1. Lähtö
4 R. R. Jylhä otti alun rauhassa. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. ulkona. Eteni toisessa
kaarteessa toiseen ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi 350
ennen maalia kärkeen ja otti hallitun voiton. Viim. 700 m 31,6. 14 Uhmapeli matkasi 5.-4. ulkona. Lähti
kierros ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. Viim.
1000 m 31,2. 12 Vaitter sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Sai 700 juostuna paikan johtavan kannasta. Seuraili
lopussa tasaisesti kolmanneksi. 10 Hiipeli matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Seuraili sieltä
tasaisesti sisään asti. 11 Tarling lähti heti ajamaa 3. rataa pitkin eteenpäin. Eteni 550 juostuna lopulta
kärkipaikalle asti. Jäi siitä 350 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun tasaisesti. 7 Hyrvin Rafael juoksi 3.
ulkona. Pudotti viimeisellä takasuoralla sisäradalle ja tuli tasaisesti. 13 Meno- Wille eteni alussa sisärataa
pitkin. Nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiselle radalle. Ajoi pian eteenpäin ja sai 700 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Otti siinä 250 ennen maalia tototaistosta laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun
asiallisesti. 1 Tuulijuhla matkasi johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopulla 3. sisälle. Oli siellä
jo toisessa kaarteessa väsyneen vastustajan takana kiinni ja menetti hieman asemiaan. Suoritti jatkossa
keskijoukoista sisäradalta vailla suurempaa virtaa. 3 Tuurin Lento laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Sinetöi
siellä epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran uudella laukallaan. 5 Sinisointu juuttui
kuolemanpaikalle, missä otti 550 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 Moimoi otti 100
juostuna pahan laukan ja putosi taustalle, missä oli jatkossa vaisu. 8 Toukon Tähti otti toisessa ulkona
pahan laukan 550 juostuna. Laukkasi taustalla uudelleen 600 ennen maalia ja menetti pelinsä. 2 Jokelan
Tyttö kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna kakkoskeulaksi, missä taipui jo 1600 ennen maalia, eikä
kaikki ollut kunnossa. Keskeytti taustalla jatkossa. 9 Angeliina oli poissa.
Väliajat: 40,0 / 11 - 37,5 / 11 - 32,5 / 11 - 32,5 / 4

2. Lähtö
1 Betty Roof kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää rauhallista tahtia ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 3
Speedy Scion juoksi 4.-3. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja oli
lopussa varmasti toinen. Viim. 400 m 13,1. 2 Revolution Wheels juoksi 3. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa
toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppukaarteessa voittotaistosta, mutta säilytti oman vauhtinsa. 4 Magic
Mickey sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Putosi päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kyydistä ja tuli
tasaisesti sisään asti. 5 Callela Lionel juoksi 5. sisällä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Oli 450 ennen
maalia nousemassa kiriin 3. radalle, mutta kompuroi samassa laukalle ja menetti pelinsä. Tuli lopun
kulisseista mukavasti. 6 Woland Frido oi poissa.
Väliajat: 17,0 / 1 - 20,0 / 1 - 18,0 / 1 - 14,0 / 1

3. Lähtö
3 Quick Mess eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti haluamaansa tahtia. Kiihdytti tahtia loppukaarteessa ja oli
ylivoimainen. 7 Ninja Casall juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti 450
ennen maalia kiriin ja oli lopussa hyvä kakkonen. Viim. 700 m 13,8. 10 Celeritas Savage sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 ennen maalia
johtavan kantaan. Oli lopussa asiallinen kolmas. 16 Piraya Roc otti 250 juostuna keskijoukoissa pahan
laukan ja jäi selvästi. Sai kierrosta myöhemmin paikan pääjoukon hänniltä. Tuli sieltä hyvin maaliin asti.
Viim. 1200 m 15,7. 2 Wild Peter juoksi 3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 9 Feeling Flash juoksi 4.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Pudotti pian takaisin toiselle radalle ja seuraili
lopun tasaisesti. 15 Blue Cates otti takajoukoissa 150 juostuna ja jäi selvästi. Teki jatkossa kulisseista
mukavan esityksen. 5 Citrine juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppukaarteessa kärjen

