1. Lähtö

6 Drakula laukkasi lähdössä ja ruuna jäi keskijoukkoihin. Se ajoi 3.rataa teenpäin ja ruuna sai ensimmäisen
takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua ja ruuna eteni loppusuoralla niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 1900 m 36,9. Tästä
viimeiset 700 metriä sujuivat 33,1. 2 Apriia kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma tuli asiallisesti sisään
asti ja oli lopussa varmasti toinen. 10 Keijun Touhutar matkasi 3-4.sisällä, missä tamma nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se lähti 300 ennen maalia kiriin 3.radalle ja tamma oli lopussa
selvästi kärkiparille jääneenä kolmas. Viim. 400 m 35,0. 7 Carmenita matkasi johtavan kannassa, mistä
tamma putosi toisen kierroksen alkaessa kärkihevosen kyydistä. Se kesti kuitenkin laukkojen sävyttämässä
lähdössä vielä neljänneksi. 3 Virkun Hohto seuraili 3.ulkoa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 9 SenttiJeeta lähti 200 juostuna etenemään 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma otti 450 juostuna kärjen
rinnalta laukan ja se putosi takajoukkoihin. Tamma otti 650 juostuna uuden laukan ja se putosi taustalle.
Tamma matkasi jatkossa lauman hännillä sisäradalla, missä se oli loppusuoralla vailla kiritilaa. 8 Pablo Rok ei
vain riittänyt lauman hänniltä toiselta radalta lopussa lainkaan. 1 Pärttyl haparoi lyhyesti 150 juostuna
menettämättä juuri asemiaan. Ruuna nousi ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Se pudotti
350 ennen maalia johtavan kantaan, missä ruuna laukkasi 50 metriä myöhemmin. Se laukkasi loppusuoralla
taustalla vielä hylkäykseen. 4 Huippumalli otti alussa pysähdyslaukan. Tamma sai alun rauhallisessa
vauhdissa toisessa kaarteessa paikan lauman hänniltä. Se lähti kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Tamma eteni loppukaarteen alussa neljänneksi. Se laukkasi loppusuoran alussa hylkäykseen.
Tamma kulki välissä 1700 metriä 35,8- tempolla. 5 Aarne Hem laukkaili avauskierroksen aikana hylkäykseen
asti. 11 Elmo Etiäinen lähti heti taustalta ajamaan selissä 3.rataa pitkin eteenpäin. Ruuna laukkasi 700
juostuna kärjen tuntumasta 3.radalta pitkäksi. Se laukkaili jatkossa taustalla hylättynä useasti.

Väliajat: 47,5 / 2 - 43,0 / 2 - 37,0 / 2 - 34,0 / 2

2. Lähtö

8 Iraklis matkasi 4.sisällä, mistä ori nousi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se lisäsi loppusuoralla
vauhtia ja ori puristi lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 1000 m 16,7. 6 Rocktown Inspector
sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan johtavan kannasta, mistä se eteni 550 juostuna kärkipaikalle.
Se tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 700 m 17,0. 7 Boulder Spartacus sai alussa
kärkipaikan haltuunsa, mistä ori luopui ensimmäisen takasuoran puolivälissä ja se seuraili jatkossa johtavan
kannasta tasaisesti kolmanneksi. 5 Cobolt juoksi sisäradan jonossa viidentenä hevosena. Ori nousi
puolimatkassa toiseen ulos, mistä se oli lopussa tasainen neljäs. 3 Teacher In Space seuraili 3.sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Bwt Dallas otti 100 juostuna pahan laukan ja ruuna putosi aivan taustalle. Se
kulki jatkossa kulisseissa hiittiluonteisesti viimeiset 1900 metriä 19,5- tahdilla. 2 Queen Of The World
laukkasi 150 juostuna kärkipaikalla pitkäksi. Tamma kulki jatkossa kulisseissa hylättynä viimeiset 1700
metriä 18,8. 1 Savage´s Alf oli poissa.

