1. Lähtö
2 Governor Hoss jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui lopulta 650 juostuna kärkipaikalle asti.
Kiihdytti tahtia viimeisellä takasuoralla ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 7 Speedy Scion juoksi 3. sisällä.
Nousi puolimatkassa kakkoskeulan kupeelle. Pudotti 300 ennen maalia takaisin sisäradalle ja oli lopussa
varmasti toinen, kun yksi edellä juossut kanssakilpailija levisi laukalle. Viim. 1000 m 17,6. 12 Cecilia Cheerful
juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä kierros juostuna toiseen ulos. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja oli lopussa
tasainen kolmas. 6 Vintage Leader otti 200 juostuna kärkihevosen kupeelta laukan ja jäi keskijoukkoihin
sisäradalle. Tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1700 m 16,9. 4 Don Roseman juoksi pitkään
viidennellä sijalla. Otti 450 ennen maalia lyhyen laukan, mistä selvittyään tuli lopun tasaisesti. 13 Adantee
lähti hyvin ja sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Otti siellä 350 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja
menetti pelinsä. Tuli lopun vielä hyvin ja olisi ravilla ollut ilman muuta toisena maalissa. 9 Midsummer
Cupana otti alun rauhassa. Laukkasi taustalla lyhyesti 250 juostuna ja jäi hieman lisää. Matkasi jatkossa
keskijoukoissa sisäradalla. Seuraili lopun lähinnä tasaisesti. 10 Flying Sirius osui 200 juostuna sisäpuolelle
juosseeseen valjakkoon ja otti samassa pahan laukan. Kulki jatkossa aivan kulisseissa kohtalaisesti. 1
Pinkabella kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä toisen kaarteen alussa johtavan kantaan ja otti samassa
pahan laukan. Mahdollisuudet sulivat samassa. 5 Rocky Dwarf lähti rauhassa ja otti lopulta 150 juostuna
laukan. Putosi taustalle, missä oli jatkossa heikko. 8 Indigo Star laukkasi keskijoukoissa sata juostuna
pitkäksi. Kanssakilpailija osui tähän 200 juostuna, mutta isompaa vaaratilannetta ei tullut. 11 Nordic
Nightmare laukkasi keskijoukoissa 200 juostuna pahoin. Laukkasi kulisseissa vielä päätössatasella
hylkäykseen. 3 Funderbar oli poissa.
Väliajat: 21,5 / 1 - 19,0 / 2 - 15,5 / 2 - 16,0 / 2

2. Lähtö
6 Suvijussi juuttui ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä vauhdin tasaisena.
Sai loppusuoralla otteen kärkihevosesta ja otti lopussa vakuuttavan voiton. 7 Landen Reino pääsi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Lähti sieltä loppusuoran alussa
kiriin 3. radalle. Oli lopussa niukasti toinen. 2 Stallone kiihdytti alussa kärkipaikalle. Jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Kävi ensimmäisellä takasuoralla kysymässä kärkipaikkaa. Joutui 550 juostuna tyytymään
paikkaan johtavan kannassa. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Nousi 150 ennen maalia toiselle, mutta ei
päässyt lopussakaan kirimään. 4 Framilla eteni 250 juostuna kärkeen. Jäi siitä päätössatasella niukasti toton
ulkopuolelle. 1 Hujake juoksi 3. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Oli
ratkaisumetreillä lähinnä tasainen. Viim. 700 m 28,3. 5 Jättipotti Pee juoksi 4.-3. sisällä. Tuli tasaisesti sisään
asti. 3 Lumettaja laukkasi kärjen tuntumassa sisäradalla 450 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 25,5 / 4 - 26,5 / 4 - 29,0 / 4 - 28,0 / 6

