1. Lähtö

2 Zirkonia Comery jäi ensimmäisen kaarteen lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Sai 700 juostuna vetoavun
eteensä. Lähti toisesta ulkoa 300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Puristi viime metreillä niukkaan voittoon. 7
Langen´s Motörhead painui 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Veti tasaista tahtia ja hävisi voitonkin
vain aivan niukasti. 13 Universe Leader lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai lopulta 700 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 10 Lake´s
Bella matkasi alun 4. sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Jäi 700 juostuna 3.
ulkopariin. Siirtyi loppusuoralle tultaessa 4. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 14 Matamixx juoksi 4. sisällä.
Nousi loppusuoran alussa selkään 3. radalle. Ei saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 5 Taqquer
kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui 250 juostuna paikastaan ja jäi johtavan kantaan. Ei saanut sieltä lopussa
lainkaan kiritilaa. 3 Fixit laukkasi lähdössä pahoin ja jäi selvästi. Teki jatkossa hyvän esityksen. 11 Fux
matkasi 4.-5. ulkona. Seuraili sieltä jatkossa tasaisesti sisään asti. 12 Amiraal Lada otti 3. sisältä maksimit. 15
Arctic Dessert teki 6. ulkoa asiallisen 700 metrin kirin. 6 Quick Diablo otti 100 juostuna pahan laukan ja jäi
selvästi. Suoritti jatkossa taustalla mukavasti, mutta mahdollisuudet menivät heti. 9 Get On Day juoksi 3.-4.
ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti ja tuli
lopun vailla virtaa. 8 North Andover laukkasi kärjen tuntumassa 200 juostuna pitkäksi. Suoritti jatkossa
taustalla sisäradalla hylättynä asiallisesti. 16 Countess Zolletta otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti
myöhemmin. 1 Adanna ja 4 Elli Fastback olivat poissa.

Väliajat: 19,5 / 7 - 19,5 / 7 - 19,5 / 7 - 16,5 / 2

2. Lähtö

5 Ambriel juoksi 3. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 300
ennen maalia kuolemanpaikalle. Puristi lopussa ajettuna niukkaan voittoon. Viim. 700 m 14,3. 3 Esmeralda
Jons sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja ehti lopussa
aivan voittaneen tuntumaan. 2 Lovely Secret juoksi 3. sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti ja oli
niukasti kolmas. 8 Club Nord Chip juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle ilman
vetoapua. Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan 3. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. 1 Luna De Paris
kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Putosi päätössatasella kärkitaistosta. 4 She Is
Cecialia juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Oli loppukaarteessa toisessa
ulkona vailla kiritilaa. Vapaa kaista aukeni vasta loppusuoran puolivälissä ja jossiteltavaa jäi. 6 J. A. Ninja
juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä
kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. 9 Last Finn juoksi 4. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Taisi jäädä loppukaarteen alussa hetkeksi vastustajan kärryihin
hakaukseen ja menetti vähän asemiaan. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun
asiallisesti. 7 Artic Island lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostun kuolemanpaikan
haltuunsa. Putosi siitä 300 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei silti täysin luovuttanut. 11 Zelda Gowan oli
4. ulkona kirivaiheessa vailla virtaa. 10 Lovely Easy oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 1 - 17,0 / 1 - 17,5 / 1 - 15,0 / 5