Väliajat: 20,5 / 7 - 20,5 / 6 - 18,5 / 6 - 16,0 / 6

3. Lähtö

4 Huhu Erika kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi vaivatta koko matkan ajan. Viim. 700 m 29,6.
11 Mökin Tähti käynnistyi mukavasti ja ruuna sai nopeasti paikan 3.ulkoa. Se lähti sieltä 350 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 29,4. 3 Viulori matkasi
johtavan kannassa, mistä ruuna oli lopussa tasainen kolmas. 7 Ukaasi matkasi pääosin toisessa ulkona,
mistä tamma seuraili tasaisesti sisään asti. 2 Vanjali ruuna otti 200 juostuna lyhyen laukan ja se putosi
pääjoukon hännille. Ruuna suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 29,1. 6 Oleg matkasi pääosin 3.sisällä,
mistä ruuna seuraili vaisusti maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Sirkan Sakari ei vain riittänyt 4.sisältä lopussa
lainkaan. 12 Helmen Vili käynnistyi taustalta mukavasti ja ruuna eteni ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kärjen tuntumaan. Se pudotti 700 juostuna johtavan kantaan. Ruuna nousi 1200 ennen maalia
kuolemanpaikalle, mistä se taipui pahoin loppukaarteen puolivälissä. Viim. 400 m 47,0. 9 Laurilan Aamor
otti heti pysähdyslaukan ja peli oli selvä. 1 Huhutaro laukkasi 50 juostuna pahoin. Tamma sinetöi
epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran uudella pahalla laukallaan. 5 Vaulammin Helmi otti 100
juostuna kärjen tuntumasta laukan ja tamma putosi lauman hännille. Se sinetöi epäonnistumisensa
ensimmäisen takasuoran alun uudella pahalla laukallaan. Tamma keskeytti myöhemmin. 8 Nuoralan Vänskä
oli poissa.

Väliajat: 34,5 / 4 - 31,5 / 4 - 30,0 / 4 - 28,0 / 4

4. Lähtö

4 N. P. Turbo sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se ajautui päätössataselle radan verran ulospäin ja otti lopussa varman voiton.
Viim. 700 m 26,4. 11 Vaarao lähti 4.ulkoa kierros ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai
650 ennen maalia vetoavun eteensä. Se oli loppukaarteessa 3.radalla vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran puolivälissä ja ruuna kiri lopussa niukasti toiseksi. Viim. 1000 m 26,9. 7 Heikkalan Pehtoor
käynnistyi reippaasti ja ori eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Se sai jatkossa vetää sopivasti ja ori tuli aivan
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 8 Vapun Muisto otti 200 juostuna laukan
ja tamma putosi lauman hännille 5.ulos. Se lähti sieltä kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Tamma siirtyi
450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se tuli aivan hyvin maaliin asti. Viim.2300 m 28,0. 10
Sentter matkasi pääosin 3.ulkona, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Se oli
siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Ruuna pääsi loppusuoran puolivälissä pudottamaan sisäradalle ja se
tuli lopun aivan juosten. Vähän näytti siltä, että ainakin jonkin verran voimia jäi jäljellekin. 12 Ventta lähti
heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma eteni 650 juostuna kuolemanpaikalle, mistä se tuli
rehellisesti sisään asti, vaikka meno päätössatasella hieman tasaantuikin. 2 Kunnan Tähti laukkasi lähdössä
ja tamma jäi lauman hännille. Se suoritti sieltä jatkossa aivan mukavasti. Viim. 2500 m 27,8. 1 Enon Vilppi
juoksi 3.sisällä, mistä ori nousi loppukaarteen alussa 4.ulos. Se oli lopussa vain tasainen. 9 Vauhti- Leevi
juoksi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 1050 ennen maalia 4.ulos. Se sai viimeisellä takasuoralla paikan 3.ulkoa,
missä ruuna oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Se sai loppusuoran alussa vapaan radan, mutta ruuna oli
lopussa vaisu. 5 Sävel- Tähti laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja ruuna jäi taustalle. Se kulki jatkossa taustalla
sisäradalla asiallisesti, mutta uusi 300 ennen maalia tullut laukka vesitti pelin. Väli 2300 metriä sujuivat
28,0. 6 Lankori kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 200 juostuna. Se taipui johtavan kannasta

