1. Lähtö

2 Tarok kiihdytti heti kärkipaikalle. Hallitsi siitä varmoin ottein maaliin asti. Viim. 700 m 31,3. 10 Rehtorin
Sälli sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Kiertyi sieltä päätösringin alussa 3. radan
kautta kuolemanpaikalle. Oli siitä loppuun asti mukana voittotaistossa. Viim. 700 m 31,3. 9 Sillankorvan
Uljas juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna kiriin 3. radalle. Sai 850 ennen maalia paikan toisesta
ulkoa. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja oli varmasti kolmas. 3 Pikku- Irmeli
pudotti 300 juostuna toisesta ulkoa johtavan kantaan. Otti 550 ennen maalia sijoitustaan menettämättä
lyhyen laukan. Seuraili jatkossa varmasti neljänneksi. 11 Taajaninto matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi viimeisen takasuoran alussa 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti
kärjen rinnalle. Loppusuoralla kiri hieman tasaantui, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 1 Slovari
juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja loppukaarteen alussa kiriin
3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 6 Marin Tase käynnistyi aivan hyvin, mutta joutui 350 juostuna
peruuttamaan aivan lauman hännille sisäradalle. Matkasi 4. sisällä, mistä sai jatkossa sujuvasti edetä
maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Siniparta matkasi alun takajoukoissa 3. radalla. Pääsi 500 juostuna
pudottamaan 5. ulos. Otti siellä 650 juostuna ratkaisevan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa.
Kulki taustalla jatkossa mitenkään vakuuttamatta. 4 Sentti- Jeeta eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Jäi siitä
päätösringin alussa toiseen ulos. Otti 100 metriä myöhemmin pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. Tuli
aivan taustalla hiljaa maaliin. 5 Majatalon Tähti ja 7 Tähti- Tuulikki olivat poissa.

Väliajat: 31,0 / 2 - 33,0 / 2 - 32,5 / 2 - 31,5 / 2

2. Lähtö

5 Pious Donation matkasi pääosin toisessa ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Painui 950 ennen maalia kärkipaikalle asti, mistä hallitsi helposti maaliin asti. Viim. 1000 m 17,9.
6 Melody Heel juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 50 metriä myöhemmin vetoavun
eteensä. Jäi 650 juostuna uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä oikein rehellisesti sisään asti ja
oli loppuun asti mukana voittotaistossa. 3 Chestatee matkasi 3-4. sisällä. Nousi sieltä 1200 ennen maalia 3.
ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman
vetoapua ja tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 18,1. 12 Sahara Ayanna juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä
1350 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi päätöskierroksen alkaessa 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 550
ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Tiputti 350 ennen maalia sisäradalle ja oli lopussa tasainen neljäs.
1 Six One kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Jäi päätösringin alussa 3.
sisälle. Nousi 650 ennen maalia 3. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 4
Cheri Sane kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa. Tyytyi 250 juostuna paikkaan johtavan takana. Jäi 650
juostuna 3. sisälle. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 2 My Dream Anyway myöhästyi
lähdössä pahoin ja jäi 5. ulos. Sai sieltä 650 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
lopulla kiriin 3. radalle ja tuli pitkä tauko huomioiden aivan juosten maaliin asti. 11 Diablo Star matkasi
alussa pääosin 3. ulkona. Sai kierros ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Antoi sieltä loppusuoralle tultaessa
selvästi periksi. 7 Diamond Bay otti alun oikein rauhallisesti ja putosi lauman hännille sisäradalle. Nousi
kierros juostuna 6. ulos. Seuraili sieltä vailla suurempaa loistoa. 9 Excellent Secret matkasi 4-5. sisällä, mistä
ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 8 Amiral Ima lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai

350 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Painui siitä 650 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 950 ennen maalia
johtavan kantaan ja taipui sieltä viimeisellä takasuoralla selvästi. Viim. 500 m 28,5. 10 Tilda Lily matkasi
lauman hännillä sisäradalla. Taipui siellä selvästi viimeisellä takasuoralla ja oli oikein vaisu.

