1. Lähtö

10 Elmo Etiäinen eteni ensimmäisen takasuoran puolivälissä neljänneksi. Nousi kierros juostuna toiseen
ulos. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui
päätössatasella eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 31,4. 4 Eurobondi sai kärkipaikan nopeasti haltuunsa.
Sai viimeisen takasuoran lopulla painostajan rinnalleen, mille vastaili hyvin, vaikka jäikin päätössatasella
toiseksi. 9 Helmin Poika sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan jonossa kolmantena. Nousi kierros
juostuaan toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä viimeisen takasuoran alussa kärjen vauhdista. Säilytti
kuitenkin oman vauhtinsa ja puristi lopussa kolmanneksi. 8 Tuulan Vilitär eteni nopeasti johtavan kantaan.
Putosi sieltä loppukaarteen puolivälissä kärkiparin kyydistä ja tuli lopun tasaisesti. 7 Marsku juoksi harvassa
jonossa viidentenä. Tuli sieltä tasaisesti maaliin asti. 3 Toiskan Mamselli laukkasi lähdössä ja matkasi
jatkossa harvassa muodostelmassa kuudentena. Seuraili sieltä jatkossa vailla suurempaa loistoa maaliin
asti. 13 Larvan Lempi pysyi pitkältä pakilta koko matkan ajan taustalla. 6 Kukkarosuon Ville lähti hitaasti
matkaan ja putosi heti taustalle, missä oli jatkossa varsin vaisu. 1 Hallitseva laukkasi 150 juostuna
kärkipaikalta ja jäi aivan lauman hännille. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä kulisseissa uuden laukan.
Tuli lopun vielä asiallisesti. 11 Seekerin Lumo matkasi takajoukoissa, missä otti 900 ennen maalia laukan ja
menetti pelinsä. 5 Teuvo matkasi alun kärjen tuntumassa sisäradalla. Otti 300 juostuna lyhyen laukan.
Juoksi jatkossa keskijoukoissa sisäradalla, missä ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. 2 Isosalon Kunkku
laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 12 Pårs Samuraj matkasi takajoukoissa, missä otti 800 ennen maalia
pahan laukan. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti.

Väliajat: 41,5 / 4 - 37,0 / 4 - 31,5 / 4 - 32,5 / 10

2. Lähtö

3 Special Present sai ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Kävi ensimmäisen
takasuoran lopussa kysymässä kärkipaikkaa, mutta ei. Joutui tyytymään kuolemanpaikkaansa. Painui 650
ennen maalia kärkipaikalle, mistä otti lopussa eleettömästi varsin vakuuttavan voiton. Viim. 700 m 12,2. 5
Trouble Leader sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Pudotti viimeisen takasuoran
puolivälissä johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi ja oli hyvä toinen. Viim.
700 m 12,7. 8 Hudson Web juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,3. 2 Feeling Glory painui 350 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi siitä viimeisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Seuraili jatkossa
tasaisesti maaliin asti. 4 Suejedi juoksi pääosin 3. ulkona. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 6 Feeling
Classy otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan 4. sisältä. Oli sieltä lopussa vain
tasainen. 7 Instatag käynnistyi hyvin ja painui 150 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi ensimmäisen takasuoran
alussa johtavan kantaan. Taipui sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja oli varsin vaisu. 1 Cobolt
laukkasi johtavan kannassa pitkäksi 250 juostuna.

Väliajat: 14,0 / 2 - 16,0 / 2 - 14,5 / 3 - 12,5 / 3

3. Lähtö

7 Lake´s Action sai nopeasti paikan 4. sisältä. Nousi 700 juostuna toiseen ulos. Jäi 900 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Puristi siitä loppusuoralla niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,4. 2 Count
Forte juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 650 juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä 900 ennen maalia
kärkipaikalle. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 6 Troopers otti alun
rauhassa ja juoksi 6. sisällä. Nousi toisessa kaarteessa 3. ulos. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan
toisesta ulkoa. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maalin asti.
3 Tonight Leader juoksi johtavan kannassa. Seuraili sieltä kunnolla tilaa saamatta neljäntenä sisään. 1
Belmeri laukkasi lähdössä pahoin ja jäi selvästi. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan pääjoukon
hänniltä. Seuraili lopun asiallisesti. Viim. 1700 m 14,7. 5 Mr Classico matkasi hännillä sisäradan jonossa. Jäi
viimeisen takasuoran puolivälissä 4. sisälle vaille kiritilaa. Nousi 450 maalia lauman hännillä toiselle radalle.
Tuli lopun vielä asiallisesti. 8 Hazella juoksi lauman hännillä sisäradalla. Seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Heather Web lähti hyvin ja painui nopeasti kärkipaikalle. Jäi 900 ennen
maalia johtavan kantaan ja taipui pian pahoin ollen riittämätön. Viim. 400 m 25,4.

