1. Lähtö

10 Brain Freeze lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma painui puolikas juostuna
kärkipaikalle asti, mistä se hallitsi helposti maaliin asti. 4 Happy Dream kiihdytti kärkipaikalle, mistä tamma
jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä johtavan kantaan. Se nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja
ehti lopussa puolittain voittaneen rinnalle. 2 Fianna matkasi alun toisessa ulkona, mistä tamma pudotti
toisen kaarteen puolivälissä 4.sisään. Se nousi 300 ennen maalia toiselle radalle ja oli lopussa varmasti
kolmas selvästi kärkiparille jääneenä. 1 Dancer´s Flame seuraili 3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 8
Classical Dream matkasi 6.sisällä, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3.radalle. Se oli
lopussa vain tasainen. 9 Silica One ei vain riittänyt 5.sisältä lainkaan. 7 Two Moon juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma taipui viimeisen takasuoran alussa. 3 Wasabii, 5 Eerika, 6 Grouse Man, 11
So Photogenic ja 12 Purple´s Pippi olivat poissa.

Väliajat: 17,0 / 10 - 18,5 / 10 - 22,0 / 10 - 16,0 / 10

2. Lähtö

3 Vias Väiski kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää avausringin rauhassa. Se kiihdytti jatkossa
tuntuvasti vauhtia ja ruuna nappasi lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m 31,3. 5 Valentini matkasi 4.ulkona,
mistä ruuna lähti 1400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1050 ennen maalia
kuolemanpaikalle, missä ruuna kiritti voittanutta hyvin maaliin asti. 1 Golda Maaria matkasi johtavan
kannassa, mistä tamma oli lopussa tasainen kolmas. 9 Hiirotar tuli asiallisesti sisään asti juostuaan 4.sisällä.
16 Helon Roosa matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti 1350 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi kierros
ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Tamma pääsi 550 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulan
rinnalle, missä se tuli lopun tasaisesti. 12 Cometar matkasi alun keskijoukoissa, missä tamma otti
ensimmäisen takasuoran puolivälissä laukan. Se pudotti nopeasti raville ja tamma lähti 1400 ennen maalia
taustalta selkiin 3.radalle. Se otti 850 ennen maalia uuden laukan, mistä selvittyään tamma tuli lopun aivan
juosten. 15 Vilmai matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä tamma lähti kierros ennen maalia selkiin
3.radalle. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamman vahva kiri katkesi
viimeisen takasuoran puolivälin laukkaan. Se tuli loppukaarteen alussa pahoin vastustajan häiritsemäksi,
mistä selvittyään tamma tuli lopun asiallisesti. 5 Virin Leimu matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 850 ennen
maalia 4.ulos. Se oli kirivaiheessa vaisu. 8 Katrin Ram lähti hitaasti matkaan ja tamma putosi takajoukkoihin,
missä se otti 450 juostuna laukan. Tamma suoritti taustalla jatkossa vailla suurempaa virtaa. 10 Aulori
laukkasi lähdössä ja ruuna putosi aivan taustalle, missä se myös pysyi jatkossa. 4 Routari juuttui
kuolemanpaikalle, minne ruuna sai päätösringin alussa vetoavun eteensä. Se aloitti toisesta ulkoa viimeisen
takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. 13 Luonteen Nopsakka pysyi taustalla koko matkan ajan. 7
Vimmaliina otti 100 juostuna pahan laukan. Tamma sinetöi epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran

alun uudella laukallaan. 2 Aamun Lumo sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi toisen
kierroksen alkaessa 3.ulos. Se nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Tamma otit
päätöspuolikkaan alussa pahan laukan ja häiritsi samalla yhtä kanssakilpailijaansa. 14 Humika otti
ensimmäisen takasuoran alussa takajoukoissa pahan laukan. Tamma oli jatkossa taustalla oikein vaisu. Viim.
1000 m 38,3. 11 Ani- Aimo matkasi 4.ulkona, mistä ruuna taipui täysin viimeisen takasuoran alussa. Se
keskeytti myöhemmin.

Väliajat: 42,0 / 3 - 40,0 / 3 - 31,0 / 3 - 31,0 / 3

3. Lähtö

5 Casey Beyonce kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi varmoin ottein perille saakka. 2 Capo
Birdland matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna nousi hieman ahtaan oloisesti 1650 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se sai ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ruuna
puristi rehellisesti sisään asti. 11 Kat´s Commander matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä aivan rehellisesti sisään asti. 7 Expanse´s
Hope sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä tamma seuraili tasaisesti maaliin asti. 10 Bet On Me
S seuraili 3.sisältä maksimisijoitukseen. 8 Sweet Malkin matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros juostuna
selkään 3.radalle. Se lähti 850 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli pitkän kirinsä
rehellisesti maaliin asti, vaikka se ei enää päätössatasella suorittanutkaan ohituksia. 6 Inflammable Jam
kiertyi ensimmäisen kaarteen lopussa 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Ori sai ensimmäisen takasuoran
lopussa vetoavun eteensä. Se seuraili jatkossa toisesta ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Queen It oli
5.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 9 Classical Star matkasi 3.ulkona, mistä ruuna nousi 650 ennen maalia
ahtaasti kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoran alkuun. 4 Gunvald juuttui
nopeasti 3.radalle ilman vetoapua, mistä ruuna pääsi vasta viimeisen takasuoran alussa pudottamaan
taustalle sisäradalle. Se tuli siellä juoksu huomioiden aivan juosten maaliin asti. 1 Nelilyn Saphira otti pahan
lähtölaukan ja tamma putosi heti aivan taustalle. Se suoritti jatkossa taustalla asiallisesti. 3 Hot Wurst oli
4.sisältä lopussa rehellisen riittämätön.

