1. Lähtö

4 J. A. Priscilla kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi helposti maaliin asti. Viim. 700 m 17,8. 9 Oh
My God S matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi 350
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 16,9. 5
Birthday Cloud käynnistyi mukavasti, mutta ruuna jäi kuolemanpaikalle. Se sai puolikas juostuna vetoavun
eteensä. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli mukavasti maaliin
asti ja oli loppuun saakka kakkostaistossa. 2 Rock´s Fireworks seuraili johtavan kannasta asiallisesti sisään
asti. 10 Question juoksi 4.sisällä, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3.sisältä. Se seuraili
sieltä lopussa sisäradan vetäessä maksimisijoitukseen. 1 Doreeta matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 800
ennen maalia toiseen ulos. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa selkään 3.radalle ja otti lopussa maksimit. 3
Assured Manager matkasi 4.ulkona, mistä tamma nousi 400 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se oli
kirivaiheessa jatkossa vain tasainen. 6 Classical Star otti alun rauhassa ja ruuna matkasi 5.ulkona. Se oli
siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Ruuna ei kuitenkaan lopussa enää suuremmin syttynyt, kunhan vapaa
väylä aukeni. 12 King J Cash oli 6.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 8 Cousin Canuck juuttui alussa
ulkoratojen kiertäjäksi, missä ruuna peruutti ensimmäisen takasuoran puolivälissä 5.sisään. Se oli sieltä
lopussa melko vaisu. 7 Soul Fly kiertyi 500 juostuna 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Tamma antoi siitä
loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 11 Pious Donation juuttui heti takajoukkoihin 3.radan kiertäjäksi.
Ruuna antoi siellä periksi 900 ennen maalia ja se oli lopussa oikein vaisu.

Väliajat: 16,0 / 4 - 18,5 / 4 - 19,0 / 4 - 17,5 / 4

2. Lähtö

11 Herra Hurmuri matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
sai loppukaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ruuna puristi lopussa niukkaan, mutta varmaan
voittoon. 8 Vauhti- Leevi kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna oli loppuun asti mukana
voittotaistossa. 5 Helun Kuva sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 350 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti ja oli lopulta kolmas. Tamma laukkasi heti
maaliin päästyään. 3 Hipatsu matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 300 ennen maalia toiseen ulos.
Se ei saanut sieltä lopussa lainkaan kiritilaa. 6 Buugi seuraili 3.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 UusiValtsu juoksi 4.sisällä, mistä ori nousi 650 ennen maalia 4.ulos. Se lähti loppukaarteessa kiriin 3.radalle ja
tuli lopun tasaisesti. 10 Masun Vilke seuraili 3.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Ekomani laukkasi
lähdössä ja ruuna jäi lauman hännille 7.ulos. Se lähti sieltä kierros juostuna selkään 3.radalle. Ruunan kirin
terä katkesi loppukaarteessa ja se tyytyi lopussa seurailuun. Viim. 1700 m 30,2. 12 Kalevatar matkasi alun
6.ulkona, mistä tamma lähti 1200 ennen maalia selkään 3.radalle. Se otti kierros juostuna laukan ja jäi aivan
taustalle. Tamma tuli kulisseissa hyvin sisään asti. Viim. 1000 m 28,3. 4 Hymynhäivä juoksi 4.ulkona, mistä
tamma pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä sisäradalle. Se oli jatkossa melko vaisu. 7 Helon Roosa
eteni 200 juostuna kuolemanpaikalle, missä se laukkasi 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 1 Temetrius oli
poissa.

