1. Lähtö

7 Nirppis matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä ensimmäisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Pääsi 700 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Jyräsi lopussa niukkaan voittoon. 5 Velhomies juoksi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä
selkään 3. radalle. Tuli kirinsä mukavasti ja ehti lähes voittoon asti. Ajautui päätössatasella radan verran
ulospäin. 8 Ruiske juoksi 4.-3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Löysi
päätössatasella vapaan radan ja kiri loppua pirteästi. 6 Vilmai eteni 300 juostuna 3. radan kautta
kuolemanpaikalle. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. 1 Aleksin Ilo kiihdytti heti kärkipaikalle. Antoi siitä
päätössatasella hieman periksi. 11 H. V. Tokka juoksi 6.-5. ulkona. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä
paikan 3. ulkoa. Pudotti 300 ennen maalia sisäradalle, mistä ei saanut lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 10
Väiste oli lauman hänniltä toiselta radalta kirivaiheessa oikein vaisu. 9 Ani- Aimo oli lopussa rehellisen
heikko juostuaan 4. sisällä. 2 Sorjan Taiga juoksi johtavan kannassa. Taipui sieltä pahoin viimeisen
takasuoran lopulla ja oli varsin vaisu. 3 Hallan Kymppi pudotti toisesta 700 juostuna 3. sisälle. Taipui sieltä
selvästi jo toisen kierroksen alkaessa ja oli rehellisen heikko. 4 Vauhti- Vipinä laukkasi lähdössä pitkäksi. 12
Tuurin Elli laukkasi lähdössä pahoin. Sinetöi hylkäyksensä pian tulleella uudella pahalla laukallaan.

Väliajat: 29,5 / 1 -31,0 / 1 -33,5 / 1 -34,5 / 7

2. Lähtö

5 Tuuren Lento eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Nappasi siitä lopussa hallitun voiton. 9 Nopsa Palma juoksi
3. sisällä. Sai viimeisen takasuoran lopussa paikan johtavan kannasta. Löysi vapaan radan vasta hieman
ennen maalia ja voimia jäi selvästi jäljelle. 1 Villi- Riikka jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Nousi viimeisen
takasuoran lopussa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli lopussa samaan rintamaan.
2 Kaappi juuttui 250 juostuna kuolemanpaikalle. Ajautui siinä loppusuoralla kolmannelle radalle, minkä
jälkeen tuli aivan juosten maaliin asti. 6 Vikkeer laukkasi lähdössä ja jäi jonkin verran. Matkasi jatkossa 4.
ulkona / 4. sisällä. Sai viimeisen takasuoran lopulla paikan 3. sisältä. Oli jatkossa vailla kiritilaa. Löysi vapaan
radan loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun mukavasti. 7 Helun Kuva lähti tapojensa mukaan
hieman tasaisesti ja juoksi jonkin verran pääjoukosta jääneenä toisella radalla. Sai kierros juostuna paikan 3.
ulkoa. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 8 Krannin Pihla juoksi toisessa ulkona. Seuraili sieltä lopussa aika
vaisusti. 4 Aika- Sisu laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Mitt Hjärtas Tango oli poissa.

Väliajat: 26,5 / 5 - 28,0 / 5 - 31,0 / 5 - 30,0 / 5

3. Lähtö

3 Skyfall Sofie juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai
550 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Parantaa

startti startilta. Viim. 700 m 13,4. 9 Charmike juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.
radalle. Jäi loppukarateen alussa 3. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti sisään asti ja hävisi voitonkin vain
aivan niukasti. Viim. 700 m 13,0. 2 Destiny Lime eteni 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai vetää
jatkossa sopuisasti. Putosi loppusuoralla voittotaistosta ja oli lopussa tasainen kolmas. 10 Hogan Star
matkasi 4. ulkona. Eteni viimeisellä takasuoralla toista rataa pitkin. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle
ja tuli aivan juosten maaliin asti. 4 Oscar Caballero kiertyi 350 juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle.
Jäi viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 5 Damon Star juoksi 6. ulkona. Otti
sieltä kirivaiheessa maksimit. 1 Mister Dream kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui 250 juostuna paikastaan ja
jatkoi johtavan kannassa. Taipui sieltä loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 6 No Chip Step juuttui heti
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisen takasuoran lopulla eteenpäin, mutta ei saanut
paikkaa parijonosta. Pakitti kierros juostuna aivan lauman hännille. Oli sieltä jatkossa vailla suurempaa
virtaa. 7 Hurry juoksi 4. sisällä. Ei vain riittänyt sieltä lopussa. 8 Estelle It oli lauman hänniltä sisäradalta
rehellisen riittämätön. 11 Rain´s Banshee ei vain riittänyt lopussa lainkaan juostuaan 5. ulkona. 12 Boss
Birdland juoksi 3. sisällä. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran puolivälissä pitkäksi.