Väliajat: 13,5 / 1 - 17,0 / 8 - 18,5 / 5 - 18,5 / 5

3. Lähtö

5 Liinan Putte käynnistyi oikein hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui ensimmäisen kaarteen
puolivälissä paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi
loppusuoran alussa vapaalle radalle ja puristi lopussa tarkan juoksun jälkeen varmaan voittoon. Ravi oli
aivan lopussa melko haparoivaa. Viim. 400 m 30,5. 10 Vuaran Viima matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 1250
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 900 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Jäi sieltä
650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti mukana voittotaistossa. Viim. 1400 m
29,2. 13 Passinto juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän
kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 28,9. 9 Katrin Ram lähti oikein hitaasti matkaan ja jäi selvästi
lisää. Otti 150 juostuna lyhyen laukankin. Kulki jatkossa mukavasti ja nousi vielä neljänneksi. 12 Helun Kuva
matkasi lauman hännillä toisella radalla 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Pääsi loppukaarteessa pudottamaan toiselle radalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim.
1000 m 28,9. 4 Bella Min käynnistyi mukavasti ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Antoi siitä loppusuoralle
tultaessa selvästi periksi. 3 Ani- Aimo matkasi 3. sisähevosen rinnalla toisessa ulkona. Ei pysynyt viimeisellä
takasuoralla kärkihevosten kyydissä ja pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Otti lopussa aivan maksimit. 7
Bofori matkasi 3. ulkona. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 6 Velhomies otti ensimmäisen kaarteen
alussa ratkaisevan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 11 Hissutar juoksi 4. sisällä. Taipui sieltä
loppukaarteessa oikein pahoin. 1 Aulori laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Taisoni juoksi 3. sisällä. Laukkasi siellä
650 ennen maalia pitkäksi. 8 Anttilan Eka lähti mukavasti matkaan ja eteni 250 juostuna kuolemanpaikalle.
Otti siinä 950 juostuna laukan ja menetti hieman asemiaan. Eteni 200 metriä myöhemmin uudelleen
toiselle ilman vetoapua. Laukkasi taas 650 ennen maalia ja jäi lauman hännille. Sinetöi hylkäyksensä
loppusuoran puolivälin kolmannella laukallaan. Kunto on kyllä kohdillaan, mutta epävarmuus vaivaa.

Väliajat: 36,5 / 4 - 32,5 / 4 - 30,0 / 4 - 31,0 / 5

4. Lähtö

6 Ernie Bell kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä sai alkumatkalla painetta osakseen. Sai jatkossa
rauhoittaa ja nappasi lopussa hallitun voiton. 12 Kathy Heel juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen
maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 5. radalle ilman vetoapua ja tuli vahvasti maaliin asti.
Viim. 700 m 13,8. 7 Ove juoksi 4. ulkona. Nousi kierros juostuna kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän
kirinsä rehellisesti maaliin asti. 8 Tintin Journey lähti mukavasti matkaan ja kävi alussa kyselemässä
kärkipaikkaa. Tyytyi 400 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan
sujuvasti toiselle radalle. Tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 10 Leemark´s Cecilia juoksi 5. ulkona. Lähti

sieltä päätösringin alussa selkään 3. radalle. Nousi loppukaarteen puolivälissä 4. radalle ilman vetoapua ja
tuli lopun asiallisesti. 11 Laura Express juoksi 3. ulkona. Oli siellä viimeisellä takasuoralla vailla kiritilaa.
Mahtui 350 ennen maalia nousemaan selkään 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 9 Nazareth juoksi 5. sisällä.
Nousi sieltä kierros ennen maalia 4. ulos. Siirtyi 400 ennen maalia selkiin 3-4. radalle. Tuli lopun aivan
juosten. 5 Ginelle juoksi toisessa ulkona. Jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 3 Black Bog´s Lady otti alun rauhallisesti ja
juoksi lopulta 6. sisällä. Lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m
16,5. 1 Royal Riddle otti lopussa aivan maksimit juostuaan pääosin 4. sisällä. 2 Candyface juoksi 3. sisällä.
Taipui sieltä selvästi loppusuoralle tultaessa. 4 Morris Gun juuttui 400 juostuna kuolemanpaikalle. Taipui
siitä loppusuoralle tultaessa pahoin.

Väliajat: 12,5 / 6 - 17,5 / 6 - 18,0 / 6 - 16,5 / 6

5. Lähtö

6 Akaasia käynnistyi mukavasti ja sai 200 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Kiihdytti vauhtia tasaisesti loppua
kohden ja oli lopulta ylivoimainen. Viim. 700 m 22,7. 3 Ryti- Tyttö juuttui 300 juostuna kuolemanpaikalle,
mistä puristi lopussa selvästi voittajalle jääneenä toiseksi. Viim. 1000 m 23,4. 5 Loikkaus juoksi 3. sisällä.
Nousi sieltä 550 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi 100 metriä myöhemmin kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli
kirinsä rehellisesti maaliin asti. 4 Kemun Muisto kiihdytti kärkipaikalle. Luopui 200 juostuna paikastaan. Oli
johtavan kannasta loppuun asti mukana tototaistossa. 1 Tohari nousi 450 juostuna 4. sisältä toiseen ulos.
Seuraili sieltä lopussa asiallisesti maaliin asti. 7 Metkutus teki 20 metrin takamatkalta voitavansa, mutta
kovaa lopettaneen kärjen tavoittaminen oli vain liian kova tehtävä. Viim. 1000 m 21,9. 2 Suvi Kevätön lähti
rauhassa matkaan ja putosi takajoukkoihin. Otti siellä 250 juostuna laukan ja putosi aivan viimeiseksi.
Suoritti jatkossa asiallisesti. 8 Merran Emil matkasi taustalla. Otti 900 juostuna pahan laukan ja menetti
samassa mahdollisuutensa.