Väliajat: 17,0 / 5 - 17,5 / 5 - 18,0 / 5 - 17,0 / 5

4. Lähtö

4 Diktator matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se puristi loppusuoran alussa kärkipaikalle ja tamma piti lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 17,2. 8
Haraldinho Zon pakitti ensimmäisen takasuoran alussa 5.sisään. Ruuna nousi loppukaarteen alussa toiselle
radalle. Se löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja ruuna tuli lopun selvästi lähdön parasta vauhtia ja ehti
lähes voittoon asti. 6 Do It Valiant lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai toisen
kaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Se puristi siitä rehellisesti sisään asti, vaikka jäikin lopussa
kolmanneksi. 9 Brown Victoria matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti 650 ennen maalia selkään 3.radalle. Se
oli kirissään tasainen. 10 Jean G matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin
3.radalle. Se siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli asiallisesti sisään asti. 7
Brilliant Step kiertyi ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle. Ori pudotti siitä ensimmäisen
takasuoran alussa johtavan kantaan. Se jäi 200 metriä myöhemmin 3.sisään. Ori seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Demolition Pezzo juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle,
mistä ruuna ajoi voimalla eteenpäin. Se sai 1450 ennen maalia kärkipaikan haltuunsa. Ruuna antoi siitä
loppusuoralla hieman periksi. 2 Tapperlou matkasi 4.sisällä, mistä ruuna seuraili maksimaaliseen
sijoitukseen. Se jäi tosi aivan viime metreillä tekniseen pussiin. 3 Alexs Cates kiihdytti nopeasti kärkipaikalle,
mistä ori jäi toisen kaarteen alussa paineen alla johtavan kantaan. Se nousi 550 ennen maalia toiseen ulos.
Ori oli sieltä lopussa vaisu. 1 Sweet Choco ei vain riittänyt toisesta ulkoa lopussa lainkaan. 12 Gogo Eldorado
matkasi 6.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle, mutta se otti
samassa laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 11 Imagine Look oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 3 - 17,0 / 5 - 19,0 / 5 - 18,0 / 4

5. Lähtö

7 Boy Named Sue matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se
siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700
m 16,3. 5 Raipe Kronos kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai koko ensimmäisen kierroksen kovaa
painetta osakseen. Se tuli siihen nähden oikein hyvin sisään asti ja hävisi voitonkin vasta aivan lopussa. 4
Una Signora matkasi 7.ulkona, mistä tamma pudotti 900 ennen maalia 3.sisään. Se oli siellä viimeisellä
takasuoralla pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata aukeni vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tamma
tuli lopun aivan juosten. 11 Pink Floyd matkasi 7.ulkona, mistä ori teki aivan hyvän 650 kirin 3-4.rataa
pitkin. 12 Moonlight Angel matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti. 2 Super Stars matkasi alun johtavan kannassa,
mistä tamma nousi 1350 ennen maalia toiseen ulos. Se siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Tamma sai 550 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli loppusuoralla vain
tasainen. 10 J. A. Marilyn oli 4.ulkoa lopussa rehellisen riittämätön. 6 Fonseca Boko eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, missä ruuna piti tempon reippaana. Se taipui kuolemanpaikalta selvästi viimeisen
takasuoran lopulla. Ajosuoritus oli aika aktiivinen. 3 Sturm Und Sohn matkasi 3.ulkona, mistä ruuna sai
viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Se jäi sinne viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa.
Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, mutta ruuna oli lopussa vaisu. 8 Baltic Yankee juuttui heti

keskijoukkoihin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pakitti 850 juostuna lauman hännille. Se oli takajoukoissa
jatkossa oikein vaisu. 1 Pius Donation taipui 3.sisällä jo toisessa kaarteessa selvästi. Ruuna tuli taustalla
viimeiset 900 metriä 30,3-tempolla. 9 Tilda Lily laukkasi 150 juostuna pitkäksi. Näytti vähän siltä, että
tamma laukkasi hieman ahtaassa tilanteessa tavoitellessaan kanssakilpailijan kanssa samaa paikkaa.

Väliajat: 13,0 / 5 - 15,0 / 5 - 20,0 / 5 - 19,0 / 7

