1. Lähtö

1 Better Boss kiihdytti heti kärkipakalle, mistä ruuna irtosi lopussa ylivoimaiseen voittoon. Viim. 700 m 14,1.
3 Man Of Mill matkasi 4-5.sisällä, mistä ruuna nousi 900 ennen maalia 4.ulos. Se lähti sieltä 450 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja nousi lopussa toiseksi.
Viim. 700 m 14,3. 5 Diannah matkasi alun 4.sisällä, mistä ruuna nousi 850 juostuna kuolemanpaikalle. Se
vaati siinä viimeisellä takasuoralla kärkihevoselta hieman vauhtia. Ruuna pudotti loppusuoralle tultaessa
johtavan kantaan ja oli siitä loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 9 O. F. V. Prince nousi
ensimmäisen takasuoran alussa sisäradan jonosta keskijoukkoihin toisen radan vetojuhdaksi. Ori sai 850
juostuna vetoavun eteensä. Se seuraili jatkossa siitä tasaisesti maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Deal Chap jäi
alussa taustalle, mistä se nousi puolimatkassa sisäradan jonosta 3.ulos. Ori pudotti 450 ennen maalia
sisäradalle ja otti lopussa maksimit, vaikka olikin loppusuoralla hetken teknisesti ottaen vailla kiritilaa. 4
Make It Allright matkasi 3.sisällä, missä tamma oli viimeisellä takasuoralla vailla kiritilaa. Se löysi vapaan
radan loppukaarteen alussa, minkä jälkeen tamma tyytyi vain säilyttämään asemansa. 2 Rain´s Banshee
matkasi johtavan kannassa, mistä tamma putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosten vauhdista. Se
oli jatkossa vain tasainen. 6 Like a Vittoria otti 200 juostuna pahan laukan ja tamma jäi aivan taustalle. Se
kulki jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 16,3. 10 Pious Donation jäi pahalla lähtölaukallaan telineisiin, missä
ruuna oli jatkossa heikko. 7 Gilding Well oli poissa.

Väliajat: 18,0 / 1 - 18,0 / 1 - 17,5 / 1 - 14,5 / 1

2. Lähtö

8 Exploding Alice käynnistyi reippaasti ja tamma sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä 550 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,4. 4
Proserpine matkasi johtavan kannassa, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta
loppusuoran puolivälissä, eikä se enää ehtinyt voittokamppailuun. 3 Special Major juuttui
kuolemanpaikalle, missä ori piti vauhdin tasaisen reippaana. Se tuli siitä rehellisesti sisään asti, vaikka
loppusuoralla meno hieman tasaantuikin. 5 Gracelyn seuraili 3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Ernie
Bell otti 250 juostuna pahan laukan ja ruuna menetti selvästi asemiaan. Se eteni jatkossa vauhdilla ja sai
viimeisen takasuoran alussa paikan 3.ulkoa. Ruuna antoi sieltä lopussa ymmärrettävästi hieman periksi. 7
Wallamister putosi heti taustalle sisäradalle, missä ori ei kovassa tehtävässä riittänyt lainkaan. 1 Lyydia Luck
jäi heti lähdössä telineisiin ja tamma taipui taustalla pahoin jo kierros juostuna. Se keskeytti myöhemmin. 2
Smart Leader kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai alussa kovaa painetta osakseen. Se sai jatkossa
hieman rauhoittaa. Ruuna laukkasi loppusuoralle tultaessa kärkipaikalla yllättäen pitkäksi.

Väliajat: 12,5 / 2 - 15,0 / 2 - 18,0 / 2 - 15,0 / 8

3. Lähtö

8 Surprise Leader käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni ensimmäisen kaarteen lopulla kärkipaikalle. Se sai
jatkossa vetää sopuisasti ja ruuna nappasi lopussa erittäin helpon voiton. 4 Feeling Flash matkasi 4-5.sisällä,
mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua ja ruuna ehti lopussa tasaisesta rintamasta toiseksi. Viim. 700 m 15,3. 7 Ellen Ray
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 300 juostuna. Se seurasi johtavan kannasta asiallisesti
sisään asti ja kesti lähes toiseksi. 3 Garland Star nousi 4.sisältä 850 juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna tuli
siitä asiallisesti sisään asti ja oli lopulta neljäs. 6 Lilla Robert seuraili 3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 5
Captain Cruise putosi heti lauman hännille, missä ori laukkasi toisessa kaarteessa. Se laukkaili jatkossa
kulisseissa hylkäykseen asti. 1 Shadow Leader ja 2 Rose´s Tara olivat poissa.