3. Lähtö

12 Hipatsu matkasi alun harvassa helminauhassa kymmenentenä. Sai toisen kaarteen lopussa paikan 4.
ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 4.-3. radalle ilman vetoapua. Eteni hyvin ja jyräsi
loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1000 m 25,6. 14 Vinksahti matkasi alun harvan pääjoukon hännillä.
Sai 850 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Eteni 350 ennen maalia
kuolemanpaikalle, mistä oli lopussa hyvä toinen. 13 Taksvenla nousi 900 ennen maalia sisäradan jonosta 5.
ulos. Sai jatkossa edetä sujuvasti ja oli lopussa aivan hyvä kolmas. 1 Ruopas kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä jäi loppusuoralle tultaessa kolmanneksi. Säilytti jatkossa oman vauhtinsa ja oli lopussa neljäs. 9
Vaarao lähti rauhassa matkaan ja jäi aivan taustalle. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli
kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 26,9. 11 Jumiini matkasi lauman hännillä, mistä teki asiallisen 700
metrin kirin. 3 E. V. Arto juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 1200 ennen maalia toiseen ulos. Kiertyi viimeisen
takasuoran lopulla 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Ajautui 150 ennen maalia muutaman radan ulospäin
ja menetti hieman vauhtiaan. Tuli lopun tasaisesti. 10 Suvisipi juoksi 5. sisällä, mistä sai 1200 ennen maalia
paikan 3. sisältä. Ei vain lopussa riittänyt. 15 Vilivillis laukkasi 50 juostuna ja jäi taustalle. Eteni jatkossa
asiallisesti, mutta otti 550 ennen maalia uuden laukan. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 5 Villi- Riikka matkasi
johtavan kannassa. Voimat loppuivat loppukaarteen alussa ja tuli lopun vaisusti. 6 Merran Tahti laukkasi
lähdössä ja jäi hieman. Sai kuitenkin ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. sisältä. Nousi 850 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja tuli lopun vaisusti. 16
Päivän Pokeri taipui viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi juostuaan keskijoukoissa sisäradalla ja oli
heikko. 4 Milsker laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa neljänneltä sijalta ja jäi hieman. Otti 800
juostuna uuden pahan laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 7 Kotorinnan Topi otti ratkaisevan
lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 8 Loikkar laukkasi 150 juostuna jäi taustalle, missä laukkaili jatkossa
hylkäykseen asti. 2 Annan oli poissa.

Väliajat: 29,0 / 1 - 29,0 / 1 - 27,5 / 1 - 27,5 / 12

4. Lähtö

4 Hymynvälke kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti haluamaansa tahtia. Kontrolloi lähtöä eleettömästi
maaliin asti. 1 Layla juoksi 3. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan 150 ennen maalia ja
kiri lopussa varmasti toiseksi. 7 Tuulian Sälli sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 250 ennen maalia kiriin
3. radalle. Oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 3 Aiheen Juhannus matkasi johtavan kannassa, mistä
oli lopussa tasainen neljäs. 8 Svengi laukkasi 200 juostuna 4. ulkona ja jäi jonkin verran. Matkasi jatkossa 5.
ulkona, mistä suoritti asiallisesti. Viim. 1000 m 28,9. 5 Vieskaus juoksi 3. ulkona. Oli sieltä lopussa tasainen.
10 Tuuren Lento juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä putosi loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta ja
tuli lopun vain tasaisesti. 2 Juise Julius oli 4. ulkoa kovassa tehtävässä 4. ulkoa aika vaisu. 11 Milda Makter
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa vailla suurempaa virtaa. 6 Koljanteri laukkasi pahoin jo
ennen lähtölinjaa. Laukkaili nopeasti hylkäykseen ja näytti jo ennen lähtöä varsin epävireiseltä. 9 Mylverin
Yrjö matkasi hieman pääjoukosta jääneenä 4. sisällä. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä.
Keskeytti myöhemmin. 12 Hallan Ruusu jäi ratkaisevasti jo paljon ennen lähtölinjaa. Laukkasikin vielä ja
keskeytti myöhemmin aivan taustalla.

Väliajat: 24,5 / 4 - 27,0 / 4 - 29,5 / 4 - 29,0 / 4

5. Lähtö

2 Daze käynnistyi asiallisesti ja sai juuri ja juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Sai avauksen jälkeen vetää
haluamaansa tahtia. Dominoi loppumatkaa ja otti lopussa hallitun voiton. 1 Sweet Carolina juoksi 3. sisällä.
Nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja oli lopussa varmasti toinen. 3 Justine Case matkasi lähes koko
ajan johtavan kannassa, mistä oli lopussa asiallinen kolmas. 5 Brisenda käynnistyi oikein rivakasti ja oli
todella lähellä päästä pudottamaan kärkipaikalle. Tyytyi 400 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Nousi
sieltä kuitenkin 550 juostuna uudelleen kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppukaarteessa voittotaistosta,
mutta tuli kuitenkin aivan hyvin sisään asti. 8 Arctic Elsa juoksi 4. ulkona, mistä oli kirivaiheessa vain
tasainen. 6 Stonecapes Rococo juoksi 3. ulkona. Pudotti loppukaarteen alussa 4. sisälle ja otti aivan
maksimit. 7 Queen Of Pirates ei vain riittänyt lopussa lainkaan matkattuaan pääosin toisessa ulkona. 4
Tonight Leader, 9 Haley Web ja 10 Leemark´s Giselle olivat poissa.

