1. Lähtö

7 Jylhäpiirto matkasi alun harvan lauman hännillä. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan
toisesta ulkoa. Se juuttui kierros juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna painui 550 ennen maalia kärkipaikalle ja
nappasi lopussa helpon voiton. Viim. 1000 m 34,2. 8 Aamun Lumo sai ensimmäisen takasuoran lopulla
paikan 3.ulkoa. Tamma pudotti 850 juostuna 3.sisään. Se peri lopussa toiset rahat, kun edellä juossut
kanssakilpailija levisi laukalle. 5 Rojaali käynnistyi reippaasti ja ori eteni 350 juostuna kärkipaikalle. Se
laukkasi siinä paineen alla 550 ennen maalia ja ori menetti asemiaan. Se tuli lopun laukasta selvittyään
tasaisesti. 4 Karman Jaromir nousi 3.sisältä puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Ori otti kierros juostuna
pahan laukan ja putosi aivan hännille, missä se myös pysyi jatkossa. 1 Hilun Säpinä putosi alussa 4.sisään,
missä ruuna laukkaili toisen kierroksen alkaessa hylkäykseen. 2 Marhotti kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
ruuna jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Se nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Ruuna sai
viimeisen takasuoran lopussa paikan johtavan kannasta. Se nousi loppusuoran alussa kuolemanpaikalle.
Ruuna otti 100 ennen maalia laukan, mikä jatkui hylkäykseen asti. 3 Eevert Kneset laukkasi lähdössä
pitkäksi, vaikka lähti toisen takaa. 6 Millimani oli poissa.

Väliajat: 44,5 / 5 - 41,0 / 5 - 35,5 / 5 - 34,0 / 7

2. Lähtö

10 Ofelia Mick sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma pudotti 750 juostuna hetkeksi 3.sisään. Se
nousi 1200 ennen maalia kuolemanpaikalle. Tamma laittoi viimeisellä takasuoralla painetta ja se painui
päätöspuolikkaan alussa kärkipaikalle. Tamma nappasi lopussa aivan ylivoimaisen voiton. Viim. 1000 m
17,5. 12 Lucky Baroness juuttui heti 3.radan kiertäjäksi, missä tamma ajoi ensimmäisellä takasuoralla
eteenpäin. Se pääsi 600 juostuna pudottamana johtavan kantaan, mistä tamma oli lopussa varmasti toinen.
13 Felicienne matkasi alun taustalla sisäradalla, mistä tamma nousi kierros ennen maalia 4.ulos. Se pudotti
viimeisen takasuoran alussa sisäradalle ja tamma seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Woru
Wings matkasi 6-7.ulkona, mistä tamma lähti kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti
loppukaarteen alussa sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 5 Laser Jet pudotti heti 3.sisään, mistä tamma jäi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.sisään. Se nousi 750 juostuna 3.ulos. Tamma haparoi muutaman
askeleen päätöspuolikkaan alussa, minkä jälkeen se oli lopussa vain tasainen. 9 Icy Bee matkasi pääosin
toisessa ulkona, mistä tamma taipui loppukaarteessa selvästi. 6 Grouse Man laukkasi lähdössä ja ori putosi
lauman hännille, missä se oli jatkossa asiallinen. 8 Mayday Blue Baby juoksi 3.ulkona, mistä tamma pudotti
850 ennen maalia 3.sisään. Se oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön. 15 Francine Web pysyi taustalla koko
matkan ajan. 4 Sigrid otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1 Real Arch kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Se taipui sieltä jo toisessa kaarteessa ja
ruuna keskeytti viimeisellä takasuoralla. 3 Like a Power juoksi 3.sisällä, missä ruuna oli toisessa kaarteessa
väsyneen vastustajan takana pitkään vailla kiritilaa. Se nousi 850 ennen maalia toiselle radalle, mutta ruuna
laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 7 Gigolo Amok ajoi eteenpäin ja ruuna saikin puolikas
juostuna kärkipaikan haltuunsa. Se laukkasi siinä 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 2 Amour Birchbay ja
11 True Half Slim olivat poissa.

