Juoksuselostus Seinäjoki Race ravit lauantai 23. 4.
1. Lähtö
8 Speecy Scion juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti päätöspuolikkaan alussa
toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa uudelleen kiriin ja otti lopussa hallitun voiton. 11 Figaro Brick sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni 550 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle, mistä tuli rehdisti maaliin asti. 12 Lex Nicolas lähti oikein hyvin ja oli jo 200 juostuna
kärjessä. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. 4 Langen´s Motörhead seuraili 3. sisältä asiallisesti. 2 Shape Of You jäi 150 juostuna johtavan
kantaan. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 13 Fayette Sisu matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun aivan juosten ja jotain voimiakin jäi.
15 Begin To Trust juoksi 5. sisällä. Nousi 600 ennen maalia toiselle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja tuli
lopun aivan juosten. 16 Wasa Rebel juoksi 5. ulkona. Seuraili kirivaiheessa tasaisesti. 14 Ove juoksi 4.
ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Oli lopussa lähinnä tasainen. 3 BWT Erie uuttui 250 juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Putosi 550 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 9 Caldera
Amour juuttui alussa taustalle 3. radan kiertäjäksi. Löysi 250 juostuna paikan aivan lauman hänniltä 6.
sisältä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti maksimit. 10 Peachonthebeach lähti rauhassa ja jäi 6. ulos. Lähti
700 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti, vaikka ei ohitellut. 5 Plastic Bag otti vajaa sata juostuna pahan
laukan ja menetti heti pelinsä. 6 Rahajamatch lähti haparoiden matkaan ja laukkasi sata juostuna pitkäksi. 7
Feeling Classy laukkasi lähdössä pitkäksi. 1 Redskin Do oli poissa.
Väliajat: 21,5 / 12 - 20,0 / 12 - 17,0 / 12 - 14,5 / 8

2. Lähtö
7 Evartti matkasi toisessa ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Puristi viime metreillä vielä varmaan
voittoon. Viim. 400 m 22,5. 6 Nyland lähti 4. ulkoa 1300 ennen maalia kiriin. Eteni 650 juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Painui 650 ennen maalia kärkeen ja tuli hienosti maaliin asti. 4 Herra Heinämies sai 250
juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi 700 ennen maalia 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja tuli
lopun aivan juosten. 1 Uljas Suomalainen laukkasi lähdössä ja jäi 3. sisälle. Putosi 700 ennen maalia 4.
sisälle. Oli jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun hyvin. 3
Jokivarren Kunkku laukkasi lähdössä ja jäi 3. ulos. Suoritti jatkossa lähinnä tasaisesti. 5 Enon Vilppi juuttui
250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 600 juostuna vetoavun eteensä. Jäi 650 ennen maalia
uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja tuli aivan juosten maaliin asti.
2 Pyörylän Paroni sai kärkipaikan nopeasti haltuunsa. Jäi 650 ennen maalia kakkoskeulaksi. Puutui selvästi
lopussa.
Väliajat. 21,5 / 2 - 23,0 / 6 - 24,0 / 7

3. Lähtö
3 Van Kronos kiihdytti heti kärkeen. Vastaili tarpeen mukaan ja otti hallitun voiton. 6 Tellmeastory nousi 6.
sisältä 750 juostuna toiselle radalle. Sai puolimatkassa paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoralla kiriin ja
puristi varmasti toiseksi. 8 He Is Felix pudotti 450 juostuna 3. sisälle. Nousi puolimatkassa kärkihevosen
kupeelle. Löi loppukaarteessa painetta ja tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti
kolmanneksi. 1 Nobel Amok lähti rauhassa ja juoksi 7. sisällä. Nousi 900 juostuna 3. ulos. Sai edetä sujuvasti
ja tuli tasaisesti. 5 Redhot Tap Dancer matkasi 3. sisällä. Juoksu sujui suosiollisesti ja oli tasainen. 7 Herman
Halm otti 5. sisältä maksimit. 4 Sunbeam sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Puutui päätöspuolikkaan

alussa selvästi ja oli aika vaisu. 2 Thai Explosive lähti rauhassa ja jäi aivan lauman viimeiseksi. Laukkasi 8.
sisällä 750 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 12,5 / 3 - 15,0 / 3 - 16,0 / 3 - 13,0 / 3

