle. Oli siellä jatkossa varsin vaisu. 5 Suaran Velehotar laukkasi 150 juostuna ja jäi
taustalle. Laukkaili siellä kierros juostuna hylkäykseen. 10 Lumi- Nelli juoksi 5. ulkona. Lähti 850 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 650 ennen maalia pahan laukan ja jäi selvästi. Laukkasi
kulisseissa loppusuoralla vielä hylkäykseen.

Väliajat: 26,5 / 3 - 27,5 / 3 - 30,0 / 3 - 31,5 / 7

9. Lähtö

1 Ukkosen Jymy juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Lähti kierros ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 450 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Puristi
loppusuoralla tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 26,2. 15 I. P. Vapari ei päässyt alussa
oikein kunnolla vauhtiin. Koneet käynnistyivät lopulta toisen ringin alkaessa ja nousi samassa selkiin 3.
radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4-5. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti maaliin asti. Viim.
1000 m 24,4. 6 Tuulian Sälli kiihdytti heti kärkipaikalle. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäi lopun
tasaisesta rintamasta niukasti kolmanneksi. 14 Päivän Pokeri juoksi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia
selkiin 3. radalle. Jäi 300 ennen maalia 3-4. radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti maaliin asti. 8 Passinto
juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti pian selkään 3. radalle. Tuli
mukavasti maaliin asti. 16 Haltija kulki alun tasaisesti taustalla. Sai kierros ennen maalia paikan lauman
hänniltä toiselta radalta. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi päätöspuolikkaan
alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja eteni ylivoimaista vauhtia. Painui 300 ennen maalia kärkipaikalle.
Ajautui loppusuoran alussa kolmannelle radalle ja taipui päätössatasella selvästi. 11 Villimissi juoksi 5.
ulkona. Sai toisen kierroksen alkaessa paikan 3. ulkoa. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa sisäradalle ja
otti maksimit. 13 Krannin Pihla juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Seuraili
jatkossa tasaisesti maksimisijoitukseen. 12 Villi- Riikka lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Sai puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Pudotti 400 ennen maalia johtavan kantaan.
Taipui sieltä jatkossa hieman. 2 Hiirotar juoksi 3. sisällä. Jäi sinne viimeisen takasuoran alussa hetkeksi vaille
kiritilaa. Nousi 650 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 10 Kuutti juoksi 4.
ulkona. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai pian selän eteensä. Otti 850 ennen
maalia pahan laukan. Tuli lopun taustalta asiallisesti. 7 Boheemi matkasi 3-2. ulkona. Taipui sieltä
loppukaarteessa selvästi ja oli aika vaisu. 4 Vuaran Viima otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisesta
ulkoa laukan ja jäi lauman hännille. Antoi sieltä lopussa hieman periksi ja oli varsin vaisu. 9 Temetrius
matkasi lauman hännillä. Lähti 1200 ennen maalia selkiin 3. radalle. Laukkasi 800 ennen maalia pahoin ja

menetti samassa pelinsä. 3 Hallan Kymppi matkasi johtavan kannassa. Taipui sieltä viimeisen takasuoran
alussa. Tuli lopun erittäin hiljaa ja oli taas lähes kilpailukunnoton. Viim. 400 m 48,8. 5 Liukon Vili oli poissa.

Väliajat: 32,0 / 6 - 30,5 / 6 - 28,0 / 6 - 26,5 / 6

10. Lähtö

10 Tonight Leader nousi lauman hänniltä sisäradalta ensimmäisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Puristi
viime metreillä selvään voittoon. Viim. 700 m 12,7. 1 Matamixx jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Sai
loppusuoralla kärkihevosen laukattua vapaan radan ja puristi lopussa varmasti toiseksi. 11 Tesslove sai
ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä mukavasti maaliin asti. 7 Surprise Lily juuttui ensimmäisen
kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Antoi siitä
päätössatasella ymmärrettävästi hieman periksi. 4 Fux juoksi 3. sisällä. Seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Makeadreamcometrue otti 400 juostuna 3. sisällä laukan ja jäi paljon.
Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 3 She Knows otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. Ei esittänyt
jatkossakaan ihmeitä. Viim. 1900 m 16,8. 2 Macan kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää varsin
sopuisasti. Oli jäämässä loppusuoran alussa alakynteen ja laukkasi samassa pitkäksi. 8 Rocktown Witness
juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Jäi sinne loppukaarteessa vaille
kiritilaa. Laukkasi loppusuoran alussa täysissä voimissa hylkäykseen. 9 Fair Boost juoksi toisessa ulkona.
Laukkasi siellä ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi. Teki jatkossa hylättynä aivan mukavan esityksen. 6
Por Nie Soul oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 2 - 19,0 / 2 - 17,0 / 2 - 13,5 / 10