Väliajat: 13,0 / 4 - 16,5 / 4 - 13,5 / 4 - 14,0 / 7

4. Lähtö

7 Lemon Breezer lähti hyvin matkaan ja painui 250 juostuna väkisin kärkipaikalle asti. Keskittyi
päätöspuolikkaalla pussittamaan selässään juossutta ja otti erittäin helpon voiton. 11 Crossfire Bonfire
matkasi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle
ilman vetoapua ja ehti lopussa niukasti toiseksi. Viim. 700 m 13,7. 2 Quick Petrol lähti aivan hyvin matkaan
ja oli lähellä saada pidettyä kärkipaikan hallussaan. Jäi kuitenkin 200 juostuna johtavan kantaan. Oli siellä
loppukaarteessa pitkään vailla kiritilaa. San vapaan radan eteensä päätössatasella, mutta ei enää pysynyt
aivan lopussa enää selässään kiinni. 10 Goody Tooma matkasi 4. sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin
ulkoradoille ja ehti terävällä lopetuksellaan neljänneksi. 1 Millcape´s Devil lähti asiallisesti, mutta jäi silti 250
juostuna 3. sisälle. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 3 Blady Bols Blue jäi 200 juostuna 3. sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kupeelle. Putosi siitä
loppusuoran alussa kärkitaistosta, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 8 Basswood Grove pääsi 200
juostuna pudottamaan 3. radalta 3. ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Kirin terä taittui loppusuoralle tultaessa ja tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 6 Castor U. M. sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Laukkasi loppusuoran alussa rintaman takaa tilaa hakiessaan hylkäykseen. 9
Don Pescador laukkasi 250 juostuna 4. sisällä pitkäksi. 4 Case Closed, 5 Way To Go ja 12 Do It Valiant olivat
poissa.

Väliajat: 12,0 / 7 - 13,5 / 7- 16,0 / 7

5. Lähtö

5 Rose´s Tara juuttui 200 juostuna 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi samassa
eteenpäin ja painui puolikas juostuna kärkipaikalle asti. Hallitsi siitä eleettömästi maaliin asti. 9 Captain
Cruise nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä sisäradan jonosta kolmanteen ulos. Lähti sieltä 650
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi sata metriä myöhemmin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 350 ennen
maalia kuolemanpaikalle, mistä oli hyvä toinen maalissa. Viim. 700 m 14,3. 8 Ernie Bell käynnistyi mukavasti
ja eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan puolikas juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Oli
sieltä lopussa asiallinen kolmas. 7 Adentee kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 150 juostuna ja
jatkoi johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa
toiseen ulos, mistä piti ajettuna neljänneksi. 2 Triple Ray matkasi 3-4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 14,0. 1 Twinquit laukkasi lähdössä ja jäi aivan lauman
hännille. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4. ulkoa. Laukkasi taas 850 juostuna pari askelta
menettämättä asemiaan. Seuraili lopussa lähinnä tasaisesti. Viim. 700 m 15,0. 3 Wasa Warcraft juuttui
ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä antoi loppukaarteen puolivälissä selvästi
periksi ja tuli lopun vaisusti. 4 Feeling Flash lähti tasaisesti ja jatkoi puolikas juostuna paikkojen selvittyä 5.
sisällä. Ei vain riittänyt sieltä kovassa tehtävässä lopussa lainkaan. 6 Miss Maverick juuttui alussa 3. radan
kiertäjäksi, mistä sai 350 juostuna paikan 3. ulkoa. Paikka parani ensimmäisen takasuoran puolivälissä ja
juoksupaikaksi muodostui toinen ulkopari. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilma vetoapua.
Laukkasi hieman myöhemmin yllättäen pitkäksi. Tuli lopun kulisseissa aivan juosten.