4. Lähtö
1 Rallan Ruhtinas kiihdytti heti kärkeen. Sai pitkään painetta, mihin nähden vastaili helposti ja otti lopussa
selvän voiton. 6 Kotirannan Ilo juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi siinä pitkään painetta
kärkihevoselle. Putosi 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelta, mutta säilytti oman tahtinsa hienosti. 3
Franster pudotti 250 juostuna kärkihevosen kupeelta johtavan kantaan. Putosi loppukaarteessa kärkiparin
kyydistä, mutta piti varmasti kolmanneksi. 16 Lystilän Lento juoksi 6. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa
kiriin, mutta otti 900 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä vahvasti. 5 Uhmapeli seuraili 3.
sisältä tasaisesti. 11 Varma- Konsti matkasi takajoukoissa toisella radalla. Otti 550 juostuna laukan ja
haparoi lyhyesti hieman myöhemmin. Suoritti jatkossa tasaisesti. Viim. 1400 m 28,3. 7 Virittäjä juoksi 3.
ulkona. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Otti lopussa ihan maksimit. 2 Taajaninto nousi 4. sisältä
ensimmäisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Taipui kierrosta myöhemmin ja otti ihan maksimit. 13 Marin
Tase matkasi taustalla 6. sisällä. Seuraili lopussa vain tasaisesti. 14 H. V. Tokka juoksi 5. ulkona. Lähti 800
ennen maalia kiriin. Eteni kohtalaisesti, mutta otti loppusuoran alussa laukan ja menetti rahasijan. 10
Ämpäri oli 5. sisältä aika vaisu. 12 Salaliitto otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 8 Larvan
Pramia matkasi 4. ulkona. Aloitti jo päätösringin alkaessa matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu. 9
Vilmai matkasi keskijoukoissa, missä laukkasi 550 juostuna ja jäi taustalle. Oli jatkossa varsin vaisu. 4 Tuli
Uljas matkasi keskijoukoissa, missä otti 450 juostuna pahan laukan. Laukkaili toisessa kaarteessa
hylkäykseen asti. 15 Passinto laukkasi aivan lauman hännillä ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi.
Väliajat. 28,0 / 1 - 27,5 / 1 - 27,0 / 1 - 30,0 / 1

5. Lähtö
1 Club Nord Elit lähti reippaasti ja sai juuri ja juuri pidettyä kärkipaikan hallussaan. Vastaili kaikille ohitseen
yrittäneille ja otti erittäin helpon voiton. 4 Stonecapes Queila juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi.
Pudotti viimeisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja oli hyvä
kakkonen. 6 Esther Rich matkasi toisessa ulkona, mistä oli lopussa hyvä kolmas. 3 Julienne Cane lähti oikein
hyvin, mutta ei aivan päässyt kärkeen. Joutui 350 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannasta. Putosi jo
800 ennen maalia kärkiparin kyydistä, mutta seuraili kuitenkin vielä neljänneksi. 2 Smiley Match nousi 4.
sisältä 800 ennen maalia 3. ulos. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 5 Selene Lune otti 3. ulkona 400 juostuna
lyhyen laukan. Putosi 5. sisälle, mistä tuli asiallisesti. 7 Ambriel juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti
450 juostuna 3. sisälle. Seuraili jatkossa tasaisesti. 8 Goodygoodytwoshoes juoksi 3.-2. ulkona. Lähti 450
ennen maalia kiriin ja eteni vauhdilla. Vahva kiri katkesi loppusuoran alun laukkaan. Laukka jatkui pitkäksi. 9
Ice Wine laukkasi 150 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 09,0 / 1 - 12,0 / 1 - 14,0 / 1

6. Lähtö
4 Prince Palema kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 9
Vinci Power juoksi 3. sisällä. Pääsi 700 ennen maalia nousemaan toiseen ulos. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin
ja tuli pirteästi maaliin asti. 1 B. G. Frida matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle
ja oli ihan hyvä kolmas. 10 Feeling Dream matkasi 4.-3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja pian kiriin.
Tuli lopun varsin terävästi. 11 Neo Sånna juoksi 4. ulkona. Pudotti 550 ennen maalia vetämättömästä

selästä 5. sisälle. Kirikaista pysyi kuitenkin edelleen kiinni. Sai loppusuoran alussa tyhjän sisäradan eteensä
ja tuli lopun varsin hyvin. 8 Minecraft juoksi 5.-4. sisällä. Nousi loppusuoralla kiriin ja tuli tasaisesti. 7 Ilos
Silmarillion juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna 6. ulos. Lähti päätösringin alkaessa
kiriin. Tuli aivan hyvin, vaikka ei juuri ohitellut. Viim. 1000 m 13,1. 2 Cover Prince matkasi toisessa ulkona.
Kiertyi kierros ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä hieman loppusuoralla. 6 Albino Brave
juoksi 3. ulkona. Jäi viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta 250 ennen maalia,
minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 12 Cheap Thrills juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti. 5 Grace Pezzo juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai
päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Taipui jatkossa selvästi. 3 Marcos Gallon otti pahan lähtölaukan. Ei
jatkossa esittänyt taustalta ihmeitä.
Väliajat: 14,0 / 4 - 16,5 / 4 - 14,0 / 4 - 13,0 / 4

