1. Lähtö

2 Smooth Wayne kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna nappasi lopussa hallitun voiton, vaikka sai
matkalla useasti painetta osakseen. 4 Do It Valiant matkasi 3.sisällä, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran
puolivälissä paikan johtavan kannasta. Se nousi 450 ennen maalia toiselle radalle ja ruuna puristi lopussa
varmasti toiseksi. Viim. 700 m 14,7. 3 Ben Cates juoksi johtavan takana, mistä ruuna nousi 700 ennen
maalia kärkihevosen rinnalle. Se pudotti loppukaarteen alussa johtavan kantaan ja oli sieltä varmoin ottein
kolmas. 8 Grove´s Harley sai ensimmäisessä kaarteessa paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti sieltä 650 ennen
maalia kiriin 3.radalle. Se pudotti 400 ennen maalia 3.sisään ja tuli lopun tasaisesti. 1 Vanity Coger laukkasi
lähdössä ja tamma jäi taustalle. Se sai kierros juostuna tuntuman pääjoukkoon. Tamma lähti 800 ennen
maalia kiriin 3-4.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 2000 m 16,4. 5 Maestro
Kemp matkasi pääjoukon hännillä 4.sisällä ja välillä 3.ulkona, mistä ruuna seuraili maksimisijoitukseen. 13
Twist Life pysyi taustalla koko matkan ajan. 7 Take That käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, missä se antoi alussa kärkihevoselle painetta. Ruuna aloitti kuolemanpaikalla viimeisen
takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Viim. 400 m 38,0. 6 Joyness lähti rauhassa matkaan ja
ruuna jäi heti taustalle, missä se oli jatkossa oikein vaisu. 11 Bwt Boobs matkasi 4.sisällä, missä tamma
laukkasi päätöspuolikkaan alussa pitkäksi. 12 Wireless laukkasi lähdössä pitkäksi. 9 Hamis Heartbreaker ja
10 Precious Twice olivat poissa.

Väliajat: 19,5 / 2 - 18,0 / 2 - 20,0 / 2 - 14,5 / 2

2. Lähtö

6 Tesslove matkasi alun 3.sisällä, mistä tamma nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan
vetojuhdaksi. Se painui viimeisen takasuoran lopulla kärkipaikalle ja vastaili lopussa niukkaan voittoon.
Viim. 1000 m 17,7. 2 Pica- Pica Oak matkasi alun keskijoukoissa toisen radan veturina. Tamma sai
ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Se eteni 550 ennen maalia 3.radan kautta
kuolemanpaikalle. Tamma tuli siitä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 16,0. 1 Falco Quesnot matkasi
johtavan kannassa, minne ori jäi viimeisen takasuoran puolivälissä väsyneen vastustajan taakse hetkeksi
kiinni. Vapaa rata löytyi 550 ennen maalia, minkä jälkeen se sai edetä sujuvasti ja ori tuli lopun tasaisesti.
Viim. 400 m 17,5. 10 Baketamon Frido matkasi alun pääjoukon hännillä sisäradalla, mistä tamma nousi
puolimatkassa 3.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Tamma pudotti
päätöspuolikkaan alussa takaisin toiselle radalle ja se seuraili lopun tasaisesti. 7 Exploding Cherry matkasi
3.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se pudotti 300 ennen maalia
sisäradalle ja otti lopussa aivan maksimit. 5 Exmoor ajautui ensimmäisen kaarteen alussa keskijoukoissa
hetkeksi ulkoradoille. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3.ulkoa. Se laukkasi siellä
puolimatkassa pahoin. Ruuna kulki jatkossa kulisseissa asiallisesti. 3 Instatag kiihdytti heti kärkipaikalle,
missä tamma veti tasaisen reipasta tahtia. Se antoi selvästi periksi viimeisen takasuoran lopulla ja loppu oli
oikein tahmeaa taivallusta. Viim. 400 m 30,9. 4 Wild Peter otti ratkaisevan lähtölaukan ja ruuna keskeytti
myöhemmin kulisseissa. 8 Oscar Caballero laukkasi 450 juostuna keskijoukoissa sisäradan jonossa pitkäksi.
9 Tiger Vice lähti rauhallisesti matkaan ja ruuna matkasi alun aivan taustalla. Se sai kierros ennen maalia
tuntuman pääjoukkoon. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se jäi loppukaarteen

alussa 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni vahvasti voittotaistoon asti, mutta viime metrien laukka vesitti
pelin.

