1. Lähtö

10 Suvisipi sai nopeasti paikan 3.sisältä, mistä tamma nousi 800 juostuna toiseen ulos. Se jäi kierros ennen
maalia kuolemanpaikalle. Tamma pudotti 600 ennen maalia johtavan kantaan, mistä se nousi loppusuoralla
toiselle ja nappasi lopussa varman voiton. Viim. 700 m 31,2. 14 Karlo lähti heti takajoukoissa ajamaan
3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori eteni 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi, mistä se painui 1050
ennen maalia kärkipaikalle. Ori tuli siitä päätösringin mukavasti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 2
Fliisutar kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi kierros ennen maalia johtavan kantaan. Se jäi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3.sisään ja tamma oli lopussa tasainen kolmas. 7 Pikku- Tomppa matkasi alun
3.sisällä, missä ori otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä laukan ja se putosi pääjoukon hännille. Ori
suoritti sieltä jatkossa tasaisesti ollen lopulta neljäs. 15 Herpo lähti mukavasti ja ruuna eteni jo
ensimmäisen kaarteen lopussa 5.sisään. Se matkasi jatkossa pääosin 3-4.sisällä, mistä ruuna nappasi
maksimit. 12 Tähden Haka matkasi alun 4-5.sisällä, mistä ruuna nousi 800 juostuna 3.ulos. Se otti siellä 850
ennen maalia lyhyen laukan. Ruuna säilytti kuitenkin asemansa ja seuraili 4.ulkoa lopussa
maksimisijoitukseen. 11 Seekerin Lissu seuraili pääjoukon hänniltä toiselta radalta aivan maksimaaliseen
sijoitukseen. 13 Hoviina otti ensimmäisessä kaarteessa häiriöstä laukan ja tamma putosi kaukaisuuteen,
missä se myös pysyi jatkossa. 5 Rapsun Tähti käynnistyi hyvin ja ori oli nopeasti kuolemanpaikalla. Se
pudotti siitä ensimmäisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Ori nousi kierros ennen maalia sieltä toiseen
ulos. Se jäi 550 ennen maalia kuolemanpaikalle, missä ori otti loppukaarteen alussa pahan laukan ja se
menetti mahdollisuutensa. 6 Säestäjä matkasi alun 3.ulkona, missä ruuna otti 300 juostuna pahan laukan.
Se ei esittänyt taustalla jatkossa ihmeitä. 8 Majatalon Tähti otti 300 juostuna taustalla sisäradalla lyhyen
laukan. Ruuna oli jatkossa kulisseissa vaisu. 3 Vikuritar otti alussa pari laukkaa ja tamma jäi heti
ratkaisevasti. 16 S. N. Mikaela laukkasi lähdössä ja taustalla useasti uudelleen. Tuloksena oli hylkäys liioista
laukoista. 1 Riksun Ruusu, 4 Topias Rok ja 9 Tupsahti olivat poissa.

Väliajat: 38,0 / 2 - 38,0 / 2 - 32,5 / 14 - 31,0 / 10

2. Lähtö

14 Anni Sue matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi 850 ennen maalia 3.ulos. Se oli siellä jatkossa pitkään
vailla kiritilaa. Tamma löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja se ehti vielä varmaan voittoon. Viim.
700 m 16,1. 10 Way To Go sai kuolemanpaikan haltuunsa ensimmäisen takasuoran alussa, mistä ruuna
puristi rehellisesti maaliin asti. Se oli siitä lopussa varmasti toinen, kun yksi paha kanssakilpailija levisi 50
metriä ennen maalia laukalle. 15 Secret Samurai matkasi alun 6.sisällä, mistä ruuna nousi 600 juostuna
4.ulos. Se sai 800 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Ruuna seuraili sieltä lopussa tasaisesti kolmanneksi. 2
Dancer´s Flame kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää sopuisasti. Se antoi päätössatasella
hieman periksi. 5 Xenon Pilot otti sata juostuna kärjen rinnalta laukan ja tamma putosi aivan taustalle. Se