3. Lähtö
6 American Hero lähti mukavasti matkaan ja eteni lopulta 400 juostuna kärkipaikalle asti. Sai jatkossa
rauhoittaa tahtia. Viimeisellä lenkillä tahti kiihtyi, mutta vastaili varmasti ainoalle uhkaajalleen ja otti
varman voiton. 1 Marchall Match juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Löi viimeisellä takasuoralla painetta kärkihevoselle.
Tuli oikein hyvin maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. Viim. 700 m 12,0. 5 Q- Rex Oak otti alun rauhassa
matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun mukavasti. Viim. 400 m 11,6. 8 Racing
Boy juoksi 2.-3. ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli tasaisesti. 2 Unbounded Stride juoksi johtavan
kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisälle. Tuli sieltä tasaisesti maaliin asti. 7 Mas Dominant

juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros
juostuna vetoavun eteensä. Seuraili jatkossa toisesta ulkoa maksimisijoitukseen. 3 Nu Del eteni nopeasti
kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Ravi hajosi hieman loppukaarteessa ja otti lopulta 300
ennen maalia pahan laukan menettäen pelinsä. Tuli lopun taustalla vielä asiallisesti. 4 Raskolnikov Frido
juoksi 3.-4. ulkona. Otti siellä loppukaarteen alussa yllättäen pitkän laukan.
Väliajat: 13,5 / 6 - 17,5 / 6 - 14,0 / 6 - 12,0 / 6

4. Lähtö
8 Jepulis lähti hyvin matkaan ja eteni jo 250 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puristi siitä lopussa niukasti,
mutta varmasti ohi keulassa juosseesta ja oli varsin vakuuttava voittaja. Viim. 600 m 27,0. 2 Vinksahti juoksi
johtavan kannassa. Sai sieltä 800 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan ilmaiseksi
haltuunsa. Tuli siitä mukavasti sisään ja hävisi voitonkin vain aivan niukasti. 13 Sokker juoksi 6.-5. ulkona.
Lähti 900 ennen maalia selkiin 3.-4. radalle. Nousi 350 ennen maalia vapaalle radalle ja tuli hyvin maaliin
asti. Viim. 1000 m 26,0. 5 Tupla- Timo juoksi 3.-2. sisällä. Tuli sieltä tasaisesti sisään asti. 3 Vikkeer sai 250
juostuna paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä lopussa tasainen viides. 9 Pikku- Ryti lähti 3. ulkoa 1350 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. 12 Ypäjä Luotsi
juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. radalle.
Tuli lopun tasaisesti. 10 Aatsi lähti hieman tasaisesti matkaan ja juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 550 ensimmäisen takasuoran lopussa 5. sisälle. Nousi sieltä viimeisen
takasuoran lopussa selkiin 3.-4. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 11 Tuulensuvi juoksi 5.-4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran lopulla selkään 3. radalle. Kirikaista pysyi lähes loppuun asti kiinni ja jossiteltavaa jäi. 6
Hymynkare juoksi 4.-3. sisällä. Seuraili lopun lähinnä tasaisesti. 7 Särkän Kalle otti 150 juostuna pahan
laukan ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan lauman hänniltä sisäradalta. Tuli sieltä asiallisesti sisään
asti. 4 Jumiini lähti hitaasti ja otti 100 juostuna pahan laukan. Menetti samassa pelinsä. 1 Siporin Santtu
kiihdytti heti kärkipaikalle. Laukkasi siinä täysin yllättäen pitkäksi 850 ennen maalia. Tuli lopun kulisseista
vielä hyvin ja olisi voinut ravilla vaikka voittaa.
Väliajat: 30,5 / 1 - 28,5 / 1 - 26,0 / 2 - 28,0 / 8

