1. Lähtö

10 Cosmos Playgirl matkasi alun taustalla toisella radalla. Tamma jäi toisen kaarteen alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Se sai kierros juostuna paikan toisesta ulkoa. Tamma lähti 300 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua ja se otti lopussa varman voiton. Viim. 1000 19,7. 3 Emmanuel De Gigue matkasi
keskijoukoissa sisäradalla, mistä ori nousi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se säilytti siellä vauhtinsa
maaliin asti ja ori nousi lopussa varmasti toiseksi. 5 Mico Roff käynnistyi vauhdilla ja ruuna painui 350
juostuna kärkipaikalle. Se sai kierros juostuna painostajan rinnalleen. Ruuna antoi päätössatasella
ymmärrettävästikin hieman periksi ja putosi kolmanneksi. 11 Troopers matkasi 4-5.sisällä, mistä ruuna
nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle. Se siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja ruuna
tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 18,2. 1 Ego Hoss käynnistyi mukavasti, mutta ruuna joutui 300
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Se nousi sieltä kierros juostuna kuolemanpaikalle ja laittoi
samassa painetta kärkihevoselle. Ruuna putosi voittotaistosta loppusuoralle tultaessa. 2 Mr Money Robber
juuttui kuolemanpaikalle, missä ruuna otti ensimmäisen kaarteen lopulla laukan ja se putosi lauman
hännille. Se suoritti jatkossa vain tasaisesti. Viim. 1600 m 21,3. 7 Chic Lilybell matkasi 3.sisällä, mistä tamma
sai kierros juostuna paikan kakkoskeulana. Se ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 8 Diego Sisu pudotti
ensimmäisen takasuoran lopussa 4.sisään. Ruuna nousi kierros juostuna 3.ulos. Se taipui viimeisellä
takasuoralla ja otti lopussa aivan maksimit. 4 Lake´s Action otti 200 juostuna kärjen tuntumasta pahan
laukan. Ruuna otti jatkossa mukavasti vauhtia, mutta kierros juostuna tullut uusi laukka vesitti pelin. 9
Instatag matkasi 3.sisällä, missä tamma otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä pahan laukan. Se putosi
aivan lauman hännille, missä tamma kulki jatkossa vaisusti. Viim. 900 m 26,3. 12 Exmoor laukkasi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä takajoukoissa pitkäksi. Ruuna kulki jatkossa hylättynä asiallisesti ja se
oli lopulta maalissa kuudes. Viim. 800 m 20,0. 6 Feeling Classy oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 5 - 17,5 / 5 - 17,0 / 5 - 23,0 / 10

2. Lähtö

10 Passinto matkasi alun harvassa laumassa keskivaiheilla. Ruuna nousi 800 juostuna 5.ulos. Se lähti kierros
juostuna selkään 3.radalle. Ruuna jäi viimeisen takasuoran alussa 3.radalle ilman vetoapua. Se puristi pitkän
kirinsä rehellisesti ja nappasi lopussa hallitun voiton. 3 Nurmon Neito juoksi johtavan kannassa, mistä
tamma nousi kierros juostuna toiseen ulos. Se sai siitä 450 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa.
Tamma oli siitä lopussa varmasti toinen. 7 Onon Nopsaeko matkasi keskivaiheilla sisäradalla, mistä ruuna
nousi 800 juostuna 4.ulos. Se pudotti 850 ennen maalia 3.sisään. Ruuna nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3.ulos. Se lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti. 1 Menolexa Rols kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi loppukaarteen alussa johtavan
kantaan. Se nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja ruuna oli lopussa tasainen neljäs. 9 Pele Majami lähti
taustalta asiallisesti ja ruuna eteni nopeasti viidenneksi. Se eteni toisessa kaarteessa kärjen tuntumaan.
Ruuna nousi pian 3.ulos, mistä se kiertyi 950 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna painui 450
kärkipaikalle, mistä se antoi pian periksi. 5 Helmen Liisa otti kärjen tuntumasta sisäradalta aivan maksimit. 8
Aulori laukkasi lähdössä pahoin, minkä jälkeen ruuna kulki kulisseissa asiallisesti. Viim. 2000 m 29,7. 11
Katrin Ram matkasi lauman hännillä sisäradalla, mistä tamma nousi 900 juostuna toiselle radalle. Se lähti
800 ennen maalia selkään 3.radalle. Tamma nousi pian 4.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi

loppukaarteen puolivälissä ja tamma otti lopussa maksimit. 4 Majatalon Tähti juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä ruuna aloitti kolmannessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja. 2 Lome Bonus
ja 6 Piirtuli olivat poissa.

Väliajat: 33,0 / 1 - 33,0 / 1 - 32,0 / 1 - 30,0 / 10

3. Lähtö

8 Crossfire Bonfire sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se sai loppukarteen puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ruuna erkani
loppusuoralla ylivoimaiseen voittoon. Viim. 700 m 15,0. 1 Black Bog´s Lady matkasi johtavan kannassa,
mistä tamma nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja se oli lopussa varmasti toinen. 7 Sigiriya otti alun
rauhassa ja ori matkasi lopulta 6.ulkona. Se lähti sieltä loppukaarteen puolivälissä kiriin ulkoradoille ja ori
tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 16,0. 6 Elastic Captor myöhästyi hieman lähdössä ja ruuna
matkasi 5.ulkona. Se suoritti sieltä tauko huomioiden aivan asiallisesti. Viim. 2000 m 17,9. 4 Laura Extress
painui nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma antoi loppusuoralla hieman periksi. 2 Blady De Bandera juoksi
4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Se seuraili sieltä maksimaaliseen
sijoitukseen. 3 Candyface seuraili 3.sisältä ajettuna aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Benon Safiro
seuraili 4.ulkoa vaisusti. 10 Ruthless Chick juoksi 3.ulkona, mistä tamma aloitti kolmannessa kaarteessa
matkan kohden takajoukkoja. Viim. 700 m 23,0. 9 Mas Andy oli 5.sisältä rehellisen heikko. 12 Rainbow
Giant ei vain riittänyt 6.sisältä lainkaan. 5 Olly Jumper juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä ori laukkasi
430 ennen maalia pahoin. Se laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen.