Väliajat: 27,0 / 6 - 24,5 / 6 - 22,5 / 6

6. Lähtö

5 Stoneisle Ocean lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui 600 juostuna kärkipaikalle. Veti
tasaisen reipasta tahtia ja nappasi lopussa ylivoimaisen voiton. 7 Her Royal Highness juoksi 6. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun
vahvasti. Viim. 700 m 12,0. 10 Anni Sue juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia selkiin 3. radalle.
Nousi 250 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli loppuun asti mukavasti. 9 Stonecapes Poe
lähti 4. ulkoa viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 300 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua
ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 6 Sahara Foxylady juoksi 3. sisällä, missä oli pitkään vailla
kiritilaa. Nousi 400 ennen maalia toiselle, mutta kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa rata löytyi
loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun hyvin. 3 Unequalled Stride juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Pudotti
siitä 300 ennen maalia kakkoskeulaksi. Piti siitä lopussa väsyneenä kuudenneksi. 8 Free Me lähti alussa

ajamaan 3-4. rataa eteenpäin. Pääsi 3. radalta 750 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Lähti sieltä 600
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 300 ennen maalia paikan kakkoskeulan rinnalta. Tuli siitä
lopun tasaisesti. 2 Bunker Shot matkasi toisessa ulkona, mistä jäi 750 juostuna 3. ulos. Sai viimeisen
takasuoran alussa uudelleen paikan toisesta ulkoa. Pudotti 250 ennen maalia 3. sisään, minne jäi lopussa
täysin vaille kiritilaa. 1 Gisele De Veluwe kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 600 juostuna johtavan
kantaan. Antoi sieltä loppukaarteen alussa hieman periksi ja aloitti matkan kohden takajoukkoja. 4 Callela
Eliza otti ratkaisevan lähtölaukan. Kulki kulisseissa jatkossa asiallisesti. Viim. 1400 m 12,5.

Väliajat: 11,0 / 1 - 12,0 / 5 - 11,5 / 5

7. Lähtö

6 Golda Paris lähti mukavasti matkaan ja painui 250 juostuna kärkipaikalle. Sai avauspuolikkaan jälkeen
rauhoittaa ja nappasi lopussa hallitun voiton. 2 Minto´s Daisy Star juuttui 250 juostuna 3.sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä umpirehellisesti maaliin asti ja oli oikein hyvä toinen. Viim.
1000 m 12,6. 4 Essi Van Press eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui 250 juostuna paikastaan. Seurasi
johtavan kannasta mukavasti kolmanneksi. 3 Real Red juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä päätöspuolikkaan
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 9 Mentha juoksi 4. sisällä, mistä
sai päätöspuolikkaan alussa paikan 3. sisältä. Tuli sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti ja oli kunnolla
tilaa saamatta viides. 5 Mamajuana juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopulla selkään 3. radalle.
Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun hyvin. Viim. 700 m 11,4. 1 Beat Of
Love jäi 150 juostuna johtavan kantaan ja 100 metriä myöhemmin edelleen 3. sisälle. Nousi sieltä
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Oli sieltä lopussa tasainen. 8 Coldspring otti alun rauhassa ja jäi 6.
sisälle. Nousi 950 ennen maalia 4. ulos. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 11 Lilla Longleg seuraili 5. sisältä
asiallisesti maaliin asti. 10 Big Lovely otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 7 BWT Burnin Alive oli
poissa.

Väliajat: 12,0 / 6 - 14,0 / 6 - 11,5 / 6

8. Lähtö

2 Minto´s Don Juan laukkasi alussa muutaman askeleen. Pudotti kuitenkin lennosta ihmeen kaupalla alas ja
sai paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 1750 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 600 juostuna
kärkipaikalle. Sai toisen ringin alkaessa painostajan rinnalleen, mille vastaili varmoin ottein maaliin asti.
Viim. 1000 m 12,2. 10 Falcon Håleryd juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai kierros ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, missä kiritti kärkihevosta vahvasti maaliin
asti. Viim. 1000 m 12,1. 12 Sahara Rouge matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 1200 ennen maalia selkään 3.
radalle. Jäi kierros ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Tuli siellä pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti.
Viim. 1000 m 13,2. 1 Do It Valiant juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Seuraili
sieltä lopussa tasaisesti neljänneksi. 3 Crazy Valley kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui ensimmäisen
takasuoran lopussa. Putosi 300 ennen maalia kovan kärkiparin kyydistä ja otti lopussa maksimaalisen