Väliajat: 11,5 / 2 - 16,0 / 2 - 14,0 / 2 - 15,5 / 2

6. Lähtö

5 Ronzon Face eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä otti lopussa erittäin helpon voiton. 2 Juliet Ale matkasi
johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa hyvä toinen. 3 Strait Iron juoksi 3. sisällä. Oli sieltä lopussa kiritilaa
saamatta kolmas. 9 Wicasa Sioux juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Tuli siitä rehellisesti sisään asti. 12 Ambrogio juoksi 6. ulkona.
Oli jatkossa 5. ulkona pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoralle tultaessa, minkä jälkeen tuli
lopun vahvasti ulkoratoja pitkin. 6 Earn n´Burn eteni 300 juostuna kuolemanpaikalle. Sai 700 juostuna
paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 4 Griminal Jack
matkasi 2.-3. ulkona. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 8 Rambo Rivner otti alun
rauhassa ja juoksi 5. sisällä. Sai 1050 ennen maalia paikan 4. sisältä. Nousi 250 ennen maalia toiselle radalle,
mutta kirikaista ei lopussa koskaan auennut. 10 Lily´s Star juoksi 5.-4. ulkona. Seuraili tasaisesti sisään asti. 1
Global Solidarity lähti rauhassa ja jäi 4. sisälle. Mahtui puolikas juostuna nousemaan toiselle radalle. Lähti
kierros ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Nousi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tyytyi
lopussa säilyttämään asemansa. 11 Westcoast Victoria juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin suunta vaihtui loppukaarteen puolivälissä ja tuli lopun oikein vaisusti.
7 Kalle Kalas matkasi lauman hännillä sisäradalla 6. sisällä. Laukkasi siellä loppusuoran alussa väsyneenä
pitkäksi.

Väliajat: 12,5 / 5 - 13,0 / 5 - 14,5 / 5

7. Lähtö

4 Exaudio Vici jäi alussa 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla
eteenpäin ja painui lopulta 650 juostuna kärkipaikalle asti. Dominoi siitä lähtöä eleettömästi maaliin asti. 10
Surprise Leader juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 600
ennen maalia toiseksi. Oli lopussa hyvä toinen. 15 Sahara Sandstorm juoksi 8. sisällä. Nousi 1200 ennen
maalia lauman hännillä toiselle radalle. Lähti samassa selkiin 3. radalle. Tuli vahvasti sisään asti. Viim. 1000
m 15,6. 12 Don Pescador juoksi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia ahtaan oloisesti 3. ulos. Nousi 450 ennen
maalia vapaalle radalle ja tuli mukavasti maaliin asti. 13 Honorary Consul juoksi 5. ulkona. Lähti 1200 ennen
maalia selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan juosten
maaliin asti. 5 M. T. Kopitar juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 1100 ennen maalia toiseen ulos. Jäi sinne viimeisen
takasuoran alussa pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 400 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun
aivan juosten. 9 Wasa Windy juoksi 7. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Siirtyi
loppukaarten alussa kiriin 3.-4. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 16 Callaway Scoop oli pääjoukon hänniltä
toiselta radalta kirivaiheessa tasainen. 2 Express Junior pyrki alussa kärkipaikalle, mutta juuttui
kuolemanpaikalle. Sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi sinne 1300 ennen maalia väsyneen
vastustajan taakse vaille kiritilaa. Löysi vapaan väylän 800 ennen maalia pääjoukon hännillä. Oli jatkossa
sisäradalla vailla kiritilaa. Nousi loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun pirteästi. Lähtö
meni oikeastaan niin vihkoon, kuin vain voi mennä. 8 Gold Narva lähti 6. ulkoa 1050 ennen maalia selkiin 3.
radalle. Eteni 400 ennen maalia neljänneksi. Pudotti pian sisäradalle, missä oli jatkossa varsin vaisu. 6
Crossfire Bonfire juoksi 6. sisällä. Nousi 700 ennen maalia 4. ulos. Oli siellä viimeisellä takasuoralla vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun vailla virtaa. 3 Kickapoo Windcape
juoksi 3. sisällä. Jäi sinne viimeisen takasuoran alussa pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta
loppusuoran puolivälissä, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. Ei tosin mitenkään syöksynyt enää viime
metrejä. 1 Hard Chip puolusti alussa kärkipaikkaa. Luovutti paikkansa 600 juostuna suosikille. Taipui sen
selästä viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun varsin vaisusti. 7 Ypäjä Louvre juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä
1800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 1400 ennen maalia kuolemanpaikalle. Taipui siitä
selvästi viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun vaisusti. 11 Cousin Evert juuttui heti keskijoukoissa 3.
radan kiertäjäksi. Pääsi lopulta 650 juostuna etenemään kuolemanpaikalle asti. Sai 1400 ennen maalia
paikan toisesta ulkoa. Taipui oikeastaan samassa ja putosi taustalle. Otti 850 ennen maalia ahtaassa
tilanteessa laukan. Keskeytti lopulta, tosin laukkakin meni selvästi pitkäksi. 14 Enjoy´s Paycheck otti
ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti myöhemmin kulisseissa.