kyydistä. Tuli lopun tasaisesti. Laukkamerkki on turha. 4 R. R. Sam´s Joy matkasi 4. sisällä. Jäi sinne 350
ennen maalia vaille kiritilaa. Ei enää aivan lopussa pitänyt selkäänsä. 11 Queen It laukkasi lähdössä ja jäi
taustalle. Oli jatkossa vain tasainen. 13 Mac Light Prince juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi nopeasti ja tuli lopun vailla virtaa. 14 Elli Fastback juoksi 6. sisällä. Otti
siellä kierros juostuna laukan ja menetti pelinsä. 6 Min a Salami otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä.
12 Ottens Gasell otti heti pysähdyslaukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 1 Great Hurricane matkasi
johtavan kannassa. Jäi 350 ennen maalia 3. sisälle. Laukkasi siellä 300 ennen maalia pitkäksi. 8 Crossfire
Eros oli poissa.
Väliajat: 19,5 / 3 - 19,5 / 3 - 17,5 / 3 - 14,5 / 3

4. Lähtö
2 Mootsartti juoksi 3. ulkona. Lähti 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Ajoi vauhdilla
eteenpäin ja painui 1350 ennen maalia kärkeen. Dominoi loppumatkaa ja oi varsin vakuuttava voittaja.
Varaakin näytti jäävän. 4 Tuulian Sälli eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 750 juostuna ja jatkoi
johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa varmasti toinen. 10 Hotlinki juoksi 4.-5. sisällä. Sai edetä sujuvasti.
Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle ja oli lopussa tasainen kolmas. Viim. 700 m 24,9. 9 Winsinnatti
juoksi 3.-4. sisällä. Sai jatkossa edetä sujuvasti sisärataa pitkin ja oli tasainen neljäs. 3 Uusi- Valtsu otti 200
juostuna laukan ja jäi selvästi. Lähti 5. ulkoa 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 350
ennen maalia toiselle radalle. Tuli lopun asiallisesti. 11 Lumino juoksi 5. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia
kiriin. Laukkasi samassa ja jäi jonkin verran. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1000 m 27,9. 1 Sofianna Pee
matkasi johtavan kannassa. Jäi 750 juostuna 3. sisäpariin. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Laukkasi
sata metriä myöhemmin pahoin ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan juosten. 6 Aika- Otus matkasi toisessa
ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Pudotti pian takaisin toiselle radalle ja tuli lopun vain
tasaisesti. 5 Aiheen Juhannus juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä 800 ennen maalia ja
tuli lopun vain tasaisesti. 12 Eka Mari oli 4. ulkoa vailla virtaa. 7 Hovingas juoksi 4. ulkona. Taipui viimeisen
takasuoran lopulla pahoin ja oli heikko. 8 Svengi laukkasi takajoukoissa 350 juostuna. Laukkaili taustalla
viimeisen takasoran puolivälissä hylkäykseen.
Väliajat: 28,0 / 4 - 27,5 / 2 - 30,0 / 2 - 25,0 / 2

5. Lähtö
12 Birthday Cloud juoksi 3.-4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi
loppusuoralle tultaessa vapaalle radalle. Tuli lopun selvästi lähdön parasta vauhtia ja oli vakuuttava voittaja.
Viim. 700 m 13,0. 6 Mountain Twingle sai 200 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 850 juostuna 3. ulkopariin.
Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. 7 Bwt Ellosbank
juuttui heti takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai lopulta 850 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä mukavasti maaliin asti ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 3
Ernie Bell kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää erittäin sopuisasti, mutta putosi silti päätössatasella niukasti
toton ulkopuolelle. 2 Feeling Glory juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai toisen kaarteen lopulla
paikan toisesta ulkoa. Jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa, eikä vapaata rataa löytynyt lopussakaan. 4
Benon Safiro matkasi johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa vaille kiritilaa. 1 Floyd Kenwood matkasi 3.
sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti sisään. 11 Jumpper Frost juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 3. ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 9 Mountain Rescue otti lopussa maksimit juostuaan 5.-4.
sisällä. 8 Ellen Ray juoksi 5. ulkona. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 5 Pious Donation ja 10
Cobolt olivat poissa.
Väliajat: 15,0 / 3 - 17,0 / 3 - 18,0 / 3 - 14,5 / 12