sai 650 juostuna paikan 5.ulkoa. Tamma lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle
tultaessa kiriin 4.radalle ja tuli loppuun asti aivan hyvin. 3 Diego Sisu pudotti 350 juostuna
kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Ruuna jäi johtavan kantaan lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 Fianna
juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Se oli siellä pitkään vailla
kiritilaa. Tamma siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun sijoitustaan paremmin.
13 Shine Lavec sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Tamma lähti sieltä 900 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoran alussa ja tamma tyytyi lopussa
seurailuun. 9 Swamp´s Rose matkasi 3.sisällä, mistä tamma ei vain riittänyt lopussa. 11 Like a Power otti
ensimmäisen kaarteen puolivälissä pahan laukan ja ruuna jäi selvästi. Se revitti toisen kaarteen puolivälissä
6.sisään. Ruuna oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 8 Darius Star otti ratkaisevan lähtölaukan ja ruuna menetti
heti pelinsä. 6 Mama´s Hope laukkasi lähdössä pitkäksi. 12 MAS Ambition matkasi 3.ulkona, mistä ruuna
lähti 950 ennen maalia selkään 3.radalle. Se lähti 300 ennen maalia kiriin 4.radalle. Vahva nousu katkesi 100
ennen maalia tulleeseen laukkaan. 1 Eeva Relax, 4 Wasabii ja 16 Al´s Fast Queen olivat poissa.

Väliajat: 22,5 / 2 - 23,5 / 2 - 20,5 / 2 - 17,5 / 14

3. Lähtö

1 Buugi haparoi lyhyesti lähdössä ja ori putosi 3.sisään. Se sai viimeisen takasuoran alussa paikan johtavan
kannasta. Ori sai loppusuoralle tultaessa vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan haltuunsa, mistä se hallitsi
loppuun asti niukasti, mutta varmasti. 2 R. R. Ero kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 350
juostuna. Se nousi 650 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä rehellisesti maaliin asti. 11
Kikapo matkasi 3.ulkona, mistä tamma pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Se oli sieltä lopussa varmasti
kolmas. 8 Troodon matkasi 6.ulkona, mistä ori lähti 1200 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se jäi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3.radalle ilman vetoapua. Ori pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos,
mistä se oli lopussa asiallinen neljäs. 5 Rouhuri otti alun tarkkaillen ja ori jäi 4.ulos. Se lähti sieltä 130 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori otti 650 ennen maalia laukan ja jäi lauman hännille. Se tuli lopun
vielä aivan juosten ja sai viimeiset rahat. Viim. 500 m 29,5. 3 Hipatsu seuraili toisesta ulkoa maksimaaliseen
sijoitukseen. 9 Sepän Osuma matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi kierros ennen maalia 4.ulos. Se siirtyi 800
ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruunan kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja se otti maksimit. 7 Vias
Väiski juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1250 ennen maalia selkään 3.radalle. Se otti 900 ennen maalia
ratkaisevan laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 4 Lulun Lupaus painui 350 juostuna
kuolemanpaikalta keulaan. Tamma sai jatkossa vetää sopuisasti. Sen ravi oli koko ajan hieman haparoivaa ja
tamma laukkasikin 350 ennen maalia kärkipaikalla pitkäksi. 6 Svengi eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä
tamma otti 800 ennen maalia laukan. Se laukkaili loppumatkan aikana hylkäykseen asti. 10 Jamas Viljo ja 12
Mustamani olivat poissa.

