1. Lähtö

3 Glenn Danzig juuttui heti kuolemanpaikalle, mistä ruuna painui 700 juostuna kärkipaikalle. Se hallitsi siitä
varmoin ottein maaliin saakka. 10 Vigens Monteil sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi toisen
kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle. Se puristi siitä rehellisesti maaliin asti. 13 Fianna matkasi harvan
pääjoukon hännillä 4.sisällä. Tamma lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni päätöspuolikkaan alussa neljänneksi ja tamma oli lopulta varmasti kolmas. Viim. 700 m 16,9. 12
Like a Power menetti alun hässäkässä hieman asemiaan. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan
3.ulkoa. Se oli sieltä jatkossa tasainen. Viim. 1900 m 18,1. 5 Eternell Hope matkasi alun johtavan kannassa,
mistä ruuna jäi 750 juostuna 3.sisään. Se oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi päätöspuolikkaan
alussa, minkä jälkeen ruuna tuli lopun asiallisesti. Viim. 500 m 18,3. 2 Mama´s Hope matkasi toisessa
ulkona, mistä tamma pudotti päätösringin alkaessa johtavan kantaan. Se taipui sieltä selvästi viimeisen
takasuoran puolivälissä. 14 Fonsie Star jäi alkumetreillä hakaukseen vastustajan kanssa ja ruuna otti
samassa pienen laukan jääden heti ratkaisevasti. 4 Rim Bay Navajo otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli
heti selvä. 8 Classical Dream otti pahan lähtölaukan ja mahdollisuudet sulivat heti kättelyssä. 9 Zacus Victor
laukkasi pahasti lähtöön ja aiheutti samalla melkoisen suman, missä moni hevonen menetti
mahdollisuutensa. 1 Sigrid kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 750 juostuna johtavan kantaan. Se
taipui sieltä kierros ennen maalia ja tamma laukkasi viimeisen takasuoran puolivälissä väsyneenä pitkäksi.
15 Diego Sisu menetti pelinsä nopeasti, kun edessä olevat juuttuivat hakauksiin. Ruuna keskeytti
myöhemmin taustalla. 16 Crossfire Gale matkasi 4.sisällä, mistä ori nousi kierros juostuna 4.ulos. Se
laukkasi siellä viimeisen takasuoran puolivälissä pitkäksi. 6 Kelsey Beyonce, 7 Bad ja 11 Miss You Mustang
olivat poissa.

Väliajat: 25,0 / 1 - 22,0 / 3 - 17,0 / 3 - 20,0 / 3

2. Lähtö

4 Kömin Lento kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 250 juostuna. Se jäi 900 ennen maalia
3.sisään. Tamma sai viimeisen takasuoran puolivälissä uudelleen paikan johtavan kannasta. Se nousi
loppusuoran alussa toiselle radalle ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 30,6. 2 Väikki eteni 250
juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ori tuli siitä hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 9 VauhtiLeevi nousi toisen kaarteen alussa 4.sisältä toiseen ulos. Ruuna jäi sieltä loppukaarteen alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Se siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja ruuna tuli mukavasti maaliin asti. 7 Rallan
Salama sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori jäi 850 juostuna kuolemanpaikalle. Se pudotti
päätösringin alussa johtavan kantaan. Ori nousi viimeisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle, missä
se otti loppukaarteen alussa laukan. Ori tuli lopun laukasta selvittyään lähinnä tasaisesti. 1 Corinna matkasi
pääosin 3.sisällä, mistä tamma seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Jylhäpiirto jäi alussa lisää. Ruuna

sinetöi epäonnistumisensa 850 juostuna tulleella laukallaan. Se suoritti jatkossa taustalla omalla tasollaan.
8 Tatriina laukkasi lähdössä ja tamma otti hieman myöhemmin uuden laukan menettäen samassa
mahdollisuutensa. 3 Miss Viehätys juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma laukkasi 850 juostuna
pitkäksi. 5 Virestina ja 6 Karlo olivat poissa.