7. Lähtö
9 Lumi- Oosa matkasi 5.-4. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin. Eteni tasaisesti ja sai 450 ennen maalia paikan
kärkihevosen kupeelta. Runttasi siitä lopussa varmaan voittoon. 15 Liisan Tulilintu juoksi 6.-5. ulkona. Lähti
puolimatkassa kiriin. Jäi 400 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti ja oli varmasti
toinen. 2 Villiheili matkasi 3.-2. ulkona. Jäi viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan
350 ennen maalia ja tuli lopun vahvasti. 11 Pitska juoksi 4.-3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja
tuli aivan mukavasti maaliin asti. 14 Naputus matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti 750 ennen maalia
kiriin. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. 7 Siriliisi juoksi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli
tasaisesti. 16 Tutun Impi laukkasi alkumetreillä lyhyesti ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa varsin hyvin. 3
Aparis eteni nopeasti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Nousi 300 ennen maalia toiselle ja tuli
tasaisesti. 1 Sanahelinä nousi johtavan kannasta nopeasti toiselle ja painui 400 juostuna kärkeen. Puutui
loppusuoralla hieman. 12 Helun Kuva juoksi 5. sisällä. Nousi 750 ennen maalia 4. ulos. Otti lopussa ihan
maksimit. 13 Taksvenla otti 4. sisältä ihan maksimit. 10 Kleppe Spödå matkasi 3.-2. ulkona. Jäi 800 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Puutui selvästi 450 ennen maalia ja oli vailla suurempaa virtaa. 4 Arkenttiina
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Laukkasi 300 juostuna uudelleen. Matkasi jatkossa 6.-5. sisällä. Jäi lopussa
täysin vaille kiritilaa. 6 Viestinviejä jäi 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 850 juostuna ja
jäi takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pudotti pian lauman hännille sisäradalle. Haparoi loppukaarteen
alussa ja tuli lopun aika vaisusti. 5 Vennelmon Tyyne laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa keskijoukoissa
pitkäksi. 8 M. A. Piste laukkasi 350 juostuna keskijoukoissa sisäradalla ja jäi takajoukkoihin. Lähti 800 ennen
maalia kiriin. Laukkasi 350 ennen maalia hylkäykseen asti.
Väliajat: 29,5 / 1 - 27,5 / 1 - 28,5 / 1 - 27,5 / 9

8. Lähtö
3 Magic Madonna kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 7
Sahara Flames matkasi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 400 ennen
maalia kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. Ehti lopussa niukasti toiseksi. 5 MAS For You juuttui nopeasti toisen
radan vetojuhdaksi. Pääsi 550 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan. Oli loppuun asti
kakkostaistossa ja palasi heti tauolta hyvässä iskussa. 4 Nubia matkasi toisessa ulkona. Jäi päätöspuolikkaan
alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Oli lopussa tasainen. 2 Caballo De Pino juoksi 3.
sisällä. Jäi viimeisen takasuoran lopulla vaille kiritilaa. Pääsi 350 ennen maalia nousemaan toiselle. Oli
jatkossa tasainen. Laukkamerkki tuli sata juostuna tulleista parista haparoivasta askeleesta. 1 Birgit Combo
juoksi johtavan kannassa. Jäi 550 ennen maalia 3. sisälle ja otti lopussa maksimit. 9 One Quick juoksi 4.
sisällä. Kirikaista pysyi lähes loppuun asti kiinni. 6 Pixie Dust oli lopussa vailla suurempaa virtaa juostuaan
pääosin 5. sisällä. 8 Speedy Norwegian oli poissa.