Väliajat: 15,0 / 4 -18,0 / 4 - 17,0 / 4 - 15,0 / 8

4. Lähtö

4 Rose´s Tara juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se jäi
loppukaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi, missä tamma otti lopussa selvän voiton. Viim. 700 m
10,6. 6 High Profile juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä se sai toisessa
kaarteessa paikan 3.ulkoa. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
painui 400 enne maalia kärkipaikalle ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 11,6. 10 Silent juoksi
5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Se tuli kirinsä rehellisesti
maaliin asti. 3 M. T. Kopitar matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna kiertyi ensimmäisen takasuoran
lopulla kuolemanpaikalle. Se painui 550 ennen maalia kärkipaikalle. Ruuna säilytti oman vauhtinsa
asiallisesti sisään asti. 9 Cheri Sane nousi ensimmäisen takasuoran lopulla 4.sisältä toiseen ulos. Ruuna
seuraili sieltä lopussa asiallisesti viidenneksi. 5 Rose´s Nella käynnistyi mukavasti, mutta tamma joutui
ensimmäisessä kaarteessa tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Se jäi sinne viimeisen takasuoran lopulla
pahoin vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tamma tuli lopun
asiallisesti. 11 Reason To Believe juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Se
seuraili sieltä maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Bwt Rock And Roll kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna

putosi viimeisen takasuoran lopulla kärjen kyydistä ja se aloitti matkan kohden takajoukkoja. 7 Evolution
Web oli 7.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 12 VästerboPaperDoll oli 6.ulkoa taktiikkajuoksussa vailla
mahdollisuuksia. Viim. 700 m 14,3. 8 Ramrod Nevil juoksi 5.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiselle radalle. Se seuraili lopussa maksisijoitukseen. 1 Big Molly matkasi 3.sisällä, minne
tamma jäi viimeisen takasuoran lopulla vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi nopeasti, mutta kirimistä ei
oikeastaan tapahtunut lainkaan.

Väliajat: 12,0 / 2 - 15,0 / 2 - 18,0 / 2 - 10,0 / 4

5. Lähtö

9 Winehouse sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Tamma lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se painui kärkipaikalle loppukaarteen alussa ja tamma otti lopussa ylivoimaisen
voiton. Viim. 700 m 14,0. 2 Bewitch Boy lähti mukavasti, mutta ruuna jäi silti 300 juostuna johtavan
kantaan. Se jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia ja
ruuna kiri loppua mukavasti ulkoratoja pitkin. 11 Castor U. M. juoksi 4.ulkona, missä ruunaa nostettiin
päätöspuolikkaan alussa hetkeksi 3.radalle. Se pudotti pian takaisin toiselle radalle ja ruuna sai edetä tyhjää
toista rataa pitkin. Se oli lopussa varmasti kolmas. 4 Carajoso matkasi alun 4.sisällä, mistä ruuna nousi 450
juostuna kuolemanpaikalle. Se painui siitä 550 ennen maalia kärkipaikalle. Ruuna jäi pian johtavan kantaa ja
se tuli jatkossa juoksu huomioiden asiallisesti maaliin asti. 3 Atos Palmen juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 5
Drinks Please juuttui ensimmäisessä kaarteessa keskijoukkoihin 3.radalle. Ruuna peruutti toisen kaarteen
puolivälissä 3.radalta lauman hännille. Se teki jatkossa 6.ulkoa asiallisen 550 metrin kirin. Viim. 700 m 16,2.
1 Do It Valiant matkasi 3.sisällä, missä ruuna menetti loppukaarteen alussa ahtaassa tilanteessa hieman
rytmiään. Se nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja ruuna tuli lopun asiallisesti. 7 Pulteney Hanover otti
alun rauhassa ja ruuna matkasi lopulta 4.sisällä. Se seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen.12
Achilleus matkasi aivan lauman hännillä 6.ulkona. Ruunan ravi oli varsinkin kaarteissa varsin hukassa ja se
ottikin 950 juostuna pahan laukan menettäen pelinsä. Se laukkasi taustalla loppukaarteen puolivälissä vielä
uudelleen. 8 Todays Popular juuttui alussa takajoukkoihin 3.radalle, missä ruuna peruutti toisen kaarteen
puolivälissä 5.sisään. Se ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 6 Lemon Breezer painui 250 juostuna
kuolemanpaikalta väkisin kärkipaikalle. Ruuna antoi siitä 550 ennen maalia selvästi periksi ja putosi lopussa
aivan viimeiseksi. Viim. 400 m 26,5. 10 Elzevier Lloyd matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se eteni loppukaarteen alussa kolmanneksi. Ruuna otti 250 ennen
maalia väsyneenä väkivaltaisen laukan, mikä jatkui pitkäksi.

Väliajat: 12,0 / 6 - 15,0 / 6 - 15,0 / 6 - 14,0 / 9

