1. Lähtö

6 Isosalon Kingi eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 9 Valon Pirsta juuttui
200 juostuna kuolemanpaikalle. Puristi siitä mukavasti maaliin asti ja oli lopussa varmoin ottein toinen, kun
paha kanssakilpailija levisi loppusuoralla laukalle. Viim. 1000 m 35,6. 1 Affe otti vajaa 100 juostuna laukan ja
putosi keskijoukkoihin, missä laukkasi 250 juostuna uudelleen ja jäi aivan taustalle. Kulki jatkossa mukavasti
ja sai kierros juostuna paikan 4. sisältä. Seuraili sieltä mukavasti maaliin asti. Viim. 1600 m 33,6. 12 Sypressi
lähti 60 takamatkalta asiallisesti ja matkasi 5. sisähevosen rinnalla toisella radalla. Pudotti 850 juostuna 6.
sisälle. Otti 100 metriä myöhemmin lyhyen laukan, mistä selvittyään kulki lopun tasaisesti. 4 Pårs Samuraj
laukkasi lähdössä ja 250 juostuna uudelleen. Putosi aivan kulisseihin. Suoritti jatkossa lähinnä tasaisesti. 11
Sorjan Taiga eteni taustalta kierros juostuna toiseen ulos. Antoi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä
selvästi periksi ja oli lopussa varsin vaisu. 3 Helmi- Liekki laukkasi 100 juostuna ja jäi keskijoukkoihin. Otti
siellä 450 juostuna laukan ja putosi taustalle, missä oli jatkossa vaisu. 8 Sähkömies lähti hitaasti matkaan ja
menetti mahdollisuutensa 250 juostuna tulleella pahalla laukallaan. Oli jatkossa kulisseissa oikein vaisu. 2
Tutun Tuomas matkasi johtavan kannassa, missä otti loppusuoran puolivälissä yllättäen laukan, mihin
menetti toiset, tai kolmannet rahat. 5 Tarossi laukkasi lähdössä ja jäi hieman. Otti ensimmäisen kaarteen
lopulla uuden laukan ja jäi lauman hännille. Laukkasi siellä viimeisellä takasuoralla hylkäykseen. 10
Gladiaattori käynnistyi mukavasti ja sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi sieltä toisen kaarteen alussa
toiseen ulos. Otti 850 juostuna laukan ja menetti hieman asemiaan. Sai kutienkin pian paikan pääjoukon
hänniltä. Otti loppusuoran puolivälissä uuden laukan, mihin menetti neljännet rahat. 13 Siniparta käynnistyi
taustalta vauhdilla ja eteni jo 400 juostuna 4. sisälle. Sai toisessa kaarteessa paikan 3. sisältä. Nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos, missä laukkasi 400 ennen maalia yllättäen pitkäksi. Tuli
lopun hylättynä vielä asiallisesti. 7 Isosalon Kisa oli poissa.

Väliajat: 45,0 / 6 - 41,0 / 6 - 33,0 / 6 - 35,0 / 6

2. Lähtö

4 Bwt Duracell kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai alkumatkalla statistilta kovaa painetta osakseen. Piti
kuitenkin kiinni paikastaan ja avaus venyi kovaksi. Sai jatkossa rauhoittaa ja nappasi lopussa vielä hienon
esityksen jälkeen hallitun voiton. 2 Troopers lähti rauhassa ja jäi 4. sisälle. Nousi sieltä viimeisen takasuoran
alussa 3. ulos. Siirtyi loppukaarteen puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa selvästi
toiseksi. 6 Lake´s Action juuttui ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Pudotti 550 ennen maalia johtavan kantaan ja
oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 5 Like Elvis juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä piti alkumatkalla
tempon oikein reippaana. Tyytyi 450 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Jäi 550 ennen maalia 3. sisälle,
mistä piti lopussa laukkojen avittamana vielä rahasijalle, vaikka taipui lopussa melko pahoin. 1 Pancake
Rocks juoksi 3. sisällä. Seuraili sieltä jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Like a Citrinella matkasi 4.
ulkona, mistä antoi viimeisen takasuoran alussa periksi ja oli lopussa oikein vaisu. 9 Tonight Leader juoksi 3.
ulkona. Lähti sieltä 700 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli
siitä vielä tototaistossa laukatessaan 100 ennen maalia hylkäykseen. 10 Hamlet Star sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni päätöspuolikakan alussa kuolemanpaikalle, missä laukkasi 100 metriä myöhemmin

yllättäen pitkäksi. Tuli lopun kulisseissa hylättynä vielä aivan juosten. 3 Pica- Pica Oak ja 7 Rocktown
Inspector olivat poissa.