Väliajat: 18,0 / 3 - 18,5 / 3 - 19,5 / 3 - 15,0 / 6

3. Lähtö

16 Jamas Vilmer lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Ori eteni tasaisesti kohden kärkeä. Se
siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai loppukaarteen alussa
kuolemanpaikan haltuunsa. Se painui 350 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa selvän voiton. Viim.
1600 m 28,3. 7 Niemen Greta juuttui nopeasti 3.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tamma
pääsi 850 juostuna pudottamaan 3.sisään. Se nousi viimeisen takasuoran alussa hetkeksi toiselle radalle.
Tamma nousi loppusuoralla varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 30,8. 3 Silkkii kiihdytti heti kärkipaikalle, missä
tamma veti reippaalla liekillä. Se jäi 350 ennen maalia johtavan kantaan ja tamma tuli hyvin sisään asti,
vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 4 Pikku- Irmeli matkasi johtavan kannassa, tai oikeastaan kakkoskeulana,
sillä kärkihevonen veti reippaasti. Tamma otti 650 ennen maalia laukan, mistä selvittyään se säilytti
asemansa maaliin asti. 15 Hilmin Helinä eteni taustalta tasaisesti toista rataa pitkin. Tamma otti 900
juostuna laukan ja se putosi taustalle. Tamma suoritti siellä jatkossa mukavasti ja sai vielä rahaa. 9 Siniparta
seuraili pääjoukon hänniltä tasaisesti maksimisijoitukseen. 5 Tarok nousi 4.sisältä ensimmäisen takasuoran
puolivälissä toiseen ulos. Ruuna jäi 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi, mutta vasta 3.sisähevosen
rinnalle. Se eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen tuntumaan, mutta ruuna otti pian laukan.
Se laukkasi loppukaarteessa vielä uudelleen. Ruuna tuli lopun vielä aivan juosten. 12 Taajaninto seuraili
lauman hänniltä maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Sinilee otti 150 juostuna viidenneltä sijalta laukan ja tamma
putosi aivan taustalle. Se oli jatkossa vain tasainen. 1 Seekerin Sara aloitti 3.sisältä toisessa kaarteessa
tasaisen matkan kohden takajoukkoja ja tamma ei vain riittänyt. 11 Pimpulan Parooni jäi heti kulisseihin,
missä ruuna myös pysyi jatkossa. 2 S. N. Mikaela laukkasi lähdössä ja tamma jäi taustalle. Se sinetöi
epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran alun uudella laukallaan. Tamma keskeytti myöhemmin. 6
Slovari laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 10 Nurmon Neito laukkasi lähdössä ja ensimmäisen takasuoran
alussa uudelleen. Se sinetöi jatkossa kulisseissa hylkäyksensä. 13 Tilun Taru ja 14 Majatalon Tähti olivat
poissa.

Väliajat: 33,5 / 2 - 32,5 / 2 - 32,5 / 2 - 31,5 / 16

4. Lähtö

5 Freddy K. kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori veti reippaalla liekillä. Se rauhoittui toisella kierroksella ja
ori piti nappasi lopussa varman voiton. 7 Callela Kassius juuttui ensimmäisessä kaarteessa
kuolemanpaikalle, minne ori sai 1950 ennen maalia vetoavun eteensä. Se lähti viimeisen takasuoran alussa
toisesta ulkoa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori eteni 300 ennen maalia kärkihevosen tuntumaan, missä
se tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 15,0. 6 Pious Donation matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna
kiertyi 600 juostuna kuolemanpaikalle. Se jäi 350 ennen maalia kolmanneksi, missä ruuna tuli lopun