6. Lähtö
6 Passinto sai sata juostuna paikan kakkoskeulana. Nousi 900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Löi
viimeisellä takasuoralla painetta. Painui loppusuoran puolivälissä kärkeen ja otti hallitun voiton. Viim. 700
m 25,7. 10 Tutun Impi matkasi alun aivan lauman hännillä toisella radalla. Lähti sieltä 1350 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä vahvasti sisään asti ja oli lopussa hyvä toinen. Viim. 1400
m 25,5. 7 Päivän Pokeri juoksi 3. sisällä. Nousi 950 ennen maalia toiseen ulos. Lähti sieltä loppusuoran
alussa kiriin 3. radalle. Oli todella tarkan juoksun jälkeen tasainen kolmas. 11 Tuulensuvi eteni
ensimmäisessä kaarteessa sisärataa pitkin. Matkasi jatkossa 5. sisällä. Menetti siinä asemiaan, sillä edessä
juossut ei vetänyt oikein kunnolla. Pudotti lauman hännillä 850 ennen maalia sisäradalle. Sai jatkossa edetä
sujuvasti ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 24,3. 1 Vartilla kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia.
Sai toisessa kaarteessa painostajan rinnalleen. Tuli aivan juosten maaliin asti ja oli loppuun asti taistossa
kolmansista rahoista, vaikka jäikin lopussa viidenneksi. 8 Ponutella matkasi taustalla toisella radalla.
Periaatteessa oli toisessa ulkona. Päätösringin alkaessa juoksupaikaksi muodostui 4. ulkopari. Lähti
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Kirissä ei ollut suurempaa potkua ja tyytyi säilyttämään
asemansa. Viim. 700 m 26,3. 9 Erehys otti 50 juostuna laukan ja jäi lauman hännille sisäradalle. Seuraili
sieltä tasaisesti sisään asti. Viim. 1900 m 26,5. 2 Buugi laukkasi sata juostuna ja jäi 4. sisälle. Ei pitänyt enää
kierros juostuna paikkaansa ja valui kohden takajoukkoja. Otti puolimatkassa lyötynä uuden laukan ja jäi
taustalle. Laukkaili siellä jatkossa hylkäykseen. Tuli taustalla rauhassa maaliin. 5 Vikkeer laukkasi
keskijoukoissa 250 juostuna ja jäi 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 900 ennen maalia
3. ulos, missä laukkaili 850 ennen maalia hylkäykseen. 3 Likser ja 4 Larvan Hertta olivat poissa.
Väliajat: 31,0 / 1 - 31,0 / 1 - 28,0 / 1 - 26,5 / 6

7. Lähtö
7 Por Nie Rock matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi loppukarateen alussa
kiriin 4. radalle. Tuli vahvasti ja tavoitti karkulaisen viime metreillä ja nappasi hallitun voiton. Viim. 700 m
11,4. 6 Gambino Degato lähti kovaa ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja tuli
hyvin maaliin asti, vaikka tulikin päätössatasella ohitetuksi. 1 Big Sky Hurricane jäi alussa johtavan kantaan.
Juoksupaikaksi muodostui pian 3. sisäpari. Nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiselle radalle ja kävi
kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi 700 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa tasainen
kolmas. 2 Sentry matkasi 3. ulkona. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen neljäs. 8 Sahara Rouge juoksi 5.
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.-4. radalle. Tuli aivan hyvin maaliin asti. Viim.
1000 m 13,3. 10 Not Afraid juoksi 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa 3. ulos. Tuli lopun lähinnä tasaisesti.
9 Grand Ale nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3. sisähevosen kupeelle toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vailla suurempaa loistoa. 4 Ellito Boko juuttui alussa 3.
radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna 5. sisälle. Oli kirivaiheessa vaisu. 5 Haras Du Pin kiihdytti heti
kärkipaikalle. Luopui paikastaan 250 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Jäi toisen kaarteen alussa 3.
sisäpariin. Taipui sieltä viimeisen takasuoran lopulla ja oli melko vaisu. 3 Star To Be Loved juoksi toisessa
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiri tyrehtyi lähes
samassa ja tuli lopun todella vaisusti. Hyvän ja huonon päivän ero on tällä hevosella todella iso.
Väliajat: 11,5 / 6 - 13,5 / 6 - 13,5 / 6 - 14,0 / 7