pahoin loppukaarteessa. Viim. 400 m 37,7. 3 Elis Halm eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä ruuna
laukkasi 750 juostuna. Se jäi lauman hännille toiselle radalle. Ruuna laukkasi siellä kierros myöhemmin
uudelleen ja sen mahdollisuudet menivät samassa.

Väliajat: 30,0 / 7 - 29,0 / 7 - 29,0 / 7 - 26,5 / 4

5. Lähtö

9 Wicasa Sioux matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi 450 ennen
maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ruuna puristi vahvasti ja nappasi lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m
13,9. 12 Gold Narva juoksi 6.ulkona, mistä ori lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se siirtyi
loppukaarteen alussa 5.radalle ilman vetoapua ja ori tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 m 13,6. 10
Västerboyellowdirt matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Se sai siitä edetä
sujuvasti ja oli lopussa niukasti kolmas. 1 Ellix Rhyme sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3.sisältä. Se
nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Tamma oli siitä loppuun asti mukana
taistossa kolmansista rahoista. 8 Lady Redcap juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran
alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi 450 ennen maalia selkään 4.radalle ja tamma tuli aivan juosten maaliin
asti. 2 She´s So Lady juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle. Sen kirin terä
katkesi 400 ennen maalia. Tamma säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti maaliin asti. 7 Badass
käynnistyi reippaasti ja ruuna sai nopeasti kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai ensimmäisen takasuoran
puolivälissä vetoavun eteensä. Ruuna lähti toisesta ulkoa 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se otti viimeisen takasuoran alussa laukan ja putosi lauman hännille. Ruuna tuli lopun vielä aivan
mukavasti. Viim. 600 m 14,8. 3 Mr Mallorca matkasi johtavan kannassa, minne ori jäi lopussa täysin vaille
kiritilaa. 11 Atos Palmen juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle ja
loppusuoran alussa edelleen kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun asiallisesti. 4 Star To Be Loved kiihdytti
nopeasti kärkipaikalle, missä ori veti reippaalla liekillä. Menovesi loppui loppusuoralle tultaessa ja hevonen
taipui taustalle. Viim. 400 m 22,5. 6 Staro Jersey Side lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Ruuna sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa. Se antoi siitä viimeisen
takasuoran alussa selvästi periksi. 5 Double Boost laukkasi ensimmäisessä kaarteessa pitkäksi.

Väliajat: 10,5 / 4 - 12,5 / 4 - 15,0 / 4 - 16,0 / 9

6. Lähtö

4 Volsuritar haparoi alussa pari askelta, mutta tamma sai kuitenkin paikan 2.ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä se otti lopussa
selvän voiton. Viim. 700 m 22,7. 13 Veeran Poika juoksi 4.ulkona, mistä ori lähti 1050 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni loppukaarteen alussa 3.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi.
Ori tuli oikein rehellisesti sisään asti ja jyräsi lopussa toiseksi. Viim. 1000 m 22,7. 2 Huvin Viku laukkasi
lähdössä pahoin ja ori jäi taustalle 3.radalle. Se ajoi jatkossa vauhdilla eteenpäin ja ori painui toisen
kierroksen alkaessa kärkipaikalle asti. Se jäi viimeisen takasuoran puolivälissä johtavan kantaan ja ori tuli