Väliajat: 17,0 / 2 - 19,0 / 2 - 17,5 / 2 - 15,5 / 3

4. Lähtö

6 The Swede lähti mukavasti ja sai kärkipaikan haltuunsa 450 juostuna. Otti siitä lopussa vakuuttava voiton.
4 Tour Knight kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 400 juostuna ja juoksi johtavan kannassa.
Oli sieltä lopussa aivan hyvä kakkonen. Viim. 700 m 12,8. 1 Hamis Fameraiser matkasi 2.-3. sisällä. Sai edetä
sieltä vapaasti ja oli asiallinen kolmas. 7 Haras Du Pin juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin
3.-4. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,8. 9 Tut a P tuli 4. sisältä sisäradan vetäessä
tasaisesti. 8 Fade To Jam juoksi 5. sisällä. Nousi puolimatkassa 5. ulos. Teki sieltä asiallisen 400 metrin kirin.
2 Sahara Foxylady juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tyytyi vain
seurailuun jatkossa. 3 Ukebell Jet lähti heti 3. radan kiertäjäksi. Sai ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta ja tuli lopun tasaisesti. 10 Flirt
Fortuna juoksi 3. ulkona. Jäi sinne loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan päätössatasella ja tuli
lopun asiallisesti. 5 Zogo Match oli poissa.

Väliajat: 14,0 / 6 - 17,5 / 6 - 14,5 / 6 - 13,0 / 6

5. Lähtö

11 Cheri Sane sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni 550 ennen maalia kuolemanpaikalle. Puristi siitä loppusuoralla eleettömästi selvään
voittoon. Viim. 700 m 14,0. 3 Jeppas Roulett juoksi johtavan kannassa. Nousi sieltä viimeisen takasuoran
lopussa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle. Oli lopussa varmasti toinen. 4 Quell juoksi 3.
sisällä. Sai loppukaarteen alussa paikan johtavan kannasta. Nousi 150 ennen maalia toiselle ja seuraili
tasaisesti kolmanneksi. 10 Kickaboo Windcape juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa

selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 9 Boy Named Sue
juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman
vetoapua. Tuli tasaisesti perille asti. 2 La Masse Monetaire eteni nopeasti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia.
Antoi päätössatasella selvästi periksi. 1 Troopers juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle
radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa pakettiin ja laukkasi samassa. Tuli lopun laukasta selvittyään vielä aivan
hyvin. 12 Prodigy Shark juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Kirin terä
katkesi loppukaarteessa ja ravikin meni vähän huonoksi. Tuli lopun vain tasaisesti. 6 Grace Pezzo juuttui
alussa taustalle 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna lauman hännille. Seuraili jatkossa sisärataa pitkin
maksimaaliseen sijoitukseen. 8 I One lähti hyvin, mutta juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
lopulta 800 juostuna lauman hännille 6. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vailla virtaa. 5 Fiona Fashion kiertyi 350
juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Taipui siitä viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin ja oli vaisu.
7 Lucas Gran laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 12,0 / 2 - 16,0 / 2 -18,0 / 2 -14,0 / 11

6. Lähtö

10 M. T. Master Don juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Nousi 450
ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti ja on edelleen Suomessa voittamaton! Viim.
700 m 11,6. 6 Don Pescador kiertyi 300 juostuna 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Puristi siitä rehdisti
sisään asti ja oli hyvä toinen. 4 Johnny English pudotti toisesta ulkoa 350 juostuna 3. sisäpariin. Nousi
viimeisen takasuoran lopussa 3. ulos. Lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin ja tuli loppumetrit aivan juosten.
3 Diesel Degato kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää erittäin sopuisasti. Oli tauolta ratkaisumetreillä
tasainen ja jäi neljänneksi. 9 Faith In Life juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti ja tyytyi jatkossa seurailuun. 8 Kat´s Commander
juoksi 5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 2 Ranch Pop Up juoksi johtavan kannassa. Taipui
sieltä loppukaarteen alussa ja oli aika vaisu. 11 Short Of Sorrow ei vain riittänyt 4. sisältä lopussa. 5
Duquesa sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti 400 ennen maalia sisäradalle. Laukkasi 100 ennen
maalia noin neljännen sijan. 7 High Profile juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
lopulta puolikas juostuna aivan lauman hännille 5. sisälle. Laukkasi siellä 400 ennen maalia pahoin ja
menetti pelinsä. Laukka jatkui pitkäksi asti. 1 Quick Petrol oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 3 - 15,5 / 3 - 12,0 / 3