Väliajat: 43,5 / 2 - 39,0 / 2 - 32,0 / 2 - 32,0 / 4

3. Lähtö

7 Zacus Victor matkasi alun 6.sisällä, mistä ori nousi 800 juostuna 4.ulos. Se sai sieltä kierros ennen maalia
paikan 3.ulkoa. Ori lähti loppusuoralle tultaessa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se ehti aivan lopussa vielä
voittoon asti. 10 Feeling Fast Boy matkasi alun toisessa ulkona, mistä ori jäi kierros ennen maalia
kuolemanpaikalle. Se oli siitä loppuun asti mukana voittotaistossa. 4 Felippe Star matkasi pääosin 34.sisällä, missä ori oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen
se tuli lopun terävästi. 8 Sturm Und Sohn juuttui ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle. Ruuna
painui siitä kierros ennen maalia kärkipaikalle. Se tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka jäikin
päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 5 Hot Wurst matkasi 4-5.sisällä, mistä ruuna nousi kierros
ennen maalia 4.ulos. Se lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli lopun tasaisesti.
1 Secret Samurai kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 700 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Se
jäi kierros ennen maalia 3.sisään, mistä ruuna otti lopussa aivan maksimit. 6 Blady Sarabi sai nopeasti
paikan 3.sisältä, mistä tamma jäi kierros juostuna 5.sisään. Se nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle.
Tamma siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3-4.radalle ja tuli lopun tasaisesti. 2 Gabriela Luxi juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 650 juostuna kärkipaikalle. Se jäi kierros ennen maalia johtavan
kantaan. Tamma taipui sieltä selvästi loppusuoralle tultaessa. 9 Elwira H ei vain riittänyt pääjoukon hänniltä
sisäradalta lopussa lainkaan. 11 Rapido Follo matkasi alun 3-4.ulkona, mistä ruuna sai kierros ennen maalia
paikan toisesta ulkoa. Se laukkasi siellä loppukaarteen puolivälissä yllättäen pitkäksi. Ruuna tuli lopun
taustalla vielä hylättynä hyvin, joten laukkaan paloi aivan kärkipään sijoitus. 3 Love Way oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 1 - 20,0 / 2 - 16,5 / 8 - 16,0 / 7

4. Lähtö

6 VIllikunkku matkasi alun kakkoskeulana paljon kärkihevosesta jääneenä. Ori jäi kierros ennen maalia
3.sisään, mistä se nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja eteni pian toiseksi. Ori nousi
loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 28,8. 1 I. P.
Sankari kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 8
Vihin Mahti puolusti alussa paikkaansa kakkoskeulan rinnalla. Ori jäi toisessa kaarteessa 3.sisähevosen
rinnalle toiselle radalle, mistä se pudotti 400 ennen maalia 3.sisään. Ori oli lopulta selvästi kärkiparille
jääneenä kolmas. 7 Sopun Haaste ei saanut avauskierroksella myllyä kunnolla käyntiin ja ori matkasi aivan
taustalla paljon kärkijoukosta jääneenä. Se säilytti lopussa vauhtinsa ja ehti lopussa vielä neljänneksi. Viim.
1200 m 27,0. 9 Tosi- Jänkä oli lopussa vain melko vaisu juostuaan pääosin 3.sisällä. Viim. 500 m 39,5. 10
Helmen Vili lähti taustalta heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai toisen kaarteen
puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa. Se pyrki siinä kierros juostuna kärkipaikalle, mistä ruuna pudotti
päätösringin alussa johtavan kantaan. Se taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. Viim. 400 m
44,0. 2 Euro- Turo, 3 Vilma Lydia, 4 Tupla- Timo ja 5 Vapperi olivat poissa.

Väliajat: 31,0 / 1 - 27,5 / 1 - 27,0 / 1 - 31,5 / 6

5. Lähtö

4 Star To Be Loved painoi alussa kuolemanpaikalla voimakkaasti päälle, mutta ori otti 200 juostuna lyhyen
laukan. Se eteni pian uudelleen kuolemanpaikalle ja ori painui ensimmäisen takasuoran lopussa väkisin
kärkipaikalle. Se otti samassa vauhdin välikierrokseksi pois ja ori vastaili lopun kovassa lopetuksellaan
hallittuun voittoon. 2 I One kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 600 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Se nousi kierros juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä vahvasti sisään asti ja oli mainio,
vaikka jäikin toiseksi. 9 Excalibur It matkasi alun 3.sisällä, mistä se sai kierros juostuna paikan johtavan
kannasta. Ruuna oli sieltä aivan hyvä kolmas. 12 Grainfield Alex matkasi 6.ulkona, mistä ruuna teki vahvan
loppukaarteen puolivälistä lähteneen kirin, mutta tehtävä oli kovassa lopetuksessa vain mahdoton. Viim.
700 m 11,9. 7 Super It matkasi 3.ulkona, mistä ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. 8 Tapon Westwood sai
ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan johtavan kannasta, mistä ruuna nousi kierros juostuna toiseen
ulos. Se nousi sieltä loppusuoran alussa kiriin 3.radalle, mutta ruuna ei suorittanut ohituksia. 10 Duanna
matkasi pääosin 4.ulkona, mistä tamma lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kiri ei
enää lopussa kantanut, koska kärkihevoset lopettivat kovaa. Viim. 600 m 13,7. 11 Carbonado seuraili 34.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Bwt Banzai matkasi 5.ulkona, missä ori otti viimeisen takasuoran
lopulla pahan laukan ja se menetti samassa mahdollisuutensa. Ori laukkasi taustalla loppusuoralla vielä
hylkäykseen. 1 Zacus Turbo, 3 Julienne Cane ja 6 Alexs Cates olivat poissa.