8. Lähtö
13 Helkan Urho lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin voimalla eteenpäin. Painui lopulta jo ensimmäisen
takasuoran lopulla kärkipaikalle asti. Veti tasaisen reipasta tahtia ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 2
Jylhäväre juoksi toisessa ulkona. Jäi siitä 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi viimeisellä

takasuoralla kolmanneksi. Peri loppusuoran alussa vastustajan laukan ansiosta toisen sijan. Säilytti jatkossa
asemansa. 5 Salaliitto matkasi keskijoukoissa toisella radalla 4.-5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 100 m 29,9. 3 Tarok juuttui heti kuolemanpaikalle.
Pääsi ensimmäisen takasuoran lopulla hetkeksi kärkeen, mistä jäi lähes samassa johtavan kantaan. Putosi
loppukaarteessa kärkihevosen kyydistä, mutta oli tiukasti kiinni kakkostaistossa laukatessaan loppusuoran
alussa. Tuli lopun vielä asiallisesti ja laukkaan paloi melko todennäköisesti toinen sija. 15 Elvirra juoksi
taustalla sisäradalla 6.-5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia toiselle radalle. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään
kiinni. Sai loppusuoran alussa vapaan radan, mutta ei enää ohitellut. 12 H. V. Tokka juoksi 8. ulkona. Oli
sieltä kirivaiheessa tasainen. Viim. 1000 m 28,9. 4 Virittäjä juoksi 3.-2. ulkona. Seuraili maksimaaliseen
sijoitukseen. Tuli 300 ennen maalia nostetuksi 3. radalle, mutta sillä ei ollut vaikutusta sijoitukseen. 11
Marin Tase oli 7. ulkoa kirivaiheessa lähinnä tasainen. 10 Villieri otti lopussa aivan maksimit juostuaan 5.-4.
sisällä. 1 Tripla Hoo kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Taipui sieltä
loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 8 Carmenita pudotti ensimmäisen takasuoran alussa 7. sisälle. Otti
viimeisen takasuoran alussa väsyneenä pienen laukan, minkä jälkeen tuli lopun vaisusti. 9 Larvan Lempi
juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti 600 ennen maalia
pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 16 Nirppis oli 6. ulkoa rehellisen riittämätön. 6 Lentoemo juoksi
3.-4. sisällä. Nousi puolimatkassa 4. ulos. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Pudotti 450
ennen maalia sisäradalle, mistä nousi 300 ennen maalia väkisin vapaalle radalle. Tuli lopun juosten, mutta
meni hylkäykseen murtautumisesta. 7 Hallitseva juoksi 5.-6. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
selkään 3. radalle. Otti loppusuoran alussa pitkän laukan. 14 Lötens Turenne oli poissa.
Väliajat: 36,0 / 1 - 31,0 / 13 - 29,0 / 13 - 29,0 / 13