Väliajat: 35,5 / 4 - 35,5 / 4 - 33,5 / 4 - 30,5 / 1

4. Lähtö

4 Defrag AM otti 150 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja ruuna jäi selvästi. Se sai ensimmäisen
takasuoran lopussa paikan 4.ulkoa. Ruuna lähti loppukaarteessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se
nappasi lopussa vielä selvän voiton. Viim. 1600 m 15,9. 11 Super Mango sai nopeasti paikan toisesta ulkoa,
mistä tamma lähti 250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli aivan juosten maaliin asti ja oli
varmasti toinen. 5 Elzevier Lloyd matkasi 3.ulkona, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Se nousi
loppusuoran alussa selkään 3.radalle ja ruuna ehti lopussa kolmanneksi. 8 Haraldinho Zon otti alun
rauhassa ja ruuna matkasi 5.sisällä. Se nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 5.ulos. Ruuna nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun mukavasti. 2 Last Finn juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma tuli rehellisesti sisään asti, vaikka putosikin päätössatasella viidenneksi. 4
Johnny English kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 750 juostuna hetkeksi johtavan kantaan. Se sai
pian vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan uudelleen haltuunsa. Ruuna sai vetää rauhallisesti, mutta se
antoi loppusuoralla hieman periksi. 9 Indyana Poliss matkasi 4.sisällä, mistä ruuna sai vapaan radan vasta
loppusuoran alussa, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet ja se tuli rintaman takana voimissaan maaliin.
3 Westcoast Titan jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Ori jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 1 Jaquinta
Goza ei saanut 3.sisältä koskaan mahdollisuutta kirimiseen. 12 Stampede Alley matkasi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi 750 juostuna kärkipaikalle asti.
Ruuna otti 1250 ennen maalia kärkipaikalta laukan ja putosi lauman hännille. Se jatkoi 3.rataa ilman
vetoapua eteenpäin. Ruuna taipui kärjen rinnalta 3.radalta selvästi päätöspuolikkaan alussa. Vim. 400 m
25,4. 7 Leon Dahlia ja 10 Seapearl olivat poissa.

Väliajat: 19,0 / 4 - 18,0 / 4 - 18,0 / 4 - 15,5 / 6

5. Lähtö

3 All Laid Out otti alun rauhassa ja ori matkasi 4.sisällä. Se nousi sieltä 800 ennen maalia 4.ulos. Ori lähti
550 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ori
painui lopussa varmaan voittoon, vaikka tulikin loppusuoralla pari rataa vastustajan nostamaksi. Viim. 700
m 14,0. 4 Oracle juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 450 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni loppusuoran alussa kärkipaikalle, missä se ajautui
loppusuoralla pari rataa ulospäin. Ruuna oli lopulta varmasti toinen. 2 Harmi´s Frido sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.

Se sai 450 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna oli siitä aivan hyvä kolmas. 1 Lightsonlightsoff
matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 300 ennen maalia toiseen ulos ja se seuraili lopussa
asiallisesti sisään asti. 6 Global Option eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna pudotti 400 juostuna
3.sisään. Se nousi sieltä loppusuoran alussa kiriin ja ruuna tuli lopun aivan juosten. 5 Landers Power sai
nopeasti kärkipaikan haltuunsa, missä ruuna sai kovan avauksen jälkeen rahoittaa. Se antoi kärkipaikalta
selvästi periksi loppusuoralle tultaessa. 7 Up- Date Hoss matkasi alun toisessa ulkona, mistä ori jäi 400
juostuna kuolemanpaikalle. Se antoi siitä päätöspuolikkaan alussa selvästi periksi. Viim. 400 m 24,8.