siitä umpirehellisesti sisään asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. Viim. 1900 m 24,0. 1 Kikan Velperi
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori jäi 1050 ennen maalia johtavan kantaan. Se oli loppukaarteessa vailla
kiritilaa. Ori siirtyi loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ja se tuli lopun aivan juosten. 14 Ilon Ari matkasi
lauman hännillä toisella radalla, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Se ei pystynyt
viimeisellä takasuoralla vetoapunsa kyydissä, mutta ruuna säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 12
Palomestari matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se siirtyi
300 ennen maalia kiriin 3.radalle. Ruuna tuli tasaisesti sisään asti. Viim. 700 m 26,4. 7 Almus lähti
haparoiden matkaan ja ruuna jäi lauman hännille sisäradalle. Se suoritti jatkossa asiallisesti. 8 Werna sai
nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma jäi 1050 ennen maalia 3.sisään. Se otti sieltä lopussa aivan
maksimit. 6 Sävel- Muisto laukkasi lähdössä pahoin ja ruuna jäi taustalle. Se oli jatkossa tasainen. 3
Volsunen juoksi 3.sisällä, mistä tamma taipui loppukaarteessa. Viim. 400 m 35,9. 11 Sisu Oskari matkasi
3.ulkona, mistä ruuna antoi loppukaarteessa selvästi periksi. 16 Virin Eko matkasi aivan lauman hännillä,
missä ruuna sinetöi epäonnistumisensa kierros juostuna tulleella pahalla laukallaan. 5 Ärsyke matkasi alun
4.sisällä, mistä ori nousi ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle. Se laukkasi siinä viimeisen
takasuoran alussa yllättäen pitkäksi. 9 Eskel laukkasi ensimmäisen kaarteen puolivälissä pitkäksi. Ruuna
suoritti jatkossa hylättynä asiallisesti. 10 Tuulensuvi laukkasi ensimmäisen kaarteen lopulla pitkäksi. 15
Vihin Mahti oli poissa.

Väliajat: 30,5 / 1 - 29,0 / 1 - 23,5 / 2 - 25,0 / 4

7. Lähtö

1 William Birdland käynnistyi mukavasti ja ori piti kärkipaikan hallussaan. Se sai jatkossa rauhoittaa selvästi
ja ori nappasi lopussa reippaalla lopetuksellaan selvän voiton. Viim. 700 m 11,3. 9 Listas Rafiki oli johtavan
kannasta sisäradan vetäessä hyvä toinen. 2 Sahara Rouge juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna
oli loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 6 Elliot Boko matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti 450 ennen maalia uudelleen
toiseen ulos. Ruuna lähti loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ja tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700
m 10,9. 7 Haras Du Pin kiersi alun 3.rataa ja pääsi ensimmäisen kaarteen lopulla pudottamaan 3.ulos. Se
pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja oli reippaassa lopetuksessa aivan hyvä viides. Viim. 700 m 11,2. 12
Grand Ale matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisellä takasuoran lopussa kiriin 3-4.radalle. Se tuli oikein
hyvin sisään asti, vaikka ei pystynytkään isommin nousemaan. Viim. 700 m 10,0. 10 Gambino Degato juoksi
5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle. Se pudotti päätöspuolikkaan alussa
3.ulos. Ruuna lähti 350 ennen maalia uudelleen kiriin 3.radalle ja se tuli juosten sisään asti. 11 Hamis
Fameraiser matkasi 4.sisällä, missä ruuna oli viimeisellä takasuoralla vailla kiritilaa. Vapaa väylä löytyi
loppukaarteen alussa, minkä jälkeen se tuli lopun aivan hyvin, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet.
Viim. 400 m 12,2. 8 Twist Life ei vain riittänyt lopussa 4.ulkoa. 3 Aga Khan Boko oli 3.sisältä rehellisen
riittämätön. 4 Strait Iron laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Cousin Bowl oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 1 - 16,5 / 1 - 15,0 / 1 - 10,0 / 1