tasaisesti. 1 Deal Chap matkasi 3.sisällä, missä ori oli pitkään vailla kiritilaa. Se pääsi 450 ennen maalia
nousemaan toiselle radalle. Vapaa rata löytyi 350 ennen maalia, minkä jälkeen ori tuli lopun asiallisesti
ulkoratoja pitkin. Viim. 400 m 14,0. 9 Devil´s Rock matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran alussa toiseen ulos. Se pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja otti aivan maksimit. 3 Like a
Vittoria matkasi johtavan kannassa, mistä tamma taipui viimeisen takasuoran lopulla. Se sai selvien
tasoerojen lähdössä vielä rahaakin. Viim. 400 m 24,9. 12 Leader Aria matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti
viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se oli siellä vailla kiritilaa. Ruuna nousi loppukaarteen
puolivälissä kiriin 4.radalle. Se otti loppusuoralle tultaessa laukan ja menetti pelinsä. 10 That´s Man juoksi
5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se otti 400 ennen
maalia pahan laukan ja ruunan mahdollisuudet menivät samassa. 2 Give Me Jam juoksi 3.ulkona, mistä
tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Kirimistä ei tapahtunut ja tamma
taipui loppukaarteessa aivan taustalle. 4 Cherokee King laukkasi 250 juostuna toisessa ulkona pitkäksi.
Ruuna putosi lauman hännille 5.sisään. Se nousi viimeisen takasuoran alussa 3.ulos. Ruuna sai 350 ennen
maalia vapaan radan ja se tuli loppua pirteästi. Ruuna oli maalissa hylättynä neljäs. Viim. 2100 m 16,8. 8
Jefersson otti 300 juostuna kärjen tuntumasta laukan. Se lähti pian ajamaan 3.rataa eteenpäin. Ruuna otti
kierros juostuna uuden laukan ja se meni pian hylkäykseen. 11 Parisiodi oli poissa.

Väliajat: 11,5 / 5 - 15,0 / 5 - 19,5 / 5 - 16,0 / 5

5. Lähtö

7 Mysteerio matkasi alun harvassa muodostelmassa kuudentena. Ori nousi 750 juostuna toiselle radalle. Se
sai pian paikan 3.ulkoa. Ori lähti 450 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi loppusuoran alussa 3.radalle
ilman vetoapua ja ori puristi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 24,4. 2 Mikori kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 3 Taksvenla matkasi
3.sisällä, mistä tamma nousi kierros juostuna toiseen ulos. Se lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Tamma sai loppusuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli varmasti kolmas. 8
Loikkaus matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla pääosin 4.sisällä. Tamma nousi sieltä loppusuoran alussa
kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun aivan juosten. Viim. 400 m 25,3. 6 Turon Linda matkasi 4.sisällä, mistä
tamma sai kierros juostuna paikan johtavan kannasta. Se antoi sieltä loppusuoralla hieman periksi, mutta
säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 1 Suvisipi haparoi lähdössä lyhyesti ja tamma jäi johtavan kantaan. Se
nousi kierros juostuna kuolemanpaikalle. Tamma putosi siitä loppukaarteen puolivälissä kärkihevosen
vauhdista ja se tuli lopun tasaisesti. 4 I. P. Muskotti laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 5 Caparos otti
ratkaisevan lähtölaukan. Ruuna keskeytti taustalla myöhemmin.

Väliajat: 30,5 / 2 - 30,0 / 2 - 25,0 / 2 - 27,5 / 7

6. Lähtö

10 Proud Leader matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni vauhdilla 450 ennen maalia kärkipaikalle asti. Ruuna otti lopussa oikein helpon voiton.