Väliajat: 16,0 / 5 - 17,5 / 5 - 16,5 / 5 - 14,0 / 5

6. Lähtö

3 Feeling Dream juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tyytyi siinä kärkihevosen vauhtiin. Lisäsi
tempoa loppua kohden ja puristi viime metreillä väkisin voittoon asti. Viim. 700 m 12,3. 2 Proserpine jäi
alussa johtavan kantaan. Nousi 300 juostuna kuolemanpaikalle ja painui 150 metriä myöhemmin keulaan.
Sai jatkossa vetää sopuisasti ja tuli vahvasti sisään asti, vaikka joutuikin aivan lopussa taipumaan niukasti
paremmalleen. 4 Smart Leader kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 450 juostuna ja jatkoi johtavan
kannassa. Oli sieltä lopussa aivan hyvä kolmas. 5 Wasa Rebel otti alun rauhassa ja matkasi lauman hännillä
sisäradalla. Nousi 850 juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Oli lopussa selvien tasoerojen lähdössä varmasti neljäs. Viim. 700 m 13,7. 6 Lilla Robert seuraili 4. sisältä
kovassa tehtävässä tasaisesti maaliin asti. 1 Laura Express taipui 3. sisältä loppukaarteessa selvästi. 8
Indyana Joness sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Laukkasi siellä 350 ennen maalia pitkäksi. 7 Gracelyn oli
poissa.

Väliajat: 11,0 / 2 - 16,5 / 2 - 17,5 / 2 - 11,5 / 3

7. Lähtö

11 Vilivillis juoksi 5. ulkona. Lähti kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran
lopussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Painui loppusuoran alussa 3. radalla kärkeen asti. Nappasi lopussa

hallitun voiton. Viim. 1000 m 25,5. 4 Erehys matkasi 3. ulkona. Nousi viimeisen takasuoran lopussa selkään
3-4. radalle. Jäi loppusuoran alussa 4. radalle ilman vetoapua, missä tuli hyvin maaliin asti. Viim. 400 m
23,9. 7 Vauhti- Leevi lähti hyvin matkaan ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle asti. Sai vetää siinä alun varsin
sopuisasti. Tahti kiihtyi loppua kohden ja tuli hyvin maaliin asti. 3 Krannin Pihla nousi 4. sisältä ensimmäisen
takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka ei lopussa aivan
totoon asti riittänytkään. 6 Masun Vilke sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä
lopussa tasainen viides. 8 Aparis pudotti nopeasti sisäradan jonoon ja juoksi lopulta 4. sisällä. Nousi sieltä
puolimatkassa 4. ulos. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 5 Sykloni juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä
1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa, mutta säilytti
silti oman vauhtinsa. 15 Taksvenla juoksi 7. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 25,8. 2 Isosalon Kiira lähti oikein rauhassa matkaan ja juoksi lopulta
puolikas juostuna paikkojen selvittyä 5. sisällä. Nousi kierros ennen maalia 5. ulos. Seuraili sieltä lopussa
maksimisijoitukseen. 13 Mikori juoksi sisäradan hännillä sisäradan jonossa. Sai kierros juostuna paikan 4.
sisältä. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen ei
suorittanut ohituksia. 10 Päivän Pokeri lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Saikin 350 juostuna
paikan johtavan kannasta. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi ja oli varsin vaisu. 9 Buugi laukkasi 50
juostuna ja jäi taustalle sisäradalle. Suoritti jatkossa tasaisesti. Viim. 1700 m 28,2. 1 Golda Maaria jäi
ensimmäisen kaarteen lopussa 3. sisälle. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi ja oli varsin vaisu. 12 Kaappi
juoksi 6. ulkona. Lähti 1100 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Menetti siellä 650 ennen maalia rytminsä ja laukkasikin pahoin. Mahdollisuudet
sulivat samassa. 16 Hipatsu matkasi pääjoukon hännillä. Lähti 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 400
ennen maalia kiriin 4. radalle. Otti loppusuoran puolivälissä laukan, mihin menetti rahasijan. 14 Sisu Oskari
oli poissa.