Väliajat: 11,5 / 4 - 17,5 / 4 - 19,5 / 4 - 16,5 / 4

3. Lähtö

1 Chocolates For All kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 800 juostuna johtavan kantaan. Nousi kierros ennen
maalia kuolemanpaikalle. Pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen sisälle. Nousi 250 ennen maalia
uudelleen toisen radan vetojuhdaksi ja runttasi päätössatasella varmaan voittoon. 2 Tauriel juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Painui siitä päätösringin alkaessa kärkipaikalle. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin
päätössatasella toiseksi. 8 Donald Twice matkasi 2. -3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiseen ulos ja samassa kiriin 3. radalle. Eteni 400 ennen maalia kolmanneksi ja piti lopussa asemansa. 16
Markin Midsummer jäi alussa aivan lauman hännille. Nousi kierros ennen maalia 6. sisältä 5. ulos. Lähti
sieltä loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m
20,5. 9 Ridge On Line matkasi toisessa ulkona, mistä jäi 600 ennen maalia 3. sisähevosen rinnalle toisen
radan vetojuhdaksi. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan sisäradalle ja otti lopussa maksimit. 15 Celeste
Beyonce matkasi alun taustalla sisäradan jonossa. Nousi sieltä 600 juostuna 4. ulos. Sai pian paikan 3. ulkoa,
mistä seuraili lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Exmoor juoksi 3. ulkona, mistä siirtyi 1300
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni tasaisesti kohden kärkeä, mutta otti 800 ennen maalia
laukan ja putosi taustalle. Tuli lopun vielä aivan juosten ja sai rahaa. 12 Instatag juoksi 5. sisällä. Jäi sinne
loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Vapaa väylä aukeni loppusuoran alussa, mutta ohituksia ei enää
lopussa juuri tapahtunut. 14 Kelsey Beyonce juoksi pääjoukon hännillä toisella radalla. Pudotti kierros
juostuna 6. sisälle. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 No Hard Feelings pummasi lähdön
pahoin ja putosi takajoukkoihin toiselle radalle. Otti siellä puolimatkassa laukan ja jäi aivan lauman hännille.
Ei enää lopussa esittänyt ihmeitä. 4 Bluehill´s Missile juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi
ensimmäisen takasuoran lopulla voimalla eteenpäin ja pääsikin 800 juostuna aina kärkipaikalle asti. Jäi
päätösringin alkaessa johtavan kantaan ja taipui sieltä viimeisen takasuoran lopulla selvästi. Tuli lopun
oikein vaisusti. 3 Zenyatta Font otti 350 juostuna 3. ulkona laukan ja putosi lauman hännille 3. radan
kiertäjäksi. Ajoi samassa eteenpäin. Pudotti 900 juostuna 4. ulos. Otti viimeisen takasuoran alussa uuden
laukan, mistä selvittyään liikkui mukavasti, mutta otti 400 ennen maalia kolmannen laukan. Tuli kulisseissa
vielä mukavasti maaliin. Vauhtia olisi, mutta epävarmuus vaivaa. 5 Rain´s Fury juuttui heti keskijoukkoihin
3. radan kiertäjäksi. Pääsi 650 juostuna pudottamaan lauman hännille toiselle radalle. Otti 100 metriä
myöhemmin pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 7 Feeling Glory käynnistyi mukavasti,
mutta joutui silti 250 juostuna tyytymään paikkaan toisessa ulkona. Otti siellä 450 juostuna laukan, mikä
jatkui pitkäksi. Kulki jatkossa kulisseissa hylättynä asiallisesti. 11 Mama´s Hope laukkasi 4. sisällä
ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi. 13 Vicomte d´Inverne oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 1 - 22,0 / 4 - 18,5 / 2 - 22,5 / 1