Väliajat: 12,0 / 5 - 15,0 / 5 - 16,5 / 5 - 15,0 / 3

6. Lähtö

2 Loikkaus matkasi johtavan kannassa, mistä tamma sai loppusuoran puolivälissä sujuvasti kiritilaa ja
tamma painui lopussa hallittuun voittoon. Viim. 400 m 25,0. 6 Aatsi sai kärkipaikan nopeasti haltuunsa,
missä ruuna sai vetää rauhallisesti. Se kiristi tahtia loppua kohden ja oli lopulta aivan hyvä toinen. 5 Jamas
Victor matkasi 3.sisällä, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä,
minkä jälkeen se tuli lopun terävästi. 14 Joriini matkasi alun 5.sisällä, mistä ori nousi ensimmäisen
takasuoran puolivälissä 4.ulos. Se sai kierros juostuna paikan 3.ulkoa, missä ori oli pitkään vailla kiritilaa.
Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen ori tuli lopun ulkoratoja pitkin sijoitustaan paremmin. 7
Pelarin Tähti matkasi 4.sisällä, mistä ruuna otti sisäradan vetäessä maksimit. 9 Julianne Dahlia matkasi
toisessa ulkona, mistä tamma jäi kierros juostuna kuolemanpaikalle. Se putosi siitä loppusuoralle tultaessa
tototaistosta, mutta piti kuitenkin rahasijalle. 3 Menoks laukkasi lähdössä ja ori putosi 7.ulos. Se lähti sieltä
1200 ennen maalia selkiin 3.radalle. Ori siirtyi viimeisen takasuoran lopulla kiriin 4.radalle. Vahva kiri
katkesi 300 ennen maalia tulleeseen lyhyeen laukkaan. Ori tuli lopun vielä juosten. 15 Veeran Linkki otti
lopussa 5.sisältä aivan maksimit. 4 Eivar matkasi 2-3.ulkona, mistä ruuna antoi loppukaarteessa pahoin
periksi. 11 Jussin Veitikka otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä keskijoukoissa laukan ja ruuna jäi
lauman hännille. Se otti 250 ennen maalia uuden lyhyen laukan. Ruuna tuli lopun taustalla haparoivalla
ravilla. 8 Pilsker juoksi 4-5.ulkona, mistä ori lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kiri
katkesi loppusuoran puolivälin laukkaan, mihin ori menetti rahasijan. 10 Turtilo eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, missä ruuna otti 350 juostuna lyhyen laukan säilyttäen paikkansa. Se otti kierros
juostuna toisen laukan ja 200 metriä myöhemmin kolmannen laukan mennen hylkäykseen. 13 Hymynkare
matkasi 6.ulkona, mistä ori lähti 1300 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 650 ennen maali kiriin
4.radalle ilman vetoapua. Ori eteni loppusuoran alussa kuolemanpaikalle, missä se laukkasi 100 ennen
maalia voittotaistosta hylkäykseen. 1 Eeti ja 12 Ainon Ilo olivat poissa.

Väliajat: 32,0 / 6 - 32,0 / 6 - 30,5 / 6 - 25,5 / 2

7. Lähtö

10 Mr Mallorca matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai
400 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ori puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 700 m 13,6.
1 Giampaolo Poof matkasi 3.sisällä, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta
loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun selvästi lähdön parasta vauhtia ehtien linjalla toiseksi.
6 Wheelie Awake ajoi alussa 3.rataa eteenpäin. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan
haltuunsa. Se painui sitä 400 ennen maalia kärkipaikalle ja ruuna tuli oikein rehellisesti sisään asti, vaikka
jäikin linjalla niukasti kolmanneksi. Tämä oli oikein hieno paluu tauolta. 2 April Love D kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä tamma jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Se nousi 400 ennen maalia toiseen ulos ja
tamma seuraili lopussa asiallisesti neljänneksi. 3 Quiet Leader haparoi hieman alussa ja ruuna putosi 4.ulos.
Se lähti sieltä 650 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna jäi pian 3.radalle ilman vetoapua, missä se tuli
asiallisesti maaliin asti. 8 Ellix Rhyme juoksi 5.ulkona, mistä ruuna teki asiallisen 650 metrin kirin. 4 What´s
Going On juuttui heti 3.radan kiertäjäksi, missä ruuna pakitti ensimmäisen takasuoran lopussa 6.sisään. Se
seuraili sieltä asiallisesti maaliin asti. 11 Hamis Fameraiser matkasi 5.sisällä juoksi 5.sisällä. Ruuna nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle, mutta kirikaista pysyi kiinni. Vapaa rata löytyi
loppukaarteen puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun sijoitustaan paremmin. 5 Strait Iron painui
kuolemanpaikalta kärkeen ensimmäisen takasuoran alussa. Ruuna antoi siitä loppukaarteen alussa periksi
ja se taipui lopussa taustalle. 12 Umberto Croft matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkiin 3.radalle. Se oli kirissään vain tasainen. Laukkamerkki on liioittelua, sillä ruuna vain
haparoi ensimmäisen takasuoran alussa pari askelta. 9 Magnifik C. D. matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Kirikaista pysyi jatkossa tiiviisti kiinni maaliin saakka. 7 April Sisu
sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma oli lopussa rehellisen riittämätön.