Väliajat: 21,0 / 7 - 21,0 / 7 - 18,0 / 7 - 18,0 / 10

3. Lähtö

8 Sisu Oskari matkasi alun keskijoukoissa, mistä ruuna eteni toisen kaarteen lopussa toiseen ulos. Se lähti
loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna nappasi lopussa hallitun voiton. 1 Villi- Riikka
kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai ensimmäisellä takasuoralla painetta osakseen. Se piti kuitenkin
kiinni paikastaan ja tamma oli siitä loppuun asti mukana voittotaistossa. 3 Ralli- Tähkä juoksi 3.sisällä, mistä
ruuna löysi loppusuoran alussa kiritilaa ja se tuli lopun aivan juosten. 2 Hallan Kymppi seuraili johtavan
kannasta maksimisijoitukseen. 5 Lintikka juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma antoi
ensimmäisellä takasuoralla painetta kärkihevoselle. Se tyytyi jatkossa paikkaansa. Tamma putosi
kuolemanpaikalta kärkitaistosta loppusuoran puolivälissä. 7 Viulori juoksi 4.ulkona, mistä ruuna nousi
loppukaarteen puolivälissä selkään 3.radalle ja pian kiriin 4.radalle tullen mukavasti maaliin asti. 11 Taiga
Tuulia lähti lauman hänniltä toiselta radalta 1100 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamman
kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa. 12 Vikunpuuska lähti lauman hänniltä 900 ennen maalia selkään
3.radalle. Ruuna oli jatkossa vain tasainen. 6 Virin Toivo otti 150 juostuna kärjen tuntumasta lyhyen laukan.
Ori sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan 3.ulkoa. Se antoi sieltä loppusuoralle tultaessa selvästi periksi.
Viim. 400 m 40,0. 9 Tähden Visu matkasi 4.sisällä, mistä ruuna oli lopussa rehellisen riittämätön. 4 Grekor
laukkasi lähdössä ja ruuna jäi lauman hännille sisäradalle, missä se oli jatkossa vaisu. 10 Mylverin Jytky
laukkasi lähdössä pahoin ja hieman myöhemmin uudelleen. Ruuna sinetöi hylkäyksensä toisen kaarteen
kolmannella laukallaan.

Väliajat: 30,0 / 1 - 31,0 / 1 - 29,0 / 1 - 31,5 / 8

4. Lähtö

11 Elzevier Lloyd sai nopeasti paikan 3.ulkoa, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna nappasi lopussa varman
voiton. 1 Tropical Beach kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää erittäin rauhallisesti. Se kiristi
loppua kohden vauhtia, mutta ruuna tuli silti lopussa paremman ohittamaksi. 10 Raipe Kronos matkasi
toisessa ulkona, mistä ruuna jäi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se oli siellä jatkossa pitkään vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen ruuna kiri lopun terävästi. 8 Haraldinho Zon
juuttui 400 juostuna kuolemanpaikalle, minne ruuna sai viimeisen takasuoran alussa vetoavun eteensä. Se
tuli toisesta ulkoa aivan juosten maaliin asti. 5 Velvet Collins otti alun tarkkaillen ja ruuna putosi 5.ulos. Se
lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli kirinsä aivan asiallisesti maaliin asti. 4
Classic Valley käynnistyi hyvin, mutta ei aivan saanut kärkipaikkaa. Ori pudotti 350 juostuna johtavan
kantaan. Se seuraili sieltä ajettuna maksimisijoitukseen. 2 Ingrosso matkasi pääosin 3.sisällä, missä ruuna
ravasi kurvit kovin heikosti ja se otti lopussa aivan maksimit. 9 Demolition Pezzo ei esittänyt kirivaiheessa
ihmeitä juostuaan 5.sisällä. 12 Bwt Racy juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti 550 ennen maalia selkään
3.radalle. Sen kiri katkesi kuitenkin samassa ja tamma taipui aivan taustalle. 3 Sweet Choco laukkasi 4.sisällä
450 juostuna haitariliikkeen seurauksena pitkäksi. 6 Sensible Foal ja 7 Fairytale Fayline olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 1 - 23,0 / 1 - 19,5 / 1 - 15,5 / 11

5. Lähtö

2 Lindys Jersey Boy eteni puolikas juostuna kuolemanpaikalta kärkipaikalle. Ruuna nappasi lopussa oikein
helpon voiton. 7 Pitch Command juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli kirinsä oikein rehellisesti sisään asti. Viim. 700 m 13,6. 8 Classic St Pat otti alun
tarkkailen ja matkasi 4.ulkona. Ruuna lähti sieltä loppukaarteessa kiriin 3.radalle ja ehti lopussa
kolmanneksi. 4 Amazing Soul juuttui 350 juostuna kuolemanpaikalle. Tamma putosi siitä päätössatasella
niukasti toton ulkopuolelle. 6 Thula Sana seuraili toisesta ulkoa asiallisesti sisään asti. 3 Joker Stursk matkasi
3.sisällä, mistä ruuna nousi 300 ennen toiselle radalle. Se seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti. 5
Lightonlightoff kiihdytti todella lujaa ja sai kärkipaikan nopeasti haltuunsa. Se luopui paikastaan 450
juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Ruuna taipui sieltä loppusuoralla selvästi. 1 Bwt Firefox seuraili
4.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen.