Väliajat: 32,5 / 7 - 33,0 / 7 - 29,0 / 7 - 25,0 / 11

8. Lähtö

1 Sorjan Taiga kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää varsin sopuisaa tahtia. Piti lopussa suuremmin
vakuuttamatta niukkaan voittoon. 5 Siiri Vei juoksi 3. sisällä. Sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa.
Pudotti pian johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli lopun tasaisesta rintamasta
toinen. Viim. 700 m 33,7. 4 Tuli Rols matkasi johtavan kannassa. Nousi kierros juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 34,1. 6 Vip- Ralli juoksi 4. sisällä. Nousi kierros
juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 950 ennen maalia lyhyen laukan ja putosi harvan lauman
hännille. Taipui loppukaarteessa selvästi, mutta sai silti laukkojen sävyttämässä lähdössä vielä rahasijan.
Viim. 600 m 41,1. 2 Isosalon Kingi laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Nurmon Neito eteni nopeasti
kuolemanpaikalle. Laukkasi siinä 750 juostuna ja jäi hieman. Otti puolimatkassa uuden laukan. Sinetöi
hylkäyksensä loppukaarteen alun kolmannella laukallaan. 8 Velhomies nousi lauman hänniltä sisäradalta
puolimatkassa 3. ulos. Sai 900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua, mutta laukkasi lähes samassa pitkäksi. 7 Pärttyl oli poissa.

Väliajat: 35,5 / 1 - 35,0 / 1 - 34,0 / 1 - 31,5 / 1

9. Lähtö

12 Boy Named Sue lähti heti ajamaan vauhdilla eteenpäin. Jäi ensimmäisen takasuoran alussa 3. radan
kiertäjäksi, mistä sai 650 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Painui siitä 900 juostuna väkisin
kärkipaikalle. Hallitsi loppumatkaa erittäin helposti. 4 Castor Troy jäi toisesta ulkoa 900 juostuna 3.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kakkoskeulan
rinnalle, mistä puristi loppusuoralla varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 17,4. 6 Global Uncommon matkasi 6-5.
ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Nousi loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 15,2. 10 Smoky Cloud juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa, mutta säilytti kuitenkin asemansa
jatkossa. 2 Give Me Gold juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 650 juostuna väkisin kärkeen.
Luopui 250 metriä myöhemmin paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Putosi loppukaarteen alussa
kärkihevosen vauhdista ja seuraili lopun tasaisesti. 5 Biggurim lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Sai lopulta 350 juostuna paikan 3. ulkoa. Matkasi 900 juostuna paikkojen selvittyä toisessa
ulkona. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Taj One juoksi alun johtavan kannassa. Jäi
toisen kaarteen lopussa lopulta 4. sisäpariin. Jäi sinne viimeisen takasuoran lopulla pahoin vaille kiritilaa.
Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Tuli lopun sijoitustaan paremmin. 9 Bristoll Fox juoksi 5-4. ulkona.
Lähti 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa, minkä jälkeen tuli
lopun tasaisesti. 8 Amiral Ima matkasi pääosin 5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Pudotti
loppukaarteen puolivälissä sisäradalle ja otti aivan maksimit. 7 Elzevier Lloyd matkasi lauman hännillä
sisäradalla 8. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja 150 metriä myöhemmin selkiin 3.
radalle. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. 15 Baron Box juoksi 9.
sisällä. Seuraili sieltä vailla suurempaa loistoa. 13 Like Fatal Love juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 16 Zelle´s Escalade
oli lopussa varsin vaisu juostuaan pääosin 7. sisällä. 14 Arctic Legend ei vain riittänyt kirivaiheessa lauman
hänniltä lainkaan. 11 Arctic Chime lähti 6. ulkoa viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Kirin terä
katkesi loppukaarteen puolivälissä ja tuli lopun aika vaisusti. 1 Felippe Star kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
luopui 550 juostuna pakon edessä. Jäi 350 metriä myöhemmin 3. sisälle. Aloitti sieltä viimeisen takasuoran
alussa matkan kohden takajoukkoja ja oli jatkossa ponneton. Viim. 400 m 23,9.

Väliajat: 17,0 / 1 - 17,0 / 12 - 19,0 / 12 - 16,5 / 12

