1. Lähtö

4 Jetlag Jiel painui puolikas juostuna kuolemanpaikalta keulaan. Ruuna hallitsi helposti maaliin saakka. 6
Zacus Turbo juuttui ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä tamma puristi rehellisesti
sisään asti ja oli lopulta varmasti toinen. 8 Give Me Gold nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä
4.sisältä toiseen ulos. Ruuna lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli
kirivaiheessa tasainen. 5 Black Bog´s Lady matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 800 ennen maalia 3.ulos. Se
lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun aivan juosten. 1 Pops´Sunset
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Se antoi sieltä loppukaarteessa
selvästi periksi. 7 Chic Lilybell ei vain riittänyt lopussa lainkaan juostuaan pääosin 3-4.sisällä. 2 Francine
Web laukkasi 100 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. 3 Rain´s Fury ja 9 Lovis Lini olivat poissa.

Väliajat: 25,5 / 1 - 26,5 / 4 - 24,0 / 4 - 20,0 / 4

2. Lähtö

6 Raibow Giant eteni ensimmäisen takasuoran puolivälissä johtohevosen rinnalle. Ruuna nappasi siitä
lopussa varman voiton, kun pahin kanssakilpailija levisi hieman ennen maalia laukalle. 4 Pearly´s Jadessa
matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi loppukaarteen puolivälissä toiseen ulos ja se siirtyi 100
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma tuli lopun aivan juosten. 7 Star Girl One otti 50
juostuna pahan laukan ja tamma putosi taustalle. Se kulki jatkossa aivan hyvin ja nousi lopussa laukkojen
avittamana vielä kolmanneksi. 3 Strait Hero laukkasi 50 juostuna ja ori putosi keskijoukkoihin sisäradalle. Se
suoritti sieltä jatkossa vain tasaisesti. 9 Callela Dreamteam matkasi alun keskijoukoissa sisäradalla, mistä
tamma nousi 700 juostuna toiselle radalle. Se pudotti päätöspuolikkaan alussa keskijoukoissa sisäradalle ja
tamma ei vain riittänyt lopussa. 2 Granite lähti hitaasti matkaan ja ruuna jäi lisää. Se otti 300 juostuna
laukan ja putosi lauman hännille. Ruuna matkasi 4.ulkona, mistä se lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ruuna eteni 550 ennen maalia neljänneksi. Sen kiri katkesi loppusuoran puolivälin
laukkaan, mikä johti hylkäykseen. 5 Revolver kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna oli vielä tiukasti
mukana voittotaistossa, mutta hieman ennen maalia tullut laukka vei vähintään toiset rahat. 8 Cankus
Tindra otti 50 juostuna laukan ja ruuna putosi taustalle. Se lähti 1450 ennen maalia lauman hänniltä kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pääsi kierros juostuna pudottamaan toiseen ulos, mistä se taipui pahoin
viimeisen takasuoran alussa. Ruuna keskeytti lopulta. 1 Quite Special oli poissa.

Väliajat: 29,5 / 5 - 27,5 / 5 - 19,5 / 5 - 23,0 / 6

3. Lähtö

6 Atos Palmen eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi päätössatasella eleettömään voittoon.
2 Crisp Look kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan
lopussa toiseksi. 4 Mistelle sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma oli lopussa tasainen kolmas. 7
Carajoso juoksi 3.ulkona, mistä ruuna suoritti kirivaiheessa tasaisesti. 1 Ariel Hope seuraili johtavan
kannasta maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Free Soul otti 100 juostuna kärjen tuntumasta ratkaisevan laukan
ja ruuna menetti samassa pelinsä. Se oli jatkossa takajoukoissa tasainen. 3 My Dream Anyway ja 8 Staro
Jersey Side olivat poissa.

Väliajat: 21,0 / 2 - 20,0 / 2 - 16,0 / 6

4. Lähtö

8 Millcape´s Devil eteni 200 juostuna kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi lopussa vahvasti hallittuun
voittoon. 7 Feeling Fast Boy eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä ori piti lopussa niukasti toiseksi. 4 Bwt
Hellraiser matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 100 ennen maalia toiselle radalle ja se oli siitä
loppuun asti mukana kakkostaistossa. 6 Rocknroll Kronos sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna
seuraili tasaisesti maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Pop´s Sunrise matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 300
ennen maalia 3.ulos. Se siirtyi sieltä 100 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma ei suorittanut
lopussa ohituksia. 11 Man In Black seuraili lauman hänniltä vain tasaisesti. 9 Do It Valiant matkasi 3.ulkona,
mistä ruuna lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni hetken mukavasti, mutta sen
kirin terä katkesi loppusuoran alussa ja ruuna taipui taustalle. 12 Ebby Ride matkasi pääjoukon hännillä
4.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Se lähti 350 ennen maalia selkään 3.radalle.
Ruunan kiri katkesi 250 ennen maalia tulleeseen laukkaan. 1 Emanuel Web, 2 Whisky Dacing, 5 Bewitch Boy
ja 10 Badlands Nevil olivat poissa.