Väliajat: 14,0 / 2 - 14,5 / 2 - 14,5 / 2

6. Lähtö

3 Palomestari kiihdytti heti kärkipaikalle, minne ruuna sai 800 juostuna prässääjän rinnalleen. Se piti kiinni
paikastaan ja ruuna nappasi lopussa vielä hallitun voiton. 5 Sasku matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna jäi
800 ennen maalia kuolemanpaikalle. Se puristi siitä rehellisesti maaliin asti. 8 Metkutus matkasi
takajoukoissa, mistä ori lähti päätöskierroksen alkaessa kiriin 3.radalle. Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti
ja säilytti oman vauhtinsa hyvin maaliin saakka. 10 Helmen Vili lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Ruuna eteni 800 juostuna kuolemanpaikalle, missä se pyrki hetken kärkipaikalle. Ruuna tyytyi
850 ennen maalia paikkaan johtavan kannassa, mistä se antoi loppusuoralla ymmärrettävästi hieman
periksi. Ensimmäinen lentävä kierros sujui maalipaalulta 22,3 ja toinen rinki 32,9. 9 Tupla- Timo matkasi
harvassa laumassa 3-4.ulkona, mistä ruuna seuraili tasaisesti maaliin asti. 4 Meliisi juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma sai 550 juostuna paikan johtavan kannasta. Se taipui sieltä viimeisen
takasuoran alussa ja aloitti matkan kohden takajoukkoja. 6 Sävel- Virta matkasi pääosin 3.sisällä, mistä
ruuna antoi loppukaarteessa selvästi periksi. Viim. 400 m 39,5. 7 Rilon Taika oli taustalta sisäradalta
rehellisen riittämätön. 2 Jussin Veitikka matkasi johtavan kannassa, missä ruuna laukkasi 550 juostuna. Se
otti pian uuden laukan. Ruuna otti viimeisellä takasuoralla kolmannen laukan ja meni hylkäykseen. Se tuli
lopun vielä hylättynä hyvin ja oli maalissa neljäs. 1 Hiskin Heppu oli poissa.

Väliajat: 28,5 / 3 - 28,0 / 3 - 27,5 / 3 - 31,5 / 3

7. Lähtö

3 Crystal Eye kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää haluamaansa vauhtia. Se kiristi lopussa
tahtia ja otti lopussa hallitun voiton. 9 Quiet Leader juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli vahvasti sisään
asti. Viim. 700 m 14,0. 2 April Love D juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti. 11 Sort Of Sorrow lähti heti ajamaan 3.rataa ilman
vetoapua eteenpäin. Ruuna pääsi ensimmäisen takasuoran alussa pudottamaan johtavan kantaan. Se tuli
sieltä aivan juosten sisään asti. 12 Duquesa juoksi 5.sisällä, mistä tamma nousi 850 ennen maalia 3.ulos.
Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen se tuli lopun
asiallisesti. 8 Bonhomme matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi
loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 6 What´s Going On oli 6.ulkoa reippaassa
lopetuksessa vaikeuksissa, muta ruuna tuli kuitenkin juosten sisään asti. Viim. 700 m 14,0. 5 Stardust Fibber
juuttui alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä se eteni ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle,
mistä tamma antoi päätössatasella hieman periksi. 4 Adele S oli 3.sisältä rehellisen riittämätön. 7 Donnie
Donato matkasi pääosin toisessa ulkona, mistä ori ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 1 Lady´s True King
juoksi 4.sisällä, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, mutta kirimistä
ei enää juurikaan tapahtunut. 10 Västerbo Keymaster oli 5-6.sisältä lopussa kovassa lopetuksessa vailla
mahdollisuuksia.

Väliajat: 16,5 / 3 - 22,0 / 3 - 20,0 / 3 - 13,0 / 3

8. Lähtö

7 Easy Vacation sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni 650 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna painui 350 ennen maalia kärkipaikalle, mistä
se vastaili lopussa niukkaan voittoon. 9 Rapido Follo juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 850 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se jäi 650 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai 350 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli loppuun asti mukana voittotaistossa. 5 Afrodite Lloyd matkasi
5.ulkona, mistä tamma nousi 300 ennen maalia kiriin ja se tuli lopun asiallisesti. Viim. 1000 m 18,1. 11
Eagle´s Rose juoksi 3.ulkona, mistä tamma seuraili maksimisijoitukseen. 6 Pelas Bourbon kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi loppukaarteen puolivälissä johtavan kantaan ja se seuraili jatkossa
maksimisijoitukseen. 1 King J Cash oli lopussa rehellisen riittämätön juostuaan 4.sisällä. 4 Canadian Journey
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai 650 ennen maalia vetoavun eteensä. Se pudotti
päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja tamma oli jatkossa riittämätön. 8 Super Wild Woman jäi heti
lähdössä telineisiin. Tamma oli jatkossa rehellisen riittämätön. 3 Toto De Vito matkasi 3.sisällä, missä ruuna
antoi viimeisen takasuoran alussa selvästi periksi. Viim. 500 m 34,0. 2 Rapid Leader laukkasi alkumetreillä
pitkäksi. 10 True Goal ja 12 Global Profession olivat poissa.