8. Lähtö

1 Gillan kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma hallitsi vaivatta maaliin asti. 5 Bella Min matkasi harvassa
muodostelmassa 4.sisähevosena. Tamma sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan kannasta,
mistä se oli lopussa niukasti, mutta varmasti toinen. Vim. 700 m 30,3. 15 Vimmaliina käynnistyi taustalta
mukavasti ja tamma eteni ensimmäisen takasuoran lopulla kärkijoukon hännille. Se lähti viimeisen
takasuoran lopulla kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli aivan mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m
30,0. 8 Vilmai suoritti keskijoukoista asiallisesti ja oli lopulta neljäs. 7 Tatriina matkasi harvassa laumassa
5.sisähevosena. Tamma nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Se pudotti
puolimatkassa 3.sisään. Tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä kakkoskeulan rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Se seuraili jatkossa tasaisesti viidenneksi. 10 Olivia laukkasi 150 juostuna taustalla pahoin.
Tamma kulki jatkossa kulisseissa vahvasti. Viim. 1400 m 27,7. 13 Passinto suoritti takajoukoista tasaisesti.
11 Kotorinnan Topi laukkasi lähdössä pahoin ja ruuna jäi hännille. Se suoritti jatkossa asiallisesti. 14
Boheemi suoritti takajoukoista vailla suurempaa virtaa. 3 Hurja Unelma matkasi johtavan kannassa, missä
tamma laukkasi 650 ennen maalia. Se sinetöi epäonnistumisensa loppusuoran alun uudella pahalla
laukallaan. 2 Ani- Aimo oli 4.sisältä lopussa rehellisen riittämätön. 9 Lumi- Niko otti ratkaisevan lähtölaukan
ja ruuna menetti heti pelinsä. 6 Onnin Tahti matkasi keskijoukoissa, missä ruuna antoi ajoissa periksi. Viim.
700 m 44,4. 4 Väiste otti 150 juostuna ratkaisevan laukan ja ruuna menetti heti mahdollisuutensa. 12
Isosalon Kiira laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 16 Villiheili oli poissa.

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

9. Lähtö

2 Tribestream painui nopeasti kärkipaikalle, missä tamma sai reippaan avauksen jälkeen rauhoittaa. Se
kiihdytti viimeisen takasuoran lopulla vauhtia ja tamma piti lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,2. 5
Burning Flight käynnistyi mukavasti, mutta juuttui kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi umpirehellisesti
maaliin asti. Viim. 700 m 14,2. 4 Ingrosso juoksi 3.sisällä, mistä ruuna sai loppusuoralle tultaessa paikan
johtavan kannasta. Se oli sieltä lopussa kolmas, eikä ruuna saanut aivan lopussa edetä täysin vapaasti. 1
Lucky Tempest matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 300 ennen maalia toiseen ulos ja
loppusuoralla edelleen kiriin 3.radalle. Se oli lopussa mukana tototaistossa. 12 Decena juoksi 5.sisällä, mistä
tamma nousi loppukaarteen alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin aivan
ulkoradoille ja tuli lopun hyvin. Viim. 500 m 12,3. 9 Apricot Stone tuli 4.sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti
maaliin asti. 10 Cousin Evert juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Sen tuli kirinsä aivan rehellisesti maaliin asti, mutta takaa oli vain vaikea nousta. Viim. 700
m 13,7. 3 Annie Bell sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 6
Jimmy Ray lähti 5.ulkoa viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Ruuna siirtyi loppukaarteessa
kiriin 4.radalle ilman vetoapua, mutta etenemistä ei tapahtunut ja se taipui taustalle. 7 Debbie´s Dartque ei
vain riittänyt 3.ulkoa lopussa lainkaan. 11 Exotic Linda matkasi 6.ulkona, mistä tamma lähti 1200 ennen
maalia kirin 3.radalle ilman vetoapua. Se laukkasi lähes samassa pitkäksi. Tamma kulki jatkossa taustalla
asiallisesti. Viim. 900 m 16,0. 8 Emanuel Web oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 2 - 18,5 / 2 - 170 / 2 - 15,0 / 2