Väliajat: 17,0 / 1 - 17,0 / 4 - 16,5 / 4 - 16,5 / 4

8. Lähtö

5 Morison jäi 400 juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä 450 ennen maalia kärkipaikalle, mistä dominoi
loppumatkaa ja oli taas vakuuttava. 7 Veeran Poika laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi hieman. Sai pian paikan
4. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman
vetoapua. Tuli mukavasti maaliin asti. Apuaisa näytti olevan irti, joten Hannu Hietanen sai olla tavallista
tarkempana. Viim. 2500 m 25,9. 6 Menoks matkasi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni loppukaarteen alussa kuolemanpaikalle. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti.
12 Koveri otti 50 juostuna pari laukka- askelta menettämättä asemiaan. Matkasi jatkossa 4. ulkona. Pudotti
1500 ennen maalia 3. sisälle. Eteni sisäkautta ja nousi pian toiseen ulos. Nousi loppusuoran alussa kiriin 4.

radalle ja oli lopussa asiallinen neljäs. 13 Jyllätys matkasi keskijoukoissa sisäradalla. Nousi viimeisen
takasuoran alussa pääjoukon hännillä toiselle radalle. Seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti. 8 Jetsu lähti
heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 350 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi siitä
loppukaarteen alussa alakynteen. Tuli lopun tasaisesti. 4 Ponutella laukkasi 150 juostuna ja jäi
keskijoukkoihin sisäradalle. Nousi 1600 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili jatkossa tasaisesti sisään asti.
9 Tutun Impi lähti hitaasti ja matkasi taustalla sisäradalla. Menetti 550 ennen maalia hieman rytmiään, kun
jäi väsyneen kanssakilpailijan kantaan. Tuli jatkossa aivan juosten maaliin asti. Viim. 400 m 25,4. 10 Naputus
matkasi pääjoukoista jääneenä taustalla. Otti 350 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 11
Ponnen Aatos pysyi taustalla koko matkan ajan. 3 Rankkari kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan
350 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui sieltä pahoin 300 ennen maalia ja tuli lopun oikein vaisusti.
1 Lorutyttö laukkasi 150 juostuna kärjen tuntumasta pahoin ja menetti heti pelinsä. 14 Iikori lähti heti
ajamaan voimalla 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai lopulta 700 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti 1300
ennen maalia 3. sisälle. Taipui sieltä jatkossa pahoin ja oli heikko. 2 Manionni laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 31,5 / 8 - 27,5 / 8 - 28,0 / 8 - 26,0 / 5