Viim. 700 m 10,4. 11 Staro Jersey Side juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa
selkään 3.radalle. Se eteni 350 ennen maalia toiseksi ja ruuna oli lopulta oikein hyvä toinen. Viim. 700 m
10,3. 5 Mr Mallorca lähti kovaa, mutta ori joutui 350 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannasta. Se
mahtui 300 ennen maalia nousemaan toiselle radalle ja ori oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä kolmas.
2 Star To Be Loved laukkasi lähdössä ja ori jäi 4.sisään. Se oli siellä pitkän vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran puolivälissä ja ori tuli loppumetrit terävästi. Viim. 1400 m 13,9. 1 Classical Winner kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Se piti lopussa vielä rahasijalle. 4
Kalanchoe P. R. juuttui ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikalle. Ori putosi siitä loppukaarteen
alussa kärkihevosten kyydistä, mutta se piti kuitenkin lopussa vielä rahasijalle. 7 Carajoso juoksi 3.sisällä,
mistä ori otti aivan maksimit. 12 Heidi Ale juoksi lauman hännillä 5.sisällä, mistä tamma nousi
loppukaarteen alussa toiselle radalle. Kirikaista pysyi kuitenkin edelleen kiinni. Se löysi vapaan radan vasta
aivan lopussa ja voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 6 Remember Y. juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 300
ennen maalia kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun tasaisesti. 9 Castor U. M. sai ensimmäisen kaarteen lopulla
paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti sieltä 400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Kirin suunta oli
valitettavasti väärä ja se taipui taustalle. 8 Yezzir Hanover oli lauman hänniltä kirivaiheessa vaisu. 3
Madickens Stjärna laukkasi lähdössä pitkäksi. Ruuna ravasi aivan taustalla melko kulmikkaasti.

Väliajat: 10,0 / 1 - 13,0 / 1 - 11,0 / 10

7. Lähtö

5 Jimmy Ray käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni 350 juostuna kärkipaikalle. Se sai jatkossa rauhoittaa ja
ruuna piti reippaalla lopetuksellaan hallittuun voittoon. 7 Anni Sue lähti mukavasti, mutta tamma jäi 300
juostuna 3.sisähevosen rinnalle ilman vetoapua. Se sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Tamma lähti 550
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma oli hyvä
toinen. Viim. 600 m 11,3. 1 Don Pescador käynnistyi vauhdilla, mutta ruuna joutui 350 juostuna tyytymään
paikkaan johtavan kannassa. Se jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 4 High Profile matkasi 3.sisällä, mistä
ruuna nousi 300 ennen maalia toiseen ulos. Se oli sieltä lopussa asiallinen neljäs. 3 Basswood Grove juoksi
3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se jäi hieman myöhemmin
3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 13,4. 2 Emanuel Web juoksi
4.ulkona, mistä ruuna lähti 700 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppukaarteen alussa kiriin
4.radalle ilman vetoapua. Ruuna tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 9 Silent matkasi 5.ulkona, mistä tamma
nousi 400 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran puolivälissä ulommas ja tuli lopun aivan
juosten. Viim. 400 m 12,5. 12 Cankus Thunderball otti 5.sisältä maksimit. 10 Running Bell seuraili 4.sisältä
aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Bue Pearl peruutti puolikas juostuna 3.radalta 6.sisään. Tamma
seuraili sieltä vailla suurempaa virtaa. 11 Viva Adriana juoksi 6.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se oli kirissään vain tasainen. Viim. 700 m 13,7. 6 Florence Web juuttui
alussa keskijoukkoihin 3.radalle, missä tammalla ajettiin eteenpäin ja se saikin 600 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma taipui siitä selvästi loppukaarteen alussa.