5. Lähtö
5 Indyana Joness juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi lopulta 550 juostuna
pudottamaan 3. ulos. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui loppukaarteen alussa
kärkeen ja oli lopussa ylivoimainen. Viim. 700 m 13,9. 2 Snowline Ace juoksi johtavan kannassa. Nousi
loppukaarteen alussa toiselle radalle. Oli lopussa varmasti toinen. Viim. 400 m 14,7. 9 Flying Deck juoksi 3.
sisällä. Pääsi etenemään loppukaarteessa sujuvasti ja nousi lopussa kakkostaistoon. 7 Jeppas Roulett juoksi
5. ulkona. Kiertyi sieltä 3. radan kautta viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Oli jatkossa tasainen. 8
Unequalled Stride peruutti 250 juostuna 6. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Tuli
taustalta aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 11 Baron Box otti 4. ulkona 400 juostuna pahan
laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa taustalta aivan hyvän esityksen. Viim. 1500 m 14,7. 3 Dalton Hoss juoksi
4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Siirtyi pian kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi
loppusuoralle tultaessa ja tyytyi lopussa seurailuun. 1 Exit Fastback kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää
sopuisasti, mutta oli siitä huolimatta viimeisen takasuoran lopussa aivan aseeton. Tuli lopun varsin vaisusti,
eikä kaikki ollut välttämättä kunnossa. 6 Julienne Cane eteni 350 juostuna 3. radan kautta
kuolemanpaikalle. Taipui siitä pahoin viimeisen takasuoran lopulla ja oli heikko. Viim. 500 m 28,8. 12
Pegasos Bolt juoksi 4. ulkona. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli rehellisen heikko. 4
Raipe Kronos taipui toisesta ulkoa täysin viimeisen takasuoran alussa, eikä ollut oikein edes

kilpailukunnossa. 10 Zelda Gowan juoksi 5. sisällä. Taipui täysin viimeisen takasuoran alussa. Keskeytti
myöhemmin.
Väliajat: 11,5 / 1 - 14,5 / 1 - 18,0 / 1 - 15,5 / 5

6. Lähtö
8 A. T. Veeti eteni nopeasti kolmanneksi. Kävi ensimmäisen takasuoran puolivälissä kysymässä kärkipaikkaa.
Joutui 650 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Nousi puolimatkassa toisen radan
vetojuhdaksi. Painui 300 ennen maalia kärkeen ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m 24,3. 7 Larvan
Hurmos eteni ensimmäisen takasuoran lopulla harvaan kärkiryhmään kolmanneksi. Nousi päätösringin
alkaessa toiseen ulos. Jäi 250 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Oli lopussa varmasti toinen. 10 TuliRitari juoksi harvassa muodostelmassa viidentenä. Sai edetä jatkossa sujuvasti sisärataa pitkin. Tuli aivan
juosten sisään asti ja oli lopussa kolmas. Viim. 1000 m 23,3. 9 Rapin Aatos juoksi pitkään neljännellä tilalla
hieman kärkitriosta jääneenä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja seuraili lopun
tasaisesti. 4 Sävel- Taika lähti oikein hitaasti matkaan ja juoksi taustalla sisäradan jonossa. Oli taustalla
pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli aivan juosten sisään. Viim.
1000 m 23,8. 5 Elias Juonetar otti 150 juostuna keskijoukoissa 3. radalla lyhyen laukan. Teki jatkossa
taustalta sisäradalta asiallisen esityksen. Viim. 1600 m 24,6. 3 Akaasia kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi
siitä 350 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun vaisusti. Viim. 400 m 33,7. 6 Liisan Tulilintu laukkasi lähdössä
ja jäi. Otti 300 juostuna uuden laukan ja jäi enemmän. Kulki jatkossa aivan mukavasti. Viim. 1600 m 24,2. 1
Tutun Impi otti 450 juostuna kärkihevosen tuntumasta pitkän laukan. Teki jatkossa hylättynä erinomaisen
esityksen ja oli maalissa neljäntenä. Viim. 1300 m 23,1. 2 Helun Kuva laukkasi 150 juostuna kärjen
tuntumassa sisäradalla pitkäksi. Laukkasi taustalla sisäradalla 650 ennen maalia vielä uudelleen pahoin.
Väliajat: 28,5 / 3 - 28,0 / 3 - 25,0 / 3 - 24,0 / 8