4. Lähtö

3 Kuutti painui 150 juostuna kärkipaikalle. Sai siinä koko ajan pientä painetta osakseen, mistä huolimatta
piti lopussa varmaan voittoon. 4 Gillan matkasi alun 3. sisällä. Nousi kierros ennen maalia toiseen ulos. Jäi
viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä oli loppuun asti mukana voittotaistossa. Viim. 1000 m
29,4. 13 Vinhatuuri lähti asiallisesti ja matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Oli siellä varsin
vetämättömissä selissä ja lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli mukavasti maaliin asti
ja oli lopussa kolmas, tosin selvästi kärkiparille jääneenä. Viim. 700 m 27,4. 1 Aateekoo matkasi johtavan
kannassa, mistä putosi loppusuoralla kärkiparin kyydistä ja oli lopussa tasainen neljäs. 6 Humetar matkasi
alun 4. sisähevosen rinnalla toisella radalla. Pudotti toisen kierroksen alkaessa 3. sisälle. Nousi
loppukaarteen alussa toiseen ulos, mistä seuraili tasaisesti viidenneksi. 8 Helun Kuva kiersi alun 3. rataa
pitkin. Pudotti 250 juostuna keskijoukkoihin toiselle radalle, missä ei saanut alussa vauhtia kunnolla päälle.
Lähti keskijoukoista päätöspuolikkaan alkaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni loppusuoralle
tultaessa kuudenneksi ja piti helposti asemansa. 12 Herra Hurmuri matkasi takajoukoissa toisella radalla.
Suoritti sieltä lähinnä tasaisesti. 2 Hotlinki juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Otti siinä 850 juostuna laukan
ja putosi keskijoukkoihin. Tuli siellä loppusuoran vielä asiallisesti ja suoritti pari ohitusta. 5 Villi- Riikka
matkasi pääosin 4. sisällä, vaikkakin kaukana edellä menneestä kärkijoukosta. Seuraili lopussa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Hallan Kymppi juoksi 5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 4.
sisähevosen rinnalle, missä tuli tasaisesti ja otti aivan maksimit. 14 Vapun Veera pysyi taustalla koko ajan,
eikä suorittanut lopussa ohituksia, vaikka lähtikin 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille. 9 Elis Halm juuttui
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Menetti pelinsä lopullisesti 700 juostuna tulleella pahalla laukallaan. 7
Taajanvaltti otti lauman keskivaiheilla 150 juostuna pahan laukan ja putosi aivan taustalle, missä oli jatkossa
vaisu. 10 Supanteri oli poissa.

Väliajat: 33,0 / 3 - 30,0 / 3 - 31,0 / 3

5. Lähtö

6 Crossfire Bonfire sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä puolikas juostuna kuolemanpaikalle. Painui
400 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 16,4. 4 Read More juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle. Eteni siitä puolikas juostuna kärkipaikalle. Jäi 400 ennen maalia johtavan
kantaan ja piti lopussa selvästi voittajalle jääneenä varmasti toiseksi. 9 Favouring Fanny matkasi alun 3.- 4.
sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja
oli lopussa tasaisesta rintamasta kolmas. 5 Nice My Sin juoksi pääjoukon hännillä toisella radalla. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehellisesti maaliin asti ja oli
lopussa mukana tototaistossa. Viim. 700 m 17,5. 2 Daiquiri Web jäi 200 juostuna johtavan kantaan ja
puolikas juostuna 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Pudotti pian takaisin
sisäradalle. Nousi 350 ennen maalia kakkoskeulan rinnalle, mistä oli ratkaisumetreillä vain tasainen. 1
Senator Case matkasi 5. sisällä, mistä sai koko ajan edetä sujuvasti ja seuraili lopussa sisärataa pitkin
maksimisijoitukseen. 10 Shadow Leader matkasi lauman hännillä toisella radalla. Meni taas kaarteet melko
heikolla ravilla ja poksahtikin lopulta 450 ennen maalia menettäen pelinsä. 3 Bablo Beyonce matkasi
keskijoukoissa toisella radalla, missä taipui loppukaarteessa pahoin ja tuli lopun vaisusti. 8 Reason To
Believe lähti oikein hyvin ja eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Luopui puolikas juostuna paikastaan ja aloitti
viimeisen takasuoran puolivälissä johtavan kannasta matkan kohden takajoukkoja. Loppumatka oli oikein
tahmeaa taivallusta. Viim. 400 m 30,5. 7 Sandbar´s Friend otti pahan lähtölaukan. Otti lauman hännillä
sisäradalla viimeisen takasuoran alussa oikein pitkän laukan ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 13,0 / 4 - 15,0 / 4 - 18,0 / 6