Väliajat: 16,0 / 8 - 18,0 / 8 - 19,0 / 8 - 15,5 / 8

4. Lähtö

6 Wicasa Sioux kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna veti koko ajan reippaalla liekillä ja se nappasi lopussa
hienolla esityksellä ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 13,4. 4 Exploding Alice myöhästyi hieman lähtöauton
taakse kerääntymisestä ja tammalla jouduttiin ajamaan 600 metriä kilpailuvauhtia jo ennen lähdön
tapahtumista. Startin jälkeen se juuttui kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tamma pääsi 600
ennen maalia pudottamaan kakkoskeulaksi, mistä se piti lopussa varmasti toiseksi. 5 Diamond Bay matkasi
3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä
rehellisesti sisään asti ja ehti lopussa kakkostaistoon. Viim. 700 m 14,3. 3 Cool On Photos matkasi toisessa
ulkona, mistä ruuna jäi 600 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Se tuli siitä aivan juosten sisään asti. 1
Florence Web jäi alussa 3.sisään. Tamma jäi viimeisen takasuoran puolivälissä 4.sisään, mistä se nousi 300
ennen maalia toiselle radalle ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 8 High Profile sai nopeasti paikan
johtavan kannasta, mistä ruuna jäi 600 ennen maalia 3.sisään. Se seuraili sieltä jatkossa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Sigiriya putosi heti lähdössä lauman hännille, missä se oli jatkossa rehellisen
riittämätön. Viim. 500 m 21,0. 7 Lovely Easy oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 6 - 15,5 / 6 - 17,5 / 6 - 13,0 / 6

5. Lähtö

6 Anni Sue otti alun tarkkaillen ja tamma matkasi 5.sisällä. Se nousi 850 juostuna 3.ulos. Tamma lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se puristi loppusuoralla eleettömään voittoon.
Viim. 700 m 11,2. 9 Special Director matkasi toisessa ulkona, mistä ori lähti 650 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 450 ennen maalia kuolemanpaikalle ja loppusuoran alussa kärkipaikalle.
Ori tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Ballerina Fastback juuttui ensimmäisen
takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä tamma pudotti 600 juostuna johtavan kantaan. Se oli siellä

jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Tamma mahtui 350 ennen maalia nousemaan toiseen ulos. Se lähti
loppusuoralla kiriin 3.radalle ja tamma tuli lopun asiallisesti. 5 Essi Van Press eteni 200 juostuna
kärkipaikalle, mistä tamma luopui 400 juostuna paineen alla. Se jäi toisen kaarteen alussa 3.sisään. Tamma
nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ja se tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 15,0. 1 Way To Go käynnistyi
mukavasti, mutta ruuna ei pystynyt pitämään kärkipaikkaa. Se nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
toiselle radalle. Ruuna jäi 600 juostuna kuolemanpaikalle. Se putosi siitä loppukaarteessa kärkitaistosta,
mutta ruuna puristi silti omaa vauhtiaan sisään asti. 8 Glory´s Easy käynnistyi reippaasti ja ruuna eteni
nopeasti kuolemanpaikalle. Se painui siitä ensimmäisen takasuoran alussa kärkipaikalle. Ruuna antoi siitä
loppukaarteessa periksi ja se putosi lopussa kuudenneksi. 7 Caldera Amour kiersi alun takajoukoissa 3.rataa
pitkin. Ruuna sai 400 juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Se nousi sieltä 900 juostuna 4.ulos.
Ruuna pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja se otti loppusuoralle tultaessa laukan, mihin ruuna ei
menettänyt sijoituksia. 3 Real Arch ei vain riittänyt 4.sisältä kovassa tehtävässä lopussa lainkaan. Viim. 400
m 25,4. 4 Rapid Leader oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 8 - 16,0 / 8 - 17,5 / 8 - 11,5 / 6