7. Lähtö
2 Joseph Boko matkasi alun 3. ulkona. Jäi siitä 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä eteenpäin
ja painui kierros juostuna kärkipaikalle asti. Sai jatkossa vetää sopuisasti ja piti lopussa varmaan voittoon,
vaikka ei vaikuttanut olevansa läheskään parhaimmillaan. 1 Prodigy Shark kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi
kierros juostuna johtavan kantaan. Nousi 250 ennen maalia toiselle radalle ja haastoi voittaneen. Viim. 400
m 15,0. 6 Daddy´s First lähti tasaisesti ja jäi lopulta 6. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle
radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun hyvin. Viim. 600 m 12,4. 13 Sahara Sandstorm juoksi
lauman hännillä 6.-7. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi 300 ennen maalia vapaat radat ja tuli lopun
hyvin. Viim. 400 m 11,8. Taktiikka oli melko passiivinen. 14 Tumble Dryer matkasi lauman hännillä
sisäradalla. Nousi 1350 ennen maalia 6. ulos. Lähti 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi 650 ennen maalia
vapaalle radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 14,6. 10 Sahara Rouge teki 3. ulkoa aivan
asiallisen kierroksen mittaisen kirin. 5 Shiny Boss sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi kierros
juostuna 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Pudotti 300 ennen maalia
sisäradalle ja tuli lopun tasaisesti. 4 Gunvald juoksi 4.-5. sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti ja otti maksimit. 8
Tour Knight juuttui taustalla 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna lauman hännille toiselle radalle.
Nousi viimeisen takasuoran alussa vetämättömästä selästä kiriin 3.-4. radalle. Tuli lopun kohtalaisesti. Viim.
600 m 15,0. 11 Sunbird Chelsea laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 9 Klena Vito
matkasi 3.-2. ulkona. Jäi sinne 900 ennen maalia vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan päätöspuolikkaan alussa,
minkä jälkeen tuli lopun kohtalaisesti. 12 Sir Robert lähti asiallisesti ja eteni nopeasti kärjen tuntumaan.
Pudotti 600 juostuna 3. sisälle. Jäi kierros juostuna 4. sisäpariin. Taipui sieltä loppukaarteen alussa selvästi
ja oli vaisu. 7 Vanyar Pil matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi lopulta kierros juostuna toisen radan

vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi jo 800 ennen maalia ja tuli lopun oikein vaisusti. 3 East Jahunga otti
lähdössä pysähdyslaukan. Laukkasi pian uudelleen. Keskeytti kulisseissa myöhemmin.
Väliajat: 18,5 / 1 - 18,0 / 1 - 16,5 / 2 - 15,0 / 2

8. Lähtö
4 Club Nord Yankee kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää sopuisasti ja otti lopussa helpon voiton. 3
Moonlight Velvet sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni loppukaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi ja
tuli siitä hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 13,0. 1 Sahara True Lies juoksi johtavan kannassa. Nousi
loppusuoran puolivälissä toiselle ja oli lopussa tasainen kolmas. 10 Believe Your Dreams juoksi 4. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli
aivan juosten maaliin asti. 7 Donna Leonora otti alun rauhassa ja matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiselle radalle. Pudotti loppukaarteen alussa takaisin sisäradalle. Sai jatkossa edetä
sujuvasti ja tuli juosten sisään asti. Viim. 700 m 13,3. 12 Zirkonia Comery juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa toiseen ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Pääsi 300 ennen maalia nousemaan
selkään 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 9 Fux juoksi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle.
Seuraili lopun vain tasaisesti. 2 Celeritas Savage juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa vapaalle radalle. Oli kirissään tasainen. 6 Arctic Dessert juoksi
4.-5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. 5 Mamacita oli 6. ulkoa kovassa tehtävässä tasainen ja
tuli tasaisesti. Laukkasi heti linjan jälkeen. 8 India Web ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai lopulta 450
juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä selvästi loppukaarteen alussa ja tuli lopun aika vaisusti. 11
Skyfall Sofie laukkasi 3. ulkona 150 juostuna pitkäksi.
Väliajat: 15,5 / 4 - 18,0 / 4 - 16,5 / 4 - 13,0 / 4