Väliajat: 15,5 / 5 - 17,5 / 5 - 17,5 / 5 - 14,5 / 10

8. Lähtö

9 Boy Named Sue matkasi 3.ulkona, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa.
Se lähti sieltä 400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna nappasi lopussa varman voiton.
Viim. 700 m 16,0. 5 Wasa Thunder kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 400 juostuna johtavan
kantaan. Se jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Ruuna pääsi loppukaarten puolivälissä
nousemaan toiselle radalle. Se lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli lopun
aivan hyvin. 6 Winehouse juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Tamma painui 550
ennen maalia kärkipaikalle, mistä se näytti karkaavan selvään voittoon, mutta päätössatasella askel hieman
painoi ja tamma putosi haparoivalla ravillaan kolmanneksi. 12 Raipe Kronos matkasi 5.sisällä, mistä ruuna

nousi 650 ennen maalia toiselle radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja ruuna tuli aivan
juosten maaliin asti. 1 Bwt Banzai juoksi 4.sisällä, missä ori oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppukaarteen puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun kohtalaisesti ulkoratoja pitkin. 4 Emanuel Web sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikalle. Se oli siitä
lopussa melko vaisu. 3 Excalibur It matkasi 3.sisällä, mistä ruuna otti lopussa maksimit. 11 Carbonado oli
4.ulkoa kirivaiheessa oikein vaisu. 7 Pitbull lähti heti voimalla ajamaan eteenpäin ja ori painuikin 400
juostuna väkisin kärkipaikalle. Se joutui koko ajan vetämään melko reipasta ja ori jäi päätöspuolikkaan
alussa johtavan kantaan. Loppumatka oli melko tahmeaa menoa. Viim. 400 m 30,0. 8 Ike Ale otti
ratkaisevan lähtölaukan. Ruuna tuli taustalla oikein hiljaa maaliin. 2 Shark Arrow ja 10 Bajkal Graff olivat
poissa.