Väliajat: 10,0 / 5 - 14,5 / 5 - 11,0 / 5

8. Lähtö

8 Menolexa Rols eteni sopivassa lähdössä jo ensimmäisen takasuoran alussa 3.ulos. Ruuna kiertyi 900
juostuna kuolemanpaikalle ja päätöskierroksen alkaessa kärkipaikalle. Se ajautui 450 ennen maalia
ulospäin. Ruuna pääsi pian takaisin rytmiin ja se jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. 6 Marin Tase lähti
heti ajamaan eteenpäin ja ruuna eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle asti. Se jäi 1050
ennen maalia johtavan kantaan. Ruuna sai 400 ennen maalia vastustajan haparoinnin takia kärkipaikan
uudelleen haltuunsa. Se tuli siitä asiallisesti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 7
Asfalttisoturi sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna pudotti 850 juostuna 3.sisään. Se haparoi 950
ennen maalia lyhyesti. Ruuna seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti. 2 Valon Pirsta matkasi johtavan
kannassa, missä ruuna otti 1050 ennen maalia laukan ja menetti hieman asemiaan. Se seuraili jatkossa
neljänneltä sijalta säilyttäen asemansa. 1 Saimin Sumu Rols juoksi 3.sisällä, mistä ruuna putosi toisessa
kaarteessa kärkihevosten kyydistä. Se oli jatkossa oikein vaisu. Ruuna otti aivan taustalla vielä viimeisellä
takasuoralla väsyneenä laukankin. 4 Pårs Smuraj otti 200 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja ruuna putosi
taustalle. Se oli siellä vaisu ja otti viimeisen takasuoran puolivälissä kulisseissa uuden laukankin. 3 Tuurin Elli
lähti hitaasti ja tamma matkasi takajoukoissa sisäradalla. Se laukkasi taustalla loppusuoralla hylkäykseen
taistosta viimeisestä rahasijasta. 5 See Hoo Amuletti matkasi toisen sisähevosen rinnalla ilman vetoapua.
Ruuna laukkasi siinä 800 juostuna. Se laukkaili jatkossa nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 46,0 / 6 - 42,5 / 6 - 33,5 / 8 - 34,0 / 8

9. Lähtö

14 Hipatsu matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti 1100 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
eteni vahdilla ja ruuna eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kärkipaikalle. Se oli lopussa oikein
ylivoimainen. Viim. 1000 m 25,7. 15 Päivän Pokeri juoksi 7.sisällä, mistä ori nousi kierros ennen maalia
4.ulos. Se pääsi viimeisellä takasuoralla etenemään sujuvasti. Ori jäi 300 ennen maalia kakkoskeulan
rinnalle toiselle radalle ja se puristi lopussa toiseksi. 11 Uusi- Valtsu matkasi 3-4.ulkona, mistä ori lähti
kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Se eteni 400 ennen maalia laukkojen avittamana toiseksi. Ori tuli
juosten maaliin asti, vaikka jäikin loppumetreillä kolmanneksi. 5 Siinan Tähti matkasi 5-6.sisällä. Ruuna
nousi kierros ennen maalia 3.ulos. Se lähti sieltä 700 ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruuna jäi pian 3.radalle
ilman vetoapua, missä se tuli lopun tasaisesti. 12 Passinto lähti heti ajamaan 3.rataa pitkin eteenpäin.
Ruuna otti kuitenkin 200 juostuna keskijoukoissa laukan ja se jäi lauman hännille. Ruuna suoritti jatkossa
asiallisesti. Viim. 2300 m 30,0. 9 Ekomani laukkasi lähdössä ja ruuna jäi selvästi. Se suoritti jatkossa aivan
hyvin. 13 Viulori juoksi lauman hännillä sisäradalla, mistä ruuna nousi 1200 juostuna 6.ulos. Se lähti kierros
ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruuna suoritti jatkossa tasaisesti. 1 Kirihai matkasi 3.sisällä, mistä ori jäi
kierros juostuna 4.sisään. Se jäi sinne viimeisellä takasuoralla pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppukaarteen alussa ja ori tuli lopun sijoitustaan paremmin. Viim. 500 m 29,4. 6 Virin Toivo matkasi 45.sisällä, mistä ori nousi kierros ennen maalia toiseen ulos. Se taipui sieltä pahoin loppukaarteen alussa.
Viim. 400 m 46,8. 3 Tuulen Kuva kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä se jäi 650 juostuna johtavan kantaan.
Ori putosi kierros juostuna 3.sisään. Se taipui sieltä viimeisen takasuoran alussa selvästi. Viim. 700 m 40,4. 8
Väiste otti 200 juostuna keskijoukoissa pahan laukan ja ruuna menetti heti pelinsä. 2 Ruiske juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 650 juostuna kärkipaikalle. Se jäi kierros juostuna johtavan