9. Lähtö
5 Valorous Leader matkasi toisessa ulkona. Jäi siitä toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Eteni tasaisesti
ja painui loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1000 m 17,4. 8 Vintage Leader juoksi 2.-3. sisällä. Nousi 800
juostuna toiseen ulos. Tuli aivan juosten maaliin asti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 17,5. 15 High Sky
Jet lähti taustalta toiselta radalta 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi pitkän kirinsä
hyvin maaliin asti ja oli lopussa niukasti kolmas. Viim. 1600 m 16,2. 14 Midsummer Cubana kiertyi
ensimmäisen takasuoran lopussa 3. radan kautta toiseen ulos. Lähti sieltä 1350 ennen maalia taas 3.
radalle. Painui kierros juostuna kärkeen ja veti kovaa. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin aivan
lopussa niukasti toton ulkopuolelle. 2 Hannalore juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Painui 400 juostuna
kärkeen. Luopui paikastaan 600 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Jäi puolimatkassa 3. sisäpariin. Juuttui
sinne viimeisen takasuoran lopulla pahoin vaille kiritilaa. Vapaa väylä aukeni vasta loppusuoran alussa,
minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 1 Too Macho For You kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350
juostuna johtavan kantaan. Paikat vaihtuivat ja matkasi kierros juostuna 4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia
toiselle radalle ja seuraili tasaisesti. 13 Beada Von Benz matkasi pääosin 3. ulkona, mistä otti lopussa
maksimit. 4 Farnord Chap jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja
painui 650 juostuna kärkeen. Jäi toisen ringin alkaessa johtavan kantaan. Taipui viimeisen takasuoran
puolivälissä ja oli aika vaisu. Viim. 400 m 30,0. 16 Thats a Lady matkasi lauman hännillä, mistä oli rehellisen
riittämätön. 3 Pike´s Blazelle ajoi alussa väljillä linjoilla ja aiheutti samalla yhdelle kanssakilpailijalle laukan.
Pudotti 250 juostuna sisäradalle. Oli siellä jo ajoissa kylmä ja oli heikko. Viim. 1000 m 22,8. 6 Amandasine
sai ensimmäisessä kaarteessa paikan 3. ulkoa. Laukkasi siellä 450 juostuna ja aiheutti pientä häiriötä parille
kanssakilpailijalle. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 10 Shiny Beatrix laukkasi 150 juostuna häiriöstä pitkäksi. 11
Lex Nicolax laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 12 Andy Victorioso juoksi takajoukoissa, missä otti 550 juostuna
häiriöstä lyhyen laukan. Laukkasi lähes samassa uudelleen pahoin ja menetti pelinsä. Keskeytti myöhemmin
kulisseissa. 7 Adrienne´s Lady ja 9 Mulan Pouz olivat poissa.
Väliajat: 20,5 / 2 - 19,5 / 14 - 14,0 / 14 - 21,0 / 5

10. Lähtö
7 Dark Alley matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Löi painetta ja painui loppukaarteen alussa
kärkeen. Oli lopussa ylivoimainen. Viim. 1000 m 15,8. 6 Basswood Grove lähti rauhassa matkaan ja matkasi
lauman hännillä toisella radalla. Sai toisella ringillä vauhdin paremmin päälle ja oli lopulta hyvä kakkonen.
Viim. 1000 m 15,5. 10 Ramona Win lähti mukavasti matkaan ja sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan
toisesta ulkoa. Jäi siitä 700 juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Painui viimeisen
takasuoran alussa kärkeen. Jäi päätöspuolikkaan alussa toiseksi. Tuli tasaisesti ja oli lopussa isojen
tasoerojen lähdössä kolmas. 8 Backwood´s Hexfire juoksi 2.-3. sisällä. Nousi 850 ennen maalia toiselle
radalle. Seuraili lopun vain tasaisesti. 4 Amazing Cruise juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Pudotti ensimmäisen takasuoran puolivälissä taustalla sisäradalle. Seuraili sieltä jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 11 Sunbird Chelsea oli 40 metrin pakilta lähinnä tasainen. 2 So Long Losers otti 50 juostuna
lyhyen laukan. Otti sata metriä myöhemmin pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 3 Tonnerre d´Inverne
juuttui kuolemanpaikalle. Painui 700 juostuna kärkeen. Putosi viimeisen takasuoran alussa kärjen kyydistä
ja tuli lopun oikein vaisusti. Viim. 700 m 26,3. 1 Diamond Bay kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 700 juostuna
paineen alla johtavan kantaan. Laukkasi siellä 850 ennen maalia pitkäksi. 9 Lake´s Action juoksi viidennellä
sijalla, missä laukkasi 850 juostuna yllättäen pitkäksi. 5 Bwt Duracell oli poissa.
Väliajat: 20,5 / 1 - 18,0 / 3 - 16,0 / 10 - 17,0 / 7