Väliajat: 14,5 / 2 - 19,0 / 4 - 21,0 / 4 - 12,5 / 4

6. Lähtö

4 Bebina kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 550 juostuna. Se nousi loppusuoran alussa toiselle
radalle ja tamma puristi lopussa hallittuun voittoon. 5 Gene Touch juuttui alussa 3.radalle ilman vetoapua,
missä ruunalla ajettiin eteenpäin. Se eteni kierros ennen maalia kärkipaikalle, mistä ruuna tuli hyvin sisään
asti, vaikka se jäikin lopussa toiseksi. 10 Admadillo Armour sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna
lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kiri ei loppukaarteessa oikein
kantanut, mutta ruuna tuli loppusuoran vielä aivan hyvin. 1 Carajoso matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Se pudotti pian takaisin 3.sisään ja otti lopussa maksimit. 8 Drinks
Please matkasi 5.ulkona, mistä ruuna teki aivan hyvän viimeisen takasuoran puolivälistä lähteneen kirin. Se
nousi 400 ennen maalia 5.radalle ilman vetoapua. Viim. 700 m 13,5. 7 Lemon Breezer matkasi 3.ulkona,
mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se siirtyi loppukaarteen puolivälissä
kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli lopun tasaisesti. 2 Do It Valiant juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä ruuna puutui hieman loppusuoran alussa. 12 Zarrine Kemp oli 4.ulkoa kirivaiheessa
vailla loistoa. 11 Super Classic oli 5.sisältä mahdottoman tehtävän edessä. 6 Toyset laukkasi lähdössä
pitkäksi. 9 VästerboYellowDirt matkasi 4.sisällä, missä tamma kompastui 400 ennen maalia ja laukkasi
samassa pitkäksi. Se tuli loppusuoran raville selvittyään vielä aivan juosten. 3 Natural Tan oli poissa.

Väliajat: 14,0 / 4 - 14,5 / 5 - 14,0 / 4

7. Lähtö

8 Sahara Rouge lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja ruuna painuikin 350 juostuna kärkipaikalle. Se lisäsi
tempoa loppua kohden ja ruuna nappasi lopussa selvän voiton. Viim. 700 m 13,5. 9 Eliot Boko matkasi
4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti
loppukaarteen alussa 3.sisään, mistä ruuna sai edetä sisärataa pitkin ja se puristi lopussa niukasti toiseksi.
Viim. 700 m 12,3. 2 Grand Ale matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen
ulos. Se lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli kirinsä tauko huomioiden
vahvasti sisään asti. Sen ravi oli lopussa hivenen haparoivaa. 1 Walk a Mile kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
tamma luopui ensimmäisen takasuoran alussa. Se nousi johtavan kannasta loppusuoran alussa toiselle
radalle ja tuli lopun tasaisesti. 10 Cash Line matkasi 5.ulkona, mistä ruuna suoritti asiallisesti maaliin asti. 5
Bear Yankee juoksi 3.ulkona, minne ruuna jäi viimeisen takasuoran puolivälissä hetkeksi vaille kiritilaa.
Vapaa rata löytyi päätöspuolikkaan alussa, minkä jälkeen se tuli lopun asiallisesti. Viim. 500 m 14,0. 4 Rite
Sakra seuraili 4.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Dynamit Harry juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, minne ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopulla vetoavun eteensä. Se taipui toisesta
ulkoa selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. 11 Wasa Warrior lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua

eteenpäin. Ruuna eteni ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle. Se laukkasi siinä loppukaarteen
alussa pitkäksi. 6 Hoboken, 7 Hopeless Guy ja 12 Max Andover olivat poissa.