Väliajat: 30,5 / 8 - 32,0 / 8 - 31,0 / 8 - 28,0 / 11

3. Lähtö

4 Melody Heel matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se painui viimeisen takasuoran lopussa keulapaikalle ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m
15,2. 5 Way To Go lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna painui 450 juostuna
kärkipaikalle, mistä se jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan. Ruuna nousi loppusuoran alussa toiselle
radalle ja oli lopussa varmasti toisena maalissa. 8 Classical Dream otti alun rauhassa ja ruuna matkasi
6.ulkona. Se lähti sieltä kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruuna tuli pitkän kirinsä asiallisesti maaliin
asti. Viim. 1000 m 16,3. 6 Duke De Veluwe juoksi 3.ulkona, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran alussa
paikan toisesta ulkoa. Se oli siellä jatkossa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi viimeisen takasuoran
lopussa, minkä jälkeen ruuna kiri lopun asiallisesti ulkoratoja pitkin. Viim. 400 m 16,2. 3 Hejo Hector
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 450 juostuna. Se jäi päätöspuolikkaan alussa 3.sisään. Ruuna
nousi 350 ennen maalia kiriin 3.radalle. Sen kirin terä katkesi loppusuoran puolivälissä. 1 Pete Mister
seuraili 3.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Fonseca Boko juoksi 5.ulkona, mistä ruuna pudotti
850 ennen maalia 4.sisään. Se ei vain riittänyt sieltä jatkossa. 10 Hugo Pepper matkasi 4.ulkona, mistä
ruuna lähti 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai viimeisen takasuoran alussa vetoavun
hetkeksi eteensä. Ruuna pudotti 550 ennen maalia toiselle radalle ja seuraili jatkossa aivan maksimaaliseen
sijoitukseen. 2 Man Of Mill juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna taipui viimeisen takasuoran
alussa pahoin. Se keskeytti lopulta. 9 Senator Case juoksi 4.sisällä, mistä ori nousi 900 ennen maalia 4.ulos.
Sen kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, mutta 50 ennen maalia
tullut laukka vei mahdollisen rahasijan. 12 Amiral Ima laukkasi 250 juostuna lauman hännillä pitkäksi. 11
Al´s Diva Tequila oli poissa.

Väliajat: 14,0 / 5 - 16,5 / 5 - 17,5 / 5 - 17,5 / 4

4. Lähtö

2 Kat´s Commander sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se puristi loppusuoran puolivälissä kärkipaikalle ja ruuna vastaili lopussa varmaan
voittoon. Viim. 700 m 17,7. 6 Sweet Malkin matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se sai päätöspuolikkaan 3.radalle vetoavun eteensä. Ruuna siirtyi loppusuoran
alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,6. 1 Mr Money Maker
matkasi alun johtavan kannassa, mistä ori nousi 300 juostuna kuolemanpaikalle. Se puristi siitä rehellisesti
maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 11 Blue Pearl juoksi 4.sisällä, mistä tamma kiri
loppua asiallisesti. 8 Zacus Turbo otti alun rauhassa ja matkasi 5.sisällä. Ruuna nousi kolmannessa
kaarteessa 4.ulos ja se teki sieltä kohtalaisen 450 metrin kirin. 7 Ingrosso putosi lähtölaukallaan taustalle,
missä ruuna suoritti mukavasti. Viim. 1900 m 16,3. 5 Gogo Eldorado kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
tamma luopui 350 juostuna. Se nousi 450 ennen maalia johtavan kannasta toiseen ulos, mistä tamma
seuraili voimallisesti ajettuna maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Nelle Kavat matkasi 3.sisällä, mistä ori sai
loppukaarteen alussa paikan johtavan kannasta. Se nousi sieltä loppusuoran puolivälissä toiselle ja otti

lopussa maksimit. 12 Dear Josie seuraili pääjoukon hänniltä maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Cousin Evert
juuttui heti keskijoukkoihin 3.radan kiertäjäksi, missä ruuna pääsi kierros juostuna pudottamaan 4.ulos. Se
tuli siellä juoksu huomioiden asiallisesti maaliin asti. 9 Zelle´s Escalade ei vain riittänyt 3.ulkoa lopussa
lainkaan. 3 Quick Petrol painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ruunalle jäi vähän turhan iso
vaihde silmään ja se veti avauslenkin 14,5- tempolla. Ruuna taipui kärkipaikalta pahoin loppusuoralle
tultaessa.