sijoituksen. 8 Remember Y. juoksi 4. sisällä. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Kleine
Maria juoksi 5. sisällä, mistä seuraili tasaisesti maaliin asti. 11 Frans G matkasi alun lauman hännillä
sisäradalla 6. sisällä. Nousi sieltä kierros juostuna 5. ulos. Lähti sieltä loppusuoralle tultaessa kiriin
ulkoradoille ja tuli lopun juosten. Viim. 600 m 13,7. 9 Carajoso sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan
toisesta ulkoa. Lähti sieltä 800 ennen maalia vetämättömästä selästä selkään 3. radalle. Jäi 300 ennen
maalia 3. radalle ilman vetoapua. Kiri katkesi loppusuoralle tultaessa melko selvästi. 7 Staro Interstate eteni
nopeasti kuolemanpaikalle. Jäi kierros juostuna toiseen ulos. Aloitti kolmannessa kaarteessa hiljaisen
matkan kohden takajoukkoja. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. Viim. 700 m 14,9. 6 Winehouse
juoksi 3. ulkona. Jäi päätösringin alussa 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vain tasainen. 5 Spider Blessed putosi
pahalla lähtölaukallaan aivan lauman hännille. Matkasi jatkossa lauman hännillä sisäradalla. Antoi siellä
viimeisellä takasuoralla periksi ja keskeytti.

Väliajat: 19,0 / 3 - 19,0 / 2 - 11,5 / 2 - 11,5 / 2

9. Lähtö

3 Quick Petrol kiihdytti heti kärkipaikalle. Luovutti paikkansa 350 juostuna. Nousi johtavan kannasta
loppusuoran alussa toiselle radalle ja puristi lopussa selvään voittoon. Viim. 700 m 12,0. 12 Don Pescador
juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä
rehellisesti sisään asti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 12,5. 2 Jimmy Ray jäi alussa johtavan
kantaan. Nousi pian toiselle radalle ja painui 350 juostuna keulapaikalle. Sai vetää avausringin rauhassa.
Kiihdytti jatkossa vauhtia ja putosi päätössatasella kolmanneksi. 1 Nice My Sin juoksi 3. sisällä. Tuli sieltä
sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. 7 Get Going Goldie juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa 4. ulos. Pudotti pian takaisin sisäradalle. Siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli
lopun hyvin. Suoritti oikein positiivisen paluun tauolta. Viim. 400 m 12,5. 4 Tipsy otti 4. sisältä aivan
maksimit. 9 Piguant Stride matkasi toisessa ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni päätösringin alkaessa kuolemanpaikalle. Putosi siitä 300 ennen maalia tototaistosta ja tuli
lopun vain tasaisesti. 8 M. T. Jacqueline juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä vetoavun eteensä ja kirin suunta vaihtui samassa
taaksepäin. Suoritti jatkossa lähinnä tasaisesti. Viim. 1000 m 14,7. 6 Big Molly ei vain riittänyt 4. ulkoa
kirivaiheessa lainkaan. 5 Kat´s Commander juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Sai
kierros juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä loppukaarteessa selvästi. 10 Man In Black ja 11 Dance
The Night In olivat poissa.

Väliajat: 15,0 / 2 - 18,5 / 2 - 14,5 / 2 - 11,5 / 3

10. Lähtö

8 Hohdon Iines lähti mukavasti ja eteni nopeasti neljänneksi. Nousi 400 juostuna kuolemanpaikalle. Puristi
siitä lopun tasaisesta taistosta hallittuun voittoon. Viim. 1000 m 26,4. 10 Takenote matkasi toisessa ulkona.
Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen kiri lopun oikein

pirteästi. 9 Viehko Venla matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Puristi pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 25,9. 1 Lötens Elina kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä sai vetää sopivasti. Putosi päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 4 Pimun Pimu
matkasi johtavan kannasta, mistä ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 12 Päivän Pokeri juoksi 3. ulkona.
Lähti sieltä loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Oli lopussa lähinnä tasainen. 11 A. T. Erika matkasi 5.
sisällä. Nousi 800 ennen maalia 4. ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan
juosten. Viim. 700 m 24,9. 7 Tulen Kuva myöhästyi hieman lähdössä ja sai ensimmäisessä kaarteessa paikan
4. sisältä. Antoi sieltä loppukaarteessa hieman periksi ja otti aivan maksimit. Viim. 400 m 31,3. 6 Kalevatar
otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 Vartilla laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Sinetöi
epäonnistumisensa 350 ennen maalia tulleella uudella laukallaan. 3 Virin Toivo juuttui alussa
kuolemanpaikalle. Pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Laukkasi siellä 300 ennen maalia pitkäksi. 5 Hallan
Kymppi laukkasi 100 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. Kulki kulisseissa jatkossa hylättynä tasaisesti.

Väliajat: 27,5 / 1 - 28,5 / 1 - 26,0 / 8