Väliajat: 17,5 / 6 - 19,5 / 6 - 17,5 / 6 - 18,5 / 8

5. Lähtö

1 Glint Match matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3.sisään. Se
sai 450 ennen maalia paikan johtavan kannasta, mistä ruuna pääsi loppusuoralle tultaessa nousemaan
toiseen ulos ja 100 ennen maalia edelleen kiriin 3.radalle. Ruuna puristi lopussa varmaan voittoon. 12
Yankee´s Font matkasi 4.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja nousi lopussa voittotaistoon asti. Viim. 700 m 19,8. 7 Gracelyn
matkasi 3-4.sisällä, mistä tamma nousi kierros juostuna toiseen ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai 550 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se
tuli rehellisesti maaliin asti. 11 She Is Frida matkasi 5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa
toiselle radalle. Se siirtyi loppukaarteen alussa selkään 3.radalle. Tamma tuli aivan juosten maaliin asti. 10

Melody Heel sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa, missä tamma otti 800 juostuna
laukan ja se putosi lauman hännille. Tamma lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 4.radalle. Se jäi
loppukaarteen puolivälissä 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m
19,9. 6 Wind Of Victory kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma jäi ensimmäisen takasuoran lopussa
johtavan kantaan. Se nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos ja otti lopussa maksimit. 4 Ernie Bell laukkasi
50 juostuna lyhyesti ja ruuna putosi keskijoukkoihin 3.radalle. Hevosella ajettiin ensimmäisellä takasuoralla
voimalla eteenpäin ja ruuna saikin kärkipaikan haltuunsa 600 juostuna. Reipas avaus painoi raskaalla kelillä
ja ruuna taipui loppusuoralla niukasti rahasijojen ulkopuolelle. 8 Kickapoo Windcape ei saanut lopussa
mahdollisuutta kirimiseen juostuaan pääosin 4-5.sisällä. 5 Gretchen juuttui ensimmäisen takasuoran
puolivälissä kuolemanpaikalle, missä se kävi 800 juostuna kyselemässä keuloja. Tamma joutui kuitenkin
tyytymään paikkaansa, mistä se antoi viimeisen takasuoran lopulla hieman periksi. 9 Meadow Devil matkasi
3.ulkona, mistä ori pudotti loppukaarteen puolivälissä sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 3 Luna De
Paris lähti haparoiden matkaan ja tamma putosi keskijoukkoihin, missä se otti 350 juostuna laukan. Tamma
tippui aivan lauman hännille. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Kiri katkesi 400
ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan. 2 Bluebird Nash otti 100 juostuna kärjen tuntumasta ratkaisevan
laukan ja tamma keskeytti myöhemmin taustalla.

Väliajat: 23,5 / 6 - 22,0 / 4 - 21,0 / 4 - 21,5 / 1

6. Lähtö

1 Manionni matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 300 juostuna kuolemanpaikalle. Se painui
siitä 550 juostuna kärkipaikalle. Ruuna hallitsi kärkipaikalta varmoin ottein maaliin saakka. 5 Viekra kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 550 juostuna. Se nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli
lopussa varmasti toinen. 2 Taksvenla juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma antoi loppusuoralla
ymmärrettävästikin hieman periksi. 3 Komento matkasi toisessa ulkona, mistä tamma nousi loppusuoralle
tultaessa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään vain tasainen. 8 Mopolily seuraili 3.ulkoa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Ralli- Tähkä matkasi 4.ulkona, missä ruuna otti 650 juostuna laukan ja se jäi
selvästi lisää. Ruuna oli jatkossa taustalla tasainen. 7 Jumiini laukkasi lähdössä pahoin ja ruuna jäi taustalle.
Se sai kierros juostuna paikan 4.ulkoa. Ruuna antoi loppukaarteessa hieman periksi. 4 Sisu Oskari otti 100
juostuna kärjen tuntumasta laukan ja ruuna jäi 4.sisään. Se antoi siellä viimeisen takasuoran lopussa
selvästi periksi. 10 Ekopetus otti ratkaisevan lähtölaukan jo ennen lähtölinjaa ja ruuna menetti heti
mahdollisuutensa. 9 Vikunpuuska matkasi 3.sisällä, mistä ruuna taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa.
Viim. 700 m 57,6. 6 Seppo Tuisku ja 11 Hohdon Iines olivat poissa.