Väliajat: 14,0 / 3 - 14,5 / 3 - 18,5 / 3 - 19,0 / 2

5. Lähtö

4 Topmar käynnistyi vahvasti ja tamma otti heti kärkipaikan. Se vastaili omasta halustaan kovassa
avauksessa. Tamma sai jatkossa rauhoittaa tahtia ja se vastaili lopussa tauosta huolimatta niukkaan
voittoon. 5 Kobardi eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne ruuna sai ensimmäisen takasuoran alussa
vetoavun eteensä. Se jäi puolikas juostuna uudelleen kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi oikein
rehellisesti sisään asti. Se hävisi voitonkin vain aivan niukasti. 9 Aatsi juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti
loppukaarteen alussa selkiin radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja
ruuna tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 25,7. 7 Untero matkasi 3.ulkona, mistä ori seuraili lopussa
tasaisesti. 8 Volsuritar matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan
toisesta ulkoa. Se lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua, mutta tamma ei vapaalle
radalle käännön jälkeen suorittanut ohituksia, vain päinvastoin. 1 Julianne Dahlia käynnistyi rauhallisesti ja
tamma putosi heti aivan lauman hännille. Se matkasi jatkossa 4.sisällä, mistä tamma tuli asiallisesti maaliin
asti. 3 Laurilan Aamor matkasi 3.sisällä, mistä tamma ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 10 Viriori juoksi
4.sisällä, mistä ruuna nousi 850 juostuna 5.ulos. Se oli jatkossa taustalta rehellisen riittämätön. 6 Kapor
eteni ensimmäisen kaarteen lopussa 3.radan kautta kuolemanpaikalle, missä ori pyrki voimalla
kärkipaikalle. Se sai 450 juostuna paikan johtavan kannasta. Ori antoi sieltä loppukaarteessa pahoin periksi
ja se taipui aivan hännille. 11 Jorken loisto otti lauman hännillä ensimmäisen kaarteen lopulla pahan laukan
ja ruuna menetti samassa mahdollisuutensa. 2 Nuoralan Vänskä laukkasi lähdössä pitkäksi. 12 R. R. Tuike oli
poissa.

Väliajat: 21,5 / 4 - 26,5 / 4 - 30,5 / 4 - 26,5 / 4

6. Lähtö

8 Lindy Poppins käynnistyi ulkoa reippaasti ja ruuna painui ensimmäisen kaarteen lopussa kärkipaikalle. Se
veti jatkossa tasaisen reippaasti ja ruuna dominoi lähtöä lopussa vaivattomasti. Viim. 700 m 13,7. 5 She´s So
Lady kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 300 juostuna. Se oli lopussa johtavan kannasta
varmasti toinen. 2 Västerbo Purse matkasi 4.sisällä, mistä tamma sai 800 juostuna paikan 3.sisältä. Se oli
sieltä sisäradan vetäessä varmasti kolmas. Viim. 700 m 13,5. 11 Bebina matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma
nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle. Se oli lopulta aivan hyvä neljäs. 12 Valnes Gary matkasi
lauman hännillä sisäradalla. Ruuna tuli sieltä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 14,3. 1 Callaway Scoop

matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 800 juostuna toiseen ulos. Se lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin
3.radalle. Ruuna pudotti pian takaisin toiselle radalle ja se seuraili jatkossa lähinnä tasaisesti. Viim. 600 m
15,4. 7 Rowhill´s Jack matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi 700
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan 3.radalle
ilman vetoapua, missä se tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 15,2. 9 Excalibur It matkasi 5-6.ulkona,
mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppukaarteessa kiriin 4.radalle ilman
vetoapua. Ruuna teki parhaansa, mutta takaa oli vain lähes mahdotonta nousta. Viim. 700 m 15,3. 10 Gene
Touch matkasi alun taustalla toisella radalla, mistä ruuna lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se putosi viimeisen takasuoran lopulla ymmärrettävästi lauman hännille. 6 Badass eteni puolikas
juostuna 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä viimeisen takasuoran alussa selvästi periksi. 4
Carajoso käynnistyi mukavasti ja ruuna sai 450 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se ei kunnolla pitänyt
selkäänsä ja ruuna jäi 800 juostuna 3.ulos. Se oli jatkossakin koko ajan oikein vetämätön ja ruuna taipui
lopussa aivan taustalle. 3 Double Boost laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 8 - 15,0 / 8 - 14,0 / 8 - 14,0 / 8