6. Lähtö

10 Casmir sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna kiertyi 550 ennen maalia 3.radan kautta uuteen
selkään toiseen ulos. Se sai herkutella siellä pitkään ja ruuna nousi loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle
ja otti loppumetreillä eleettömän voiton. 1 Vimmaliina juoksi johtavan kannassa, mistä tamma nousi 700
ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Se puristi siitä mukavasti sisään asti ja oli lopulta toisena maalissa.
11 Aavan Sisu matkasi 4.ulkona, missä ruuna oli viimeisellä takasuoralla vetämättömissä selissä. Se lähti 550
ennen maalia taustalta kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli vahvasti sisään asti ja ehti lopussa
kakkostaistoon. Viim. 500 m 25,7. 4 Hillervo käynnistyi aivan omaa vauhtiaan ja nappasi heti kärkipaikan
haltuunsa. Tamma antoi siitä päätössatasella hieman periksi ja putosi toton ulkopuolelle. 12 Nuoralan Masa
matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
pudotti loppusuoralle tultaessa sisäradalle ja ruuna otti lopussa maksimit. 8 Milda Makter kiersi
takajoukoissa ensimmäisen kaarteen 3.rataa pitkin. Tamma pääsi 400 juostuna pudottamaan 3.sisään,
mistä se otti lopussa aivan maksimit. 7 Pietro Rok lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori
otti 600 juostuna kärjen rinnalta kolmannelta radalta laukan ja se putosi lauman hännille. Ori pudotti
viimeisen takasuoran alussa 4.sisään. Se nousi sieltä 400 ennen maalia kiriin ulkoradoille. Nousu katkesi
loppusuoran puolivälin uuteen laukkaan, mihin ori menetti rahasijan. 2 Vakuus laukkasi lähdössä ja ori
putosi aivan lauman hännille. Se suoritti siellä jatkossa vailla suurempaa loistoa. Ori oli tosin
loppukaarteessa hetken vailla kiritilaakin. Viim. 1500 m 28,7. 6 Vapun Viivi juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi viimeisen takasuoran puolivälissä hieman periksi. Se taipui jatkossa
taustalle. 5 Taifun otti ratkaisevan lähtölaukan ja tamma menetti heti pelinsä. 3 Ilmaveivi ja 9 Hurjaharja
olivat poissa.

Väliajat: 26,5 / 4 - 28,5 / 4 - 27,5 / 10

7. Lähtö

3 Big Molly kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi vaivatta maaliin saakka. 2 Grove´s Harley otti
alun tarkkaillen ja ruuna matkasi alun toisessa ulkona. Se kiertyi sieltä ensimmäisen takasuoran lopulla
kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä rehellisesti sisään asti. Viim. 1000 m 14,9. 1 Sweet Malkin matkasi
4.sisällä, mistä ruuna nousi 800 ennen maalia 3.ulos. Se siirtyi 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Ruuna puristi kirinsä asiallisesti sisään asti. 10 Global Tootsie juuttui 250 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Tamma sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Se seuraili jatkossa toisesta ulkoa maksimaaliseen
sijoitukseen. 8 Midsummer Bell juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se oli
siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vastaloppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna kiri
lopun mukavasti ulkoratoja pitkin. 6 Lucas Gran sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna antoi
päätössatasella hieman periksi. 14 Spanish Rose juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti 850 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 14,0. 13 Indyana Poliss matkasi
6.sisällä, mistä ruuna nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa ja
ainakin jonkin verran voimia jäi käyttämättä. 9 Dizebell Gran jäi lopussa täysin vaille kiritilaa juostuaan
pääosin 4-5.sisällä. 15 Haraldinho Zon matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti loppukaarteessa kiriin 3.radalle.
Se oli ratkaisuvaiheessa tasainen. Viim. 400 m 15,9. 16 Be My Hot Stuff oli 5.ulkoa kirivaiheessa vain
tasainen. 12 Pelas Bourbon ei vain riittänyt lopussa lainkaan juostuaan 7.ulkona. 11 Jimmy Ray lähti heti
ajamaan 3.rataa pitkin eteenpäin. Ruunaa otettiin kuitenkin pian kiinni ja se peruutti ensimmäisen
takasuoran alussa 8.ulos. Ruuna ei suorittanut sieltä kirivaiheessa ohituksia. 5 Pete Mister juoksi 3.ulkona,
mistä ruuna aloitti 800 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Loppumatka oli melko tahmeaa
taivallusta. Viim. 400 m 24,0. 4 Capo Birdland otti pahan lähtölaukan. Ruuna sinetöi epäonnistumisensa 150
juostuna tulleella uudella pahalla laukallaan. 7 Denna matkasi 3.sisällä, missä se laukkasi 900 juostuna
pitkäksi.