Väliajat: 29,0 / 5 - 30,5 / 1 - 29,5 / 1- 31,0 / 1

7. Lähtö

3 Always To Excel peruutti 3.radalta 250 juostuna 3.ulos. Ori lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se puristi lopussa hallittuun voittoon. Viim. 700 m 18,8. 2 Kat´s Commander juuttui alussa

kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 450 juostuna kärkipaikalle. Se tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka
jäikin lopussa toiseksi. 8 Grove´s Harley lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua. Ruuna roikkui
ensimmäiset 700 metriä 3.radalla, kunnes peruutti 4.ulos. Se otti 800 ennen maalia laukan ja ruuna jäi lisää.
Se kulki loppumatkan vahvasti ja oli lopulta oikein hyvä kolmas. Viim. 600 m 18,0. 5 Big Mas kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 450 juostuna. Se oli lopulta johtavan kannasta asiallinen neljäs. 11 Cold
Lucky Girl sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi 450 juostuna kuolemanpaikalle. Se antoi siitä
loppusuoralla hieman periksi, mikä oli juoksu huomioiden ymmärrettävää. 12 Moonlight Angel matkasi alun
3.ulkona, mistä tamma sai 450 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se antoi sieltä 350 ennen maalia selvästi
periksi. Viim. 400 m 29,0. 9 Viridiana matkasi 4.sisällä, mistä tamma ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 1
Global Profession taipui 3.sisältä pahoin viimeisen takasuoran lopussa. 4 Nelle Kavat, 6 Amiral Ima, 7 Make
Someone Happy ja 10 Jimmy Ray olivat poissa.

Väliajat: 14,5 / 2 - 18,5 / 2 - 18,5 / 2 - 20,0 / 3

8. Lähtö

1 Editor Boko kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää avauskierroksen rauhassa. Se kiihdytti
vauhtia loppua kohden ja nappasi lopussa varman voiton. 3 Incognito Tooma matkasi 3.sisällä, missä ruuna
oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun oikein
hyvin. 5 Sahara Rouge juoksi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 800 ennen maalia 4.ulos. Se lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkään 3.radalle. Ruuna siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se tuli
rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 16,6. 4 Fade To Jam matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi
loppusuoran alussa toiselle radalle ja se oli lopulta tasainen neljäs. 7 Oracle matkasi 6.sisällä, mistä ruuna
nousi 1800 ennen maalia toiseen ulos. Se oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna tuli lopun tasaisesti. 2 Västerbo Purse laukkasi 50 juostuna kärjen
tuntumasta pahoin ja tamma jäi aivan taustalle. Se sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan lauman
hänniltä. Tamma nousi 1650 ennen maalia 3.ulos. Se lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Tamman kirin terä katkesi loppusuoran alkuun ja se tyytyi seurailuun. 6 Pitch Command matkasi alun
5.sisällä, mistä ruuna nousi kaksi kierrosta ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Se antoi siitä
loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 8 Handsome Knight oli poissa.

Väliajat: 25,0 / 1 - 24,5 / 1 - 20,5 / 1 - 18,0 / 1

9. Lähtö

8 Helun Kuva sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa. Tamma jäi ensimmäisen takasuoran
lopulla kuolemanpaikalle. Se sai 1050 ennen maalia vetoavun eteensä. Tamma lähti 600 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se sai 450 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tamma puristi
loppusuoralla varmaan voittoon. 6 Onnin Tähti eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui
ensimmäisen takasuoran lopussa keulaan. Se tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi.
3 Siinan Tähti otti 150 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja ruuna menetti hieman asemiaan. Se sai

ensimmäisen takasuoran lopussa paikan 4.sisältä. Ruuna nousi 1050 ennen maalia 5.ulos. Se lähti 850
ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna tuli pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti ja se nousi lopussa
kolmanneksi. Viim. 1000 m 33,4. 7 Muksun Allu matkasi 4.ulkona, mistä ori lähti kierros juostuna kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli lopulta asiallinen neljäs. 1
Taisoni matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3.sisään. Se oli
siellä kierros ennen maalia pitkään vailla kiritilaa. Vapaa väylä löytyi 550 ennen maalia, minkä jälkeen ruuna
oli lopussa tasainen. 4 Routari matkasi pääosin 2-3.ulkona, mistä ruuna otti lopussa aivan maksimit. 12
Varpukan Viksu sai ensimmäisen takasuoran lopulla tuntuman pääjoukkoon. Tamma lähti 1450 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 1050 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma antoi
siitä loppukaarteessa selvästi periksi. 2 Nurmon Neito kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 550
juostuna johtavan kantaan. Se aloitti sieltä kierros juostuna matkan kohden takajoukkoja. 11 Ekomani otti
ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 5 Josef- Min laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 9 Virin Toivo
matkasi 3-4.ulkona, missä ori laukkasi 850 ennen maalia pitkäksi. 10 Kalevatar otti pääjoukon hännillä
ensimmäisen takasuoran alussa laukan. Tamma laukkaili taustalla nopeasti hylkäykseen asti. 13 Hiirotar
matkasi pääjoukon hännillä 5-6.ulkona, mistä tamma lähti 1300 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 1050
ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua. Tamma pääsi 750 ennen maalia pudottamaan 3.ulos. Se pudotti
päätöspuolikkaan alkaessa sisäradalle. Tamma laukkasi 300 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 41,5 / 2 - 39,0 / 6 - 31,0, / 6 - 35,0 / 8