6. Lähtö

8 Jyllätys eteni 40 takamatkalta tasaisesti kohden kärkijoukkoa. Sai kierros juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti
sieltä viimeisen takasuoran selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja
jyräsi lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 25,7. 2 Manionni matkasi johtavan kannassa. Nousi 650
ennen maalia toiseen ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla vapaata rataa, mutta ei kuitenkaan menettänyt
asemiaan. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja kiri lopussa varmasti toiseksi. 1 Jumiini nousi
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui loppusuoran alussa kärkipaikalle ja tuli hyvin sisään asti, vaikka
jäikin lopussa kolmanneksi. 5 Jontikka sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Oli siitä ratkaisumetreillä
tasainen ja jäi lopussa neljänneksi. 3 Taksvenla kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä putosi loppusuoralla
kärkihevosten kyydistä. 4 Turon Linda seuraili 3. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Ujori ei vain riittänyt
lopussa lainkaan juostuaan 4. sisällä. 6 Aatsi oli poissa.

Väliajat: 31,0 / 3 - 31,0 / 3 - 28,0 / 3 - 26,0 / 8

7. Lähtö

16 Lindy Poppins lähti heti vauhdilla ajamaan ulkoratoja pitkin eteenpäin ja painuikin 450 juostuna
kärkipaikalle asti. Veti jatkossa haluamaansa vauhtia ja oli lopussa oikein ylivoimainen. 14 Fade To Jam
juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralla kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 1000 m 15,0. 11 Umberto Croft juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 650
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli mainio kolmas. 8 Don
Pescador matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti 650 juostuna 5. sisälle. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle, mutta kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa rata löytyi 400 ennen
maalia, minkä jälkeen tuli lopun mukavasti ulkoratoja pitkin. 12 Wicasa Sioux matkasi 3. ulkona. Jäi sinne
viimeisen takasuoran puolivälissä vetämättömään selkään. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle, mutta
kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä ja voimat jäivät lähes
kokonaan käyttämättä. 10 Haras Du Pin matkasi alun keskijoukoissa toisessa ulkona. Jäi 650 juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Putosi siitä viimeisellä takasuoralla kärkihevosen kyydistä, mutta puristi kuitenkin
kakkoskeulan rinnalta asiallisesti maaliin asti ja sai vielä rahaa. 13 Prin Holz matkasi lauman hännillä
sisäradalla 8. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3.
radalle ja puristi lopussa rahasijalle. 15 Heidi Ale sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Sai toisen kaarteen alussa
paikan toisesta ulkoa. Ei pitänyt viimeisellä takasuoralla selkäänsä, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa
ja sai vielä viimeiset rahat. 7 Swagman kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan.
Putosi viimeisen takasuoralla kovan kärkihevosen kyydistä. Taipui loppusuoralle tultaessa selvästi ja otti
aivan maksimit. 3 Viva Adriana juoksupaikaksi muodostui 200 juostuna 3. sisäpari. Jäi puolikas juostuna 4.
sisälle. Oli siellä viimeisen takasuoran lopulla vailla kiritilaa. Pääsi 400 ennen maalia nousemaan toiselle
radalle, minkä jälkeen oli lopussa vain tasainen. 4 Anasazi Kemp otti ratkaisevan lähtölaukan ja putosi