Väliajat: 16,0 / 8 - 17,0 / 8 - 13,5 / 8 - 14,0 / 8

8. Lähtö

9 Pilsker matkasi alun pääjoukon hännillä, mistä ori sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta
ulkoa. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai 450 ennen maalia
kuolemapaikan haltuunsa, mistä se puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 25,9. 10 Mysteerio otti
pahan lähtölaukan. Ori sai kierros ennen maalia paikan 4.ulkoa, mistä se teki vahvan 700 metrin kirin. Ori
ehti lopussa vielä toiseksi. Viim. 2000 m 26,2. 2 Viulori juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna
pudotti loppukaarteessa johtavan kantaan. Se nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli hyvä kolmas. 6
Eeti sai 250 juostuna kärkipaikan haltuunsa, mistä se putosi päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 8
Pelarin Tähti sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan johtavan kannasta, mistä ruuna seuraili lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Sävel- Virta nousi sisäradan jonosta toisen kaarteen alussa 3.ulos. Ruuna
lähti 650 ennen maalia selkään 3.radalle. Se pudotti loppukaarteen puolivälissä toiseen ulos, mistä ruuna
taipui selvästi loppusuoralla. 7 Kaukokiito matkasi alun johtavan kannassa, missä ruuna otti ensimmäisen
takasuoran puolivälissä laukan ja putosi lauman hännille. Se oli sieltä lopussa rehellisen riittämätön. Viim.
500 m 39,2. 5 Karisman Pate matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen
ulos. Se laukkaili siellä loppukaarteessa hylkäykseen. 1 Sirkan Sulttaani, 3 Johael ja 4 Tuli- Rubiini olivat
poissa.

Väliajat: 37,5 / 6 - 34,5 / 6 - 30,0 / 6 - 26,5 / 9

9. Lähtö

2 Casey Beyonce painui 400 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Tamma kiristi tempoa loppukaarteessa ja
se nappasi lopussa selvän voiton. 10 Bianca Creek sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta
ulkoa, mistä tamma lähti loppukaarteessa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli lopulta varmasti toinen.
Viim. 400 m 15,5. 3 Diamond Bay juuttui 450 juostuna kuolemanpaikalle, mistä tamma puristi rehellisesti
maaliin asti. 11 Vanilla Beyonce matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti loppukaarteen puolivälissä selkään

3.radalle. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 9 Eagle´s Rose juoksi 4.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta hieman ennen maalia ja voimat jäivät pääosin tuleviin koitoksiin. 1
Expanse´s Princess seuraili 3.sisältä maksimisijoitukseen. 4 Step Up American käynnistyi erittäin reippaasti
ja tamma paiskasi heti kärkipaikalle. Se jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Tamma putosi sieltä
loppusuoralle tultaessa tototaistosta ja otti maksimit. 12 Parisiodi oli 4.ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 8
Glamorous Point ei vain riittänyt lopussa 5.sisältä. 5 Our Lucky Star, 6 Like Fatal Love ja 7 Chic Flick olivat
poissa.

Väliajat: 15,0 / 2 - 18,5 / 2 - 17,5 / 2 - 15,0 / 2

10. Lähtö

7 Pitbull matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se jäi
päätöspuolikkaan alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä se puristi loppusuoralla niukkaan, mutta varmaan
voittoon. Viim. 700 m 15,5. 10 Boy Named Sue nousi sisäradan jonosta 800 juostuna 4.ulos. Ruuna lähti
sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran puolivälissä vapaalle radalle ja ehti
lopussa aivan voittaneen tuntumaan. 1 That´s Man matkasi alun 3.sisällä, mistä ruuna nousi 450 juostuna
toiseen ulos. Se lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna sai 450 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se tuli aivan hyvin maaliin asti. 4 Inflammable Jam juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä ori painui päätöspuolikkaan alussa kärkipaikalle. Se putosi päätössatasella toton
ulkopuolelle, mutta esitys oli silti aivan hyvä. 3 Something Quality seuraili johtavan kannasta tasaisesti. 2
Donera Dream seuraili 3.sisältä maksimisijoitukseen. 12 Pete Mister oli kirivaiheessa vain tasainen
juostuaan 4.sisällä. 5 Belpion otti 250 juostuna ratkaisevan laukan. Tamma keskeytti myöhemmin taustalla.
6 Denna kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma laukkasi 650 ennen maalia paineen alla pitkäksi. 11 Super
Wild Woman otti ensimmäisen taustalla sisäradalla ratkaisevan laukan. Tamma keskeytti viimeisellä
takasuoralla. 8 Lötens Love Gossip ja 9 Choco Rose olivat poissa.

Väliajat: 20,0 / 6 - 19,5 / 6 - 20,0 / 4 - 16,0 / 7