Väliajat; 13,0 / 3 - 15,5 / 3 - 15,0 / 3 - 13,0 / 3

9. Lähtö
1 Unique Creation nousi nopeasti toiselle radalle ja painui 400 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä
tahdilla ja oli oikein vakuuttava voittaja. 8 Algot Zonett juoksi 5.-4. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin.
Eteni 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1400 m 13,0. 3
Samurai Comery eteni nopeasti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa hyvä kolmas. 11
Pajas Face lähti hyvin matkaan ja eteni nopeasti 4. sisälle. Sai päätöspuolikkaan alussa paikan 3. sisältä ja
tuli aivan juosten maaliin asti. 4 Quick Diablo juoksi 5.-4. sisällä. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun
aivan pirteästi. 7 Jugador juoksi 3. ulkona. Jäi päätösringin alkaessa vetämättömään selkään. Pudotti
viimeisen takasuoran alussa sisäradalle ja tuli lopun aivan juosten. 12 Maestro Crowe juoksi 6.-5. ulkona.
Haparoi lyhyesti 1300 ennen maalia ja jäi hieman. Lähti pian kiriin ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim.
1000 m 13,5. 14 Sahara Sandstorm matkasi lauman hännillä toisella radalla. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. 13 Dante Godiva otti 7. sisältä ihan maksimit. 9 Way To Go jäi
puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 800 ennen maalia kärjen kyydistä ja tuli lopun vaisusti.
5 Excalibur It juoksi 6. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiselle. Oli jatkossa vaisu. 16 Noble Superb lähti
6. ulkoa 1200 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin
vaisu. 6 Ricocone matkasi toisessa ulkona. Taipui selvästi jo 800 ennen maalia ja oli oikein vaisu. 2 Benobi
Zet juoksi 3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Laukkasi 300 ennen maalia pitkäksi. 10 Gogobet
Sisu juoksi 3. ulkona. Laukkasi 800 juostuna pitkäksi. 15 Don Williams oli poissa.
Väliajat: 18,5 / 1 - 17,5 / 1 - 15,5 / 1 - 13,5 / 1

10. Lähtö
2 Siirin Valtsu ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja
oli äärimmäisen vakuuttava. 3 Pro kiihdytti heti kärkeen. Jäi reilu 200 juostuna johtavan kantaan. Jäi
päätösringin alkaessa oikeastaan kakkoskeulaksi, mistä piti lopussa varmasti toiseksi. 9 Core nousi 450
juostuna 7. sisältä 6. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni jatkossa 3. sisähevosen rinnalle.
Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin kolmanneksi. Viim. 1000 m 23,5. 5 Sjö Stjerna pudotti johtavan kantaan
ja jäi 250 juostuna 3. sisälle. Jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 4 Vieskoff matkasi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti
ja tuli ajettuna tasaisesti. 7 Huisi Hemmo nousi 6. sisältä 800 juostuna toiseen ulos. Pudotti 550 ennen
maalia 4. sisälle ja tuli lopun vain tasaisesti. 1 Zelos juoksi 4. sisällä. Ei pysynyt enää viimeisellä takasuoralla
selässään ja otti 550 ennen maalia väsyneen oloisena pahan laukan. Menetti samassa pelinsä. 6 Säfööri
laukkasi 5. sisällä vajaa 300 juostuna pitkäksi. 8 Suvelan Rinssi laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Laukkasi
uudelleen puolikas juostuna. Sinetöi hylkäyksensä ensimmäisen takasuoran lopun kolmannella laukallaan.
Väliajat: 33,5 / 2 - 28,5 / 2 - 24,0 / 2 - 21,5 / 2

11. Lähtö
4 Willow Pride kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan reilu 200 juostuna. Nousi loppusuoran alussa
toiselle. Siirtyi samassa kiriin ja puristi viime metreillä selvään voittoon. Viim. 700 m 09,2. 5 Esprit Sisu ajoi
eteenpäin ja pääsi 250 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Tuli hienosti maaliin asti, vaikka
jäikin toiseksi. 1 Deangelo matkasi 4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia kolmanteen ulos. Lähti 350 ennen
maalia kiriin ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 09,5. 9 Dear Friend juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin. Tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 09,8. 7 MAS Capacity juoksi 5. sisällä. Nousi
loppusuoran alussa kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. 6 Selmer I. H. kiersi alun 3. rataa pitkin eteenpäin. Eteni

350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppukaarteen alussa kärjen kyydistä, mutta ei luovuttanut.
8 American Hero lähti hyvin ja sai nopeasti paikan 3. sisältä. Ei vain aivan riittänyt. 2 Super Schissel juoksi 3.
ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Puutui hieman loppukaarteessa ja tuli lopun vain tasaisesti. 3 Martin
de Bos taklattiin vastustajan toimesta 150 juostuna laukalle ja menetti pahalla laukallaan pelinsä. 10 Kali
Smart käänsi 150 juostuna turhaan ahtaasti toiselle ja aiheutti samalla vastustajalle laukan. Sai 350
juostuna vetoavun eteensä ja jatkoi toisessa ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Eteni 450 ennen maalia
kärkihevosen rinnalle. Oli saamassa otetta loppusuoran alussa, mutta laukkasi pian hylkäykseen. Laukkaan
paloi ilman muuta vähintään toinen sija.
Väliajat: 11,0 / 5 - 13,0 / 5 - 12,0 / 5 - 11,0 / 4Väliajat: 43,0 / 3 - 41,0 / 3 - 37,5 / 5 - 35,0 / 10