9. Lähtö

1 Knows Best kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää haluamaansa tahtia. Vauhti kiihtyi loppukaarteessa
selvästi. Vastaili lopussa varmaan voittoon. 8 He Is Felix juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1400 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 1100 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä vahvasti maaliin
asti. 10 Zogo Match juoksi 3. sisällä. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Nousi 350 ennen maalia 3.
ulos. Löysi vapaan radan loppusuoralle tultaessa ja kiri lopun erittäin hyvin. 6 Joyride Luxi kiertyi 3. radalta
450 juostuna kuolemanpaikalle. Sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Oli jatkossa toisessa ulkona pitkään
vailla kiritilaa. Pudotti päätössatasella sisäradalle, missä tuli juosten maaliin asti. 5 Mainio juoksi 2.-3.
ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti, vaikka
päätössatasella kirin terä hieman katkesikin. 7 Trouble Leader juoksi 4.-5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa ulommas ja tuli lopun tasaisesti. 12
Kaptah matkasi 6. sisällä. Nousi puolimatkassa 6. ulos. Teki sieltä asiallisen 600 metrin kirin. Viim. 700 m
11,9. 4 Cacshot juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla toiselle radalle ja seuraili lopussa tasaisesti. 2
Lake´s Action seuraili johtavan kannasta maksimisijoitukseen. 9 Special Present matkasi 4. sisällä. Seuraili
sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 3 Callela Louis juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Laukkasi loppusuoran alussa yllättäen pahoin ja menetti pelinsä. 11 Ronaldo Malibu oli
poissa.

Väliajat: 12,5 / 1 - 17,0 / 1 - 16,0 / 1 - 11,5 / 1

10. Lähtö

3 Donato E. kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta tahtia ja hallitsi lähtöä varmoin ottein maaliin
asti. 5 Jolly Roy pudotti 250 juostuna kuolemanpaikalta hieman ahtaan oloisesti johtavan kantaan. Nousi

300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa aivan hyvä toinen. 10 Sobel Conway juoksi 5.
ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 600 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja
eteni mukavasti. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka ei aivan voittotaistoon ehtinytkään. Viim. 700 m 10,6. 11
Pajas Face juoksi 4. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan
radan 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 4 Ricocone juoksi 2.-3. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti.
8 Lindy Poppins lähti hyvin, mutta juuttui 300 juostuna kuolemanpaikalle. Sai 700 juostuna vetoavun
eteensä. Oli toisessa ulkona loppukaarteessa vailla kiritilaa. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli
lopun aivan juosten. 6 Wasa Warrior juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin
terä katkesi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tyytyi jatkossa seurailuun. 7 Por Nie Rock peruutti
ensimmäisen takasuoran alussa taustalta 3. radalta 5. sisälle. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 9 Everest De
Ginai matkasi alun 4. ulkona. Lähti 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 300 metriä
myöhemmin kuolemanpaikalle. Taipui siitä loppukaarteen puolivälissä selvästi. Tuli lopun vaisusti. 2 Gute
Band matkasi toisena sisäradalla, missä laukkasi 250 juostuna hieman ahtaan oloisessa tilanteessa pitkäksi.
1 William Birdland ja 12 Joe Di Maggio olivat poissa.

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

11. Lähtö

4 Josveis eteni 450 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai jatkossa vetää sopuisasti. Nappasi lopussa
hallitun voiton. 6 Joriini juoksi 4. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua. Tuli
kirinsä rehellisesti sisään asti. Viim. 700 m 23,3. 7 Jokivarren Kunkku kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Luopui
400 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Nousi 400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi.
Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka päätössatasella kirin terä hieman taittui. 8 Koskelan Akseli lähti hyvin ja
sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi sieltä 350 ennen maalia toiseen ulos. Tuli lopun
asiallisesti ja oli tasainen neljäs. 1 Vixen lähti rauhallisesti ja jäi aivan lauman hännille. Matkasi jatkossa 7.
ulkona. Teki sieltä aivan mukavan 800 metrin kirin. 5 Metkutus juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Vixus matkasi toisessa ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä taittui loppusuoralle tultaessa
ja tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 11 Rokin Maxi lähti rauhassa ja matkasi alun pääjoukosta
jääneenä. Sai kolmannessa kaarteessa paikan 6. ulkoa. Suoritti sieltä kirivaiheessa aivan hyvin ja parantaa
startti startilta. 9 Pireus ei vain riittänyt lopussa 4. sisältä. 10 Larvan Hurmos ajoi alussa 3. rataa pitkin
eteenpäin. Sai lopulta puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä selvästi loppukaarteen
alussa ja tuli lopun vaisusti. 3 Rapin Aatos juoksi 3. ulkona. Jäi loppukaarteen alussa tallikaverin selkään
kiinni. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle, mutta laukkasi samassa pahoin ja menetti pelinsä.

Väliajat: 20,0 / 4 - 23,0 / 4 - 26,5 / 4 - 23,5 / 4