Väliajat: 18,0 / 3 - 17,0 / 3 - 15,0 / 3 - 14,0 / 3

8. Lähtö

6 Linkeli pääsi 300 juostuna pudottamaan kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Tamma sai 700 juostuna
kärkipaikan vastustajan laukan ansiosta haltuunsa. Se vastaili jatkossa kärkipaikalta hallittuun voittoon. 7
Vartilla matkasi 3.sisällä, mistä tamma sai 750 juostuna paikan johtavan kannasta. Se nousi
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos ja oli hetken vailla kiritilaa. Tamma nousi 350 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua ja se puristi lopussa varmasti toiseksi. 5 Tatriina juoksi 4.sisällä, mistä tamma sai
toisessa kaarteessa paikan 3.sisältä. Se sai viimeisen takasuoran lopussa paikan johtavan kannasta. Tamma
nousi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä se oli aivan hyvä kolmas. 1 Kruunun Prinssi
kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna veti vauhdilla. Se otti 700 juostuna laukan ja jäi kuolemanpaikalle.
Ruunan ravi heikkeni viimeisen takasuoran lopussa ja se otti 450 ennen maalia uuden laukan. Ruuna tuli
lopun taustalla hieman haparoivalla ravilla. 11 Boheemi jäi alussa lisää. Ruuna haparoi taustalla kierros
ennen maalia, mistä selvittyään se tuli lopun asiallisesti. Viim. 1900 m 32,0x. 9 Onnin Tähti matkasi alun
5.sisällä, mistä ruuna nousi 800 juostuna toiseen ulos. Se pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja otti
lopussa aivan maksimit. 8 Taisoni matkasi harvassa laumassa 6.sisähevosena, missä ruuna otti ensimmäisen
takasuoran puolivälissä pahan laukan ja se menetti samassa mahdollisuutensa. 3 Tutun Impi laukkasi 150

juostuna johtavan kannassa pitkäksi. Tamma teki jatkossa hylättynä asiallisen esityksen ja oli maalissa
lopulta neljäntenä. Viim. 1700 m 31,7. 4 Villiheili laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 10 Hissun Mahti
laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Ruuna laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen. 2 Vuaran Viima oli
poissa.