9. Lähtö
13 Hotlinki juuttui heti takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja pääsi 800 juostuna
kärjen rinnalle 3. radalle. Pääsi lopulta 900 ennen maalia etenemään toisen radan vetojuhdaksi. Tuli
erinomaisesti sisään asti ja jyräsi lopussa vielä vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,0. 4
Rantaniemelän Savu eteni heti kärkipaikalle. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 2
Elvirra juoksi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 14 Tuulian Sälli lähti mukavasti ja sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 900 ennen maalia 3. ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli
lopun tasaisesti. 15 Vilmai juoksi 6.-7. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä
rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 26,8. 5 Marin Tase juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900
ennen maalia vetoavun eteensä. Seuraili jatkossa toisesta ulkoa tasaisesti maaliin asti. 7 Nirppis seuraili 3.
sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 8 H. V. Tokka juoksi 5. sisällä. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Otti 450
ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun kulisseista vielä pirteästi. 16 Liinan Liekki otti 50 juostuna
laukan ja jäi selvästi lisää. Teki jatkossa kulisseista aivan hyvän esityksen. 1 Kirihai juoksi 4. sisällä. Seuraili
sieltä maksimisijoitukseen. 9 Boheemi juoksi 5.-6. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa ajettuna tasainen. 10
Winsinnatti juoksi 4.-5. ulkona. Ei pysynyt loppukaarteessa vetoapunsa kyydissä. Jäi kuitenkin loppusuoran
puolivälissä vielä tekniseen pussin. Tällä ei tosin ollut vaikutusta sijoitukseen. 11 Uusi- Valtsu matkasi aivan
lauman hännillä toisella radalla. Otti 800 ennen maalia laukan, mistä selvittyään tuli lopun asiallisesti. 6
Ruiske juoksi 3. ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin. Otti loppusuoran alussa pahan laukan ja jäi
ratkaisevasti. 12 Taistelu Jaska otti keskijoukoissa pahan laukan 150 juostuna. Lähti viimeisellä takasuoralla
kiriin, mutta otti 550 ennen maalia uuden pahan laukan. Mahdollisuudet menivät samassa. 3 Sarinan Sisu

laukkasi 50 juostuna ja jäi kulisseihin. Ravasi koko ajan erittäin heikosti, eikä ollut oikein edes
kilpailukunnossa. Tuli taustalla oikein hiljaa maaliin.
Väliajat: 32,5 / 4 - 30,5 / 4 - 25,5 / 4 - 28,0 / 4

10. Lähtö
5 Muckelymimmy eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä antoi kärkihevoselle oikein kovaa painetta. Joutui
650 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Antoi taas kärkihevoselle painetta. Eteni loppusuoralle tultaessa kärkeen ja otti lopussa
vakuuttavan esityksen jälkeen selvän voiton. 10 Marlon Dee matkasi alun 4. sisähevosen rinnalla toisen
radan vetojuhtana. Pääsi kierros juostuna pudottamaan 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti ja oli toinen. Viim. 1000 m 16,8. 1 Elli Fastback kiihdytti heti
kärkipaikalle. Sai alkumatkalla rajua painetta, mutta piti kiinni paikastaan. Putosi lopulta loppusuoran alussa
voittotaistosta, mutta oli silti aivan hyvä. 12 Feeling Flash eteni ensimmäisen takasuoran alussa harvaan
kärkiryhmään kolmanneksi. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa
tasainen neljäs. 15 Johnny Begood matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen.
16 Melody Heel matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Oli
pitkän tauon jälkeen ratkaisumetreillä tasainen. 6 Cote D´ Azur juoksi 5. sisällä. Nousi sieltä jo alle kierros
juostuna väsyneen vastustajan takaa 900 ennen maalia 4. ulos. Tuli lopun tasaisesti ja otti maksimit. 8
Chestatee matkasi takajoukoissa sisäradalla. Seuraili sieltä ja otti aivan maksimit. 9 Rapido Follo laukkasi
lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 4 Essi Fastback otti 250 juostuna kärjen tuntumasta
pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 2 Who´s Gentleman juoksi 5. sisällä. Taipui sieltä toisessa kaarteessa
ja valui jatkossa kohden takajoukkoja. Oli vaisu. 11 Felippe Star juoksi keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti
viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Taipui jatkossa pahoin ja oli heikko. 3 Devil´s Rock laukkasi johtavan
kannassa 150 juostuna pitkäksi. 13 Makemake laukkasi keskijoukoissa sisäradalla 200 juostuna pitkäksi. 14
Amiral Ima laukkasi taustalla sisäradalla 200 juostuna pitkäksi. 7 Melody Road oli poissa.
Väliajat: 14,5 / 1 - 15,0 / 1 - 19,5 / 1 - 17,5 / 5