Väliajat: 13,0 / 7 - 16,5 / 7 - 16,0 / 7 - 17,5 / 9

9. Lähtö

5 Tamburiini juuttui heti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui puolikas juostuna kärkipaikalle. Se hallitsi
siitä maaliin asti. 9 Sävel- Tähti matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli lopulta varmasti toinen. Viim. 700 m 26,4. 2
Hymynhäivä matkasi johtavan kannassa, mistä tamma oli lopussa kunnolla tilaa saamatta kolmas. 14 TuliRubiini otti 50 juostuna lyhyen laukan menettämättä asemiaan. Ruuna matkasi 6.ulkona, mistä se lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Ruuna siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman
vetoapua ja se tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 25,7. 8 Humetar matkasi 3.sisällä, mistä tamma
nousi loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ja se tuli loppumetrit aivan juosten. 3 Kujalan Erätuuli sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna otti lopussa maksimit. 15 Eka Mari oli 7.ulkoa kirivaiheessa vain
tasainen. 13 Vikkeer matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia selkään 3.radalle. Sen kiri katkesi
250 ennen maalia tulleeseen laukkaan, mihin paloi pari sijoitusta. 4 Mathilde juuttui alussa 3.radan
kiertäjäksi, missä tamma pakitti 850 juostuna 8.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin
3.radalle ja tamma tuli siellä loppuun asti asiallisesti. 12 Viano juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Sen kiri katkesi loppusuoran alun laukkaan,mihin tamma menetti
rahasijan. 7 Vinksahti otti 200 juostuna kärjen rinnalta laukan ja ruuna putosi taustalle, missä se myös pysyi
jatkossa. 16 Viulori pysyi taustalla koko matkan ajan. 1 Passinto laukkasi kärkipaikalla pitkäksi 350 juostuna.
10 Liinan Liekki lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma sai 550 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa, missä se laukkasi päätöspuolikkaan alussa pitkäksi. 11 Taksvenla matkasi
4.sisällä, mistä tamma nousi 600 ennen maalia 3.ulos. Se laukkasi siellä loppusuoran alussa pitkäksi. 6 KuuMinna oli poissa.

Väliajat: 32,5 / 5 - 32,5 / 5 - 30,0 / 5 - 27,0 / 5

10. Lähtö

7 Hollywood Hills matkasi alun 5.sisällä, mistä ori nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kuolemanpaikalle. Se painui siitä loppusuoran alussa kärkipaikalle ja ori nappasi lopussa hienolla
esityksellään selvän voiton. 9 Hot Wurst matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti loppusuoralle tultaessa kiriin
3.radalle ilman vetoapua ja se tuli hyvin maaliin saakka. 11 Eagle´s Rose matkasi toisessa ulkona, mistä
tamma seuraili tasaisesti kolmanneksi. 8 Vanilla Beyonce juoksi 4.sisällä, minne tamma jäi viimeisen
takasuoran lopussa pakettiin. Vapaa rata löytyi loppukaarteen alussa, minkä jälkeen tamma tuli lopun
sijoitustaan paremmin. 15 Exotic Linda matkasi 5.ulkona, mistä tamma teki asiallisen 650 metrin kirin
ulkoratoja pitkin. 14 Such a Fairy juoksi 4.ulkona, mistä tamma pudotti 450 ennen maalia johtavan kantaan.
Se oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tamma oli
tasainen. 3 Dark Alley otti alkumetreillä laukan ja ruuna putosi taustalle. Se suoritti siellä jatkossa aivan
hyvin. 5 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai alussa painetta osakseen. Se piti kiinni
paikastaan. Ruuna antoi loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 10 That´s Man juuttui heti 3.radan
kiertäjäksi, mistä ruuna pudotti 400 ennen maalia sisäradalle ja se tuli sieltä vahvasti ajettuna juoksu
huomioiden hyvin maaliin saakka. 2 Blake otti 150 juostuna pahan laukan ja ruuna jäi taustalle. Se suoritti
siellä jatkossa asiallisesti. 1 Fonsie Star matkasi 3.sisällä, minne ruuna jäi viimeisen takasuoran lopussa
pahoin vaille kiritilaa ja se menetti asemansa. Vapaa rata löytyi loppukaarteen puolivälissä, minkä jälkeen
se oli lopussa vaisu. 6 Mayday Blue Baby juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma pakitti puolikas
juostuna kovan avauksen jälkeen johtavan kantaan. Se antoi sieltä viimeisen takasuoran lopussa pahoin
periksi. Viim. 600 m 26,9. 4 My Babe Bee laukkasi johtavan kannassa 300 juostuna pitkäksi. 12 Capo
Birdland laukkasi keskijoukoissa pitkäksi ensimmäisen takasuoran alussa. 13 Silent ja 16 Feeling Fast Boy
olivat poissa.

Väliajat: 16,5 / 5 - 20,0 / 5 - 19,5 / 5 - 19,0 / 7