Väliajat: 14,0 / 6 - 18,5 / 6 - 20,5 / 6 - 20,0 / 7

9. Lähtö

3 Venlan Vekkuli kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi vaivatta maaliin saakka. 7 Tuli- Rubiini
laukkasi 85 juostuna hylkäyksen rajamaille. Ruuna matkasi jatkossa lauman hännillä, mistä se sai kierros
juostuna paikan 4.ulkoa. Ruuna oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia,
minkä jälkeen se tuli lopun vahvasti. Viim. 1600 m 31,3. 12 Tosi- Jytky matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti
1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti ja ehti juuri
linjalla kolmanneksi. Viim. 1300 m 32,2. 4 Kujalan Erätuuli laukkasi lähdössä ja ruuna putosi taustalle
sisäradalle. Se sai jatkossa edetä sujuvasti sisärataa pitkin ja ruuna nousi kierros juostuna 3.ulos. Se pudotti
350 ennen maalia 3.sisään ja tuli asiallisesti. Viim. 1900 m 31,4. 11 Elvirra sai nopeasti paikan johtavan
kannasta, mistä tamma nousi loppusuoran alussa toiselle radalle. Se tyytyi kuitenkin vain säilyttämään
asemansa. 9 Lankori matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoran alussa ja ruuna tyytyi seurailuun. 5 Vilmai juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi loppusuoran alussa periksi. 10 Lounteen Nopsakka oli
lopussa rehellisen riittämätön juostuaan pääosin 4-5.ulkona. 1 Katrin Ram juoksi 4.sisällä, mistä tamma ei
vain riittänyt lopussa lainkaan. Viim. 700 m 37,6. 8 Emman Joihu otti 150 juostuna kärjen rinnalta 3.radalta
lyhyen laukan. Ori sai 350 juostuna paikan 3.sisältä. Se antoi sieltä loppukaarteen puolivälissä pahoin
periksi. Viim. 400 m 50,3. 2 Ekomani laukkasi toisessa ulkona 200 juostuna pitkäksi. 6 Hymynväre oli poissa.

Väliajat: 29,0 / 3 - 32,0 / 3 - 32,0 / 3 - 32,5 / 3

10. Lähtö

4 Kat´s Commander jäi ensimmäisen kaarteen lopulla 3.sisään. Ruuna nousi 600 ennen maalia toiseen ulos.
Se lähti 400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna ehti lopussa vielä varmaan voittoon. 6
Belpion juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 550 ennen maalia kärkipaikalle. Se tuli siitä
voimallisesti ajettuna hyvin sisään asti, mutta jäi juuri linjalla toiseksi. 12 Cocu sai nopeasti paikan toisesta
ulkoa, mistä ruuna jäi päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikalle. Se puristi siitä lopussa kovasti pyydettynä
aivan juosten maaliin asti. 10 Deal Chap juoksi 4.ulkona, mistä ori lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli lopun tasaisesti. 5 Mayday Press juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi 350 ennen
maalia toiselle radalle ja se nousi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja tuli lopun asiallisesti. 3 Rock´s
Fireworks kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Se jäi sinne
päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa ja menetti hieman asemiaan. Vapaa rata löytyi vasta
loppusuoran alussa, mutta saumat olivat jo menneet. Tamma tuli viime metrit sijoitustaan paremmin. 11
Bluesman Pee ei vain riittänyt lopussa juostuaan 3.ulkona. 8 Cubana ajoi voimalla eteenpäin ja tamma
painuikin 350 juostuna kärkipaikalle. Se jäi 550 ennen maalia paineen alla johtavan kantaan. Tamma taipui
jatkossa selvästi. 9 Secret Samurai tuli alussa vähän vastustajan häiritsemäksi ja ruuna putosi 5.sisään. Se oli
sieltä lopussa melko saamaton. 1 Reverend Dred otti alussa pysähdyslaukan. Ori keskeytti taustalla
viimeisellä takasuoralla. 2 Donera Dream laukkasi lähdössä pitkäksi. Tamma teki taustalla jatkossa asiallisen
esityksen. 7 Filly Wanton laukkasi 100 juostuna pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 8 - 19,0 / 8 - 19,0 / 8 - 19,0 / 4