10. Lähtö

4 All In Laddie laukkasi 50 juostuna hylkäyksen rajamaille ja ori jäi paljon. Se sai ensimmäisen takasuoran
lopulla paikan 5.sisältä. Ori nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja se siirtyi loppukaarteen
alussa selkään 3.radalle. Ori siirtyi 250 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se jyräsi vahvasti
voittoon asti. Viim. 1600 m 15,8. Tästä viimeiset 600 metriä sujuivat 13,8- tahdilla. 5 Taigo Blessed
käynnistyi hyvin ja ruuna eteni ensimmäisen kaarteen lopulla kärkipaikalle. Se tuli siitä mukavasti maaliin
asti. 12 Floyd Kenwood juoksi 4.ulkona, mistä ori lähti 950 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 400 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua, missä ori tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 14,9. 7 Modena
Meisels otti alun rauhassa ja tamma matkasi aivan lauman hännillä 5.ulkona. Se lähti sieltä loppukaarteen
puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tamma tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 13,3. 2 Honey Star matkasi
toisessa ulkona, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoralle tultaessa ja se tuli
lopun sijoitustaan paremmin. 6 Ewerth käynnistyi mukavasti ja ruuna sai ensimmäisessä kaarteessa paikan
johtavan kannasta. Se nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä
päätössatasella hieman periksi, mutta ei kuitenkaan täysin luovuttanut. 1 Crown Director ei vain riittänyt
lopussa juostuaan 3.sisällä. 8 Felicienne käynnistyi hyvin, mutta tamma juuttui ensimmäisen kaarteen
lopulla kuolemanpaikalle. Se pudotti ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.sisään. Tamma oli sieltä
lopussa vaisu. 10 Question jäi ensimmäisen takasuoran lopulla 3.sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Ruuna taipui sieltä loppukaarteessa. 3 Callela Kassius laukkasi 250 juostuna kiivaassa
kärkitaistossa pitkäksi. 9 Garbiel Star juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteessa ja ruuna laukkasi 300 ennen maalia pitkäksi. 11
Doreeta oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 5 - 18,0 / 5 -17,5 / 5 - 15,5 / 4

11. Lähtö

4 Wall In Carlina juuttui kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 550 juostuna kärkipaikalle. Se nappasi
lopussa selvän voiton. 7 Cao K. matkasi takajoukoissa toisella radalla, mistä tamma lähti viimeisen
takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se jäi loppukaarteen alussa 3.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli
rehellisesti sisään asti ehtien toiseksi. Viim. 700 m 13,5. 3 Lilla Robert pudotti ensimmäisen kaarteen
puolivälissä kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Ruuna jäi 550 juostuna 3.sisään. Se nousi sieltä
loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli lopussa varmasti kolmas. 12 Man Of Mill matkasi lauman
hännillä 6.sisällä. Ruuna lähti loppukaarteen alussa kiriin 3-4.radalle ja se tuli aivan juosten maaliin asti.
Viim. 400 m 13,6. 11 Soul Fly juoksi 5.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa, eikä vapaata rataa
löytynyt lopussakaan. 2 Cradled In Love matkasi 3-4.sisällä. Tamma nousi loppukaarteen alussa toiseen
ulos, mutta sen kiriväylä pysyi kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen tamma kiri
loppua aivan juosten. 1 Hejo Hector kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna luopui 550 juostuna. Se taipui
loppukaarteen puolivälissä johtavan kannasta ja matka kohden takajoukkoja alkoi. 10 Danny Daylight ei
vain riittänyt lopussa 3.ulkoa. 5 Cheri Sane sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna jäi 550 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 3.sisähevosen rinnalle. Se taipui siitä selvästi loppukaarteen
puolivälissä. 9 Black Tribe nousi puolikas juostuna 4.sisältä toiseen ulos. Tamma lähti sieltä viimeisen

takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen terävä kiri katkesi 400 ennen maalia tulleeseen
pahaan laukkaan, mikä jatkui pitkäksi. 6 Savannah Journey ja 8 Salama Sea olivat poissa.

Väliajat: 12,0 / 1 - 140 / 4 - 14,0 / 4