takajoukkoihin, missä sai 300 juostuna paikan 7. sisältä. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maksimaaliseen
sijoitukseen. 1 Pink Floyd lähti rauhassa matkaan ja juoksi lopulta 6. sisällä. Ei vain riittänyt sieltä lopussa
lainkaan. 6 Zacus Turbo sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi 450 juostuna 3. sisälle. Taipui sieltä
viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja oli oikein vaisu. 2 Kat´s Commander laukkasi lähdössä pitkäksi.
5 Ingrosso lähti hieman haparoiden matkaan ja laukkasikin 250 juostuna 4. sisällä pitkäksi. Otti
takajoukoissa 450 ennen maalia hylättynä vielä uuden laukan. 9 Blue Pearl laukkasi takajoukoissa 200
juostuna pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 16 - 17,5 / 16 - 16,0 / 16 - 16,0 / 16

8. Lähtö

8 Grant Boko juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
vahvasti ja sai 350 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Jyräsi siitä loppusuoralla selvään voittoon. Viim.
700 m 12,5. 5 Elliot Boko lähti mukavasti matkaan ja sai 300 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi 550 ennen
maalia toiseen ulos. Pudotti hieman myöhemmin takaisin sisäradalle ja puristi lopussa tarkan
ajosuorituksen jälkeen toiseksi. 2 Stay Alert matkasi alun johtavan kannassa. Nousi 350 juostuna
kuolemanpaikalle ja painui puolikas juostuna kärkipaikalle. Tuli loppusuoran alussa ohitetuksi, mutta oli silti
loppuun asti taistossa toisista rahoista. 9 Bad Moon Rising matkasi toisessa ulkona. Lähti sieltä
päätöspuolikkaan alussa selkään 3. radalle. Jäi pian 3. radalle ilman vetoapua, missä puristi lopussa
tasaisesti neljänneksi. 4 Falcon Håleryd matkasi alun 4. sisällä. Nousi sieltä 800 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Putosi loppusuoran puolivälissä tototaistosta, mutta säilytti silti oman vauhtinsa. 6 Sahara
Rouge seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 3 Big Sky Hurricane kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi puolikas
juostuna johtavan kantaan. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kyydistä ja tuli lopun aika
vaisusti. Viim. 400 m 21,8. 1 Atos Palmen otti alkumetreillä pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti
myöhemmin taustalla. 7 Listas Rafiki matkasi 4. sisällä. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran lopulla ja
keskeytti vielä loppusuoran alussa. 10 Not Afraid oli poissa.

Väliajat: 11,5 / 2 - 15,5 / 2 - 16,0 / 2 - 14,0 / 8

9. Lähtö

6 Cheri Sane käynnistyi hyvin ja etenikin 150 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää haluamaansa vauhtia
ja nappasi lopussa varman voiton. 2 Kickaboo Windcape matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
lopussa selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa
niukasti toiseksi. Viim. 700 m 15,6. 1 Lucky Moose jäi alussa 3. sisälle. Pääsi 250 juostuna nousemaan
toiseen ulos. Lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehellisesti maaliin
asti ja oli loppuun asti mukana toisista rahoista. 9 Lilla Robert matkasi 3. sisällä. Nousi sieltä 450 ennen
maalia toiseen ulos. Ei saanut loppusuoralla vapaata kiritilaa ja jossiteltavaa jäi. 8 Global Sensation juoksi 4.
ulkona. Jäi sinne 300 ennen maalia vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli
lopun asiallisesti. 3 Every Reasons matkasi johtavan kannassa, mistä otti lopussa maksimit. 5 Birthday Cloud

käynnistyi mukavasti, mutta otti 200 juostuna kärjen rinnalta 3. radalta laukan ja putosi aivan taustalle.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ja suoritti jatkossa asiallisesti. 10 Cao K. ei vain
riittänyt lopussa juostuaan 5. ulkona. 7 Casey Beyonce sai nopeasti paikan 4. sisältä, mistä ei vain riittänyt
lopussa lainkaan. 4 Callela Kassius juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Putosi loppusuoran alussa
kärkihevosen tuntumasta ja laukkasi 150 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 6 - 17,5 / 6 - 16,0 / 6