kantaan. Tamma laukkasi siellä 450 maalia yllättäen pitkäksi. 4 Velhomies laukkasi lyhyesti lähdössä ja
ruuna sai kuitenkin paikan toisesta ulkoa. Se jäi kierros juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna laukkasi siinä 900
ennen maalia pitkäksi. 7 Helun Kuva matkasi 2-3.ulkona, mistä tamma lähti 1100 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma laukkasi 600 ennen maalia
pitkäksi. 10 Kalevatar lähti 4.ulkoa 2300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai 650
juostuna kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se painui kierros juostuna kärkipaikalle. Tamma laukkasi siinä
700 ennen maalia paineen alla pitkäksi.

Väliajat: 39,0 / 3 - 35,0 / 2 - 30,5 / 10 - 26,0 / 14

10. Lähtö

3 Lisebet lähti hieman tahmeasti matkaan ja tamma juuttui alussa keskijoukkoihin 3.radalle. Se ajoi
ensimmäisellä takasuoralla voimalla eteenpäin ja tamma eteni 700 juostuna kärkipaikalle asti. Se hallitsi
siitä vaivatta perille saakka. Viim. 700 m 14,8. 7 Melina More käynnistyi hyvin ja tamma eteni 200 juostuna
kärkipaikalle. Se jäi 700 juostuna johtavan kantaan. Tamma seurasi sieltä lopussa varmasti toiseksi. 11
Sweet Carolina matkasi 5-6.ulkona, mistä tamma lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se
sai viimeisen takasuoran alussa vetoavun eteensä. Tamma jäi 300 ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua ja
se tuli rehellisesti sisään asti. Vim. 1000 m 14,1. 8 Queen Of The World matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma
nousi 950 ennen maalia 5.ulos. Se lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai
300 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Lovis Lini jäi 200
juostuna johtavan kantaan. Tamma jäi toisessa kaarteessa 3.sisään. Se tuli sieltä sisäradan vetäessä
asiallisesti maaliin asti. 15 Lovely Sunshine matkasi 7.ulkona, mistä ruuna lähti 1450 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1050 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä loppusuoralle
tultaessa hieman periksi, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 2 Lonely Rose matkasi alun 3.sisällä,
mistä tamma jäi 700 juostuna 4.sisään. Se otti sieltä sisäradan vetäessä maksimit. 14 Feeling Flash tuli
5.sisältä sisäradan vetäessä tasaisesti sisään asti. 13 Give Me Gold matkasi aivan lauman hännillä
sisäradalla. Ruuna nousi 400 ennen maalia ulkoradoille ja se tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 17,1. 4
Thelma Brisk juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi, mistä tamma eteni ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kuolemanpaikalle. Se sai 1050 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Tamma seuraili sieltä lopussa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Winetta Julia matkasi 2-3.ulkona, mistä tamma lähti 550 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirivaiheessa melko vaisu. 10 Zacus Lady matkasi 3-4.ulkona, minne tamma
jäi loppukaarteessa pahoin vaille kiritilaa. Se ei saanut lopussakaan mahdollisuutta kirimiseen ja voimat
jäivät käyttämättä. 5 Arctic Euphoria lähti rauhassa matkaan ja tamma otti 200 juostuna pahan laukan. Se
sai toisen kaarteen puolivälissä paikan lauman hänniltä. Tamma lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin
3.radalle. Se nousi loppukaarteessa 4.radalle. Tamman kiri katkesi loppusuoran alun uuteen pahaan
laukkaan. 6 Vigilante otti alussa pysähdyslaukan ja tamma keskeytti myöhemmin taustalla. 12 Garriella
juoksi 4-5.ulkona, missä tamma putosi loppukaarteessa vetoapunsa selästä. Se pudotti sisäradalle, missä
tamma laukkasi loppusuoran alussa pitkäksi.

Väliajat: 19,0 / 7 - 21,0 / 3 - 17,5 / 3 - 14,5 / 3