Väliajat: 32,0 / 1 - 32,5 / 6 - 33,5 / 6 - 32,0 / 6

9. Lähtö

5 Sisu Oskari sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna nousi 850 juostuna toiseen ulos. Se oli
siellä jatkossa pitkään paketissa. Vapaa rata löytyi vasta 70 ennen maalia, minkä jälkeen ruuna puristi
terävällä kirillään niukkaan voittoon. 3 Jetsu matkasi alun toisessa ulkona, mistä ori jäi 750 juostuna
kuolemanpaikalle. Se tuli siitä rehellisesti sisään asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. 9 Loikkaus juoksi
4.ulkona, mistä tamma nousi 950 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi 400 ennen maalia selkään
4.radalle. Tamma nousi loppusuoran alussa vapaalle radalle ja tuli lopun hyvin. Viim. 700 m 27,9. 11
Jontikka lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori ajoi vauhdilla eteenpäin ja se eteni 750
juostuna kärkipaikalle asti. Ori ei jaksanut puristaa aivan loppuun asti ja se putosi lopussa niukasti toton
ulkopuolelle. 10 Menoks matkasi 5.ulkona, mistä ori lähti kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se sai 800 ennen maalia vetoavun eteensä. Ori siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se
tuli aivan juosten maaliin asti. 7 Lakuri matkasi 3.ulkona, mistä ori pudotti 400 ennen maalia johtavan
kantaan. Se ei saanut sieltä lopussa lainkaan kiritilaa. 4 Virin Vihtori eteni ensimmäisen kaarteen
puolivälissä kuolemanpaikalle. Se painui siitä 600 juostuna kärkipaikalle. Ori otti 100 metriä myöhemmin
pahan laukan ja se putosi lauman hännille. Ori seuraili jatkossa 4.ulkoa asiallisesti maaliin asti. Viim. 1300 m
27,6. 2 Mopolily matkasi 2-3.ulkona, mistä tamma lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se tuli pitkän kirinsä asiallisesti sisään asti, vaikka päätössatasella matka ymmärrettävästi hieman painoikin.
8 Nuoralan Vänskä matkasi 4.sisällä, mistä ruuna ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 6 Jekku Patteri oli
lopussa 3.sisältä rehellisen riittämätön. Viim. 400 m 41,9. 1 Vouti Verona kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
tamma jäi 600 juostuna johtavan kantaan. Se laukkasi siellä 950 ennen maalia lyödyn oloisena pitkäksi.

Väliajat: 31,0 / 1 - 29,0 / 11 - 27,5 / 11 - 29,0 / 5

10. Lähtö

10 Raama sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi 700 juostuna vastustajan laukan vuoksi
kuolemanpaikalle. Se painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja ruuna hallitsi loppumatkaa oikein helposti.
7 Jylhäpiirto jäi 200 juostuna kuolemanpaikalle, missä ruuna otti 700 juostuna laukan ja se jäi jonkin verran.
Ruuna matkasi jatkossa 4.ulkona. Se lähti sieltä 950 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna siirtyi
loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapu ja tuli lopun mukavasti. Viim. 1700 m 31,0. 5 Hilmin
Helinä laukkasi lähdössä pahoin ja tamma putosi aivan lauman hännille. Se sai kierros juostuna paikan
3.ulkoa. Tamma lähti 1200 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 950 ennen maalia 3.radalle ilman
vetoapua. Tamma puristi siellä rehellisesti maaliin asti. Viim. 2400 m 31,4. 1 Rojaali kiihdytti heti

kärkipaikalle, mistä ori putosi päätössatasella toton ulkopuolelle. 9 Masun Vilke matkasi 2-3.ulkona, mistä
ori lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti 950 ennen maalia toiseen ulos. Ori
oli sieltä lopussa tasainen viides. 11 Seekerin Lissu pudotti 3.ulkoa 600 juostuna 3.sisään. Tamma nousi
1200 ennen maalia kolmanteen ulos. Se otti sieltä lopussa maksimit. 3 Kuun Säihke seuraili johtavan
kannasta vaisusti maksimaaliseen sijoitukseen. 6 S. N. Mikaela otti 100 juostuna laukan ja tamma putosi
lauman hännille. Se laukkasi 650 juostuna taustalla uudelleen ja tamma jäi samassa ratkaisevasti. 4 EkaInteksi laukkasi 3.sisällä 300 juostuna pitkäksi. 12 Villivirta laukkasi lähdössä pahoin. Ruuna laukkasi
taustalla uudelleen pahoin 900 juostuna. Se otti 300 metriä myöhemmin kolmannen laukan ja meni
hylkäykseen. 13 Hemi laukkasi 150 juostuna pitkäksi. 2 Hiirturi ja 8 Velhomies olivat poissa.

Väliajat: 41,0 / 1 - 37,0 / 1 - 32,5 / 1 - 32,5 / 10

