1. Lähtö
12 Aronin Muisto lähti taustalta ensimmäisen takasuoran alussa kirini 3. radalle ilman vetoapua. Eteni ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. ulos. Lähti 1250 ennen maalia uudelleen kiriin 3. radalle. Painui viimeisen takasuoran
puolivälissä kärkeen ja dominoi sopivaa tehtävää helposti maaliin asti. 8 Kisan Lohkeri ajoi voimalla eteenpäin ja
eteni 350 juostuna kärkipaikalle. Jäi 600 ennen maalia paineen alla johtavan kantaan. Oli sieltä oikein hyvä toinen
lopussa. 5 Helmeriina jäi 350 juostuna paineen alla kärkipaikalta johtavan kantaan. Putosi toisen ringin alkaessa
kovan kärkiparin kyydistä. Oli lopussa tasainen kolmas. 11 Jakkara matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Sai
puolimatkassa paikan 3. ulkoa. Eteni viimeisen takasuoran alussa neljänneksi. Oli loppusuoralla etenemässä kohden
kolmatta sijaa, mutta laukkasi 200 ennen maalia ja menetti asemiaan. 9 Tomin Toivo otti keskijoukoissa 400 juostuna
laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa pääjoukon hänniltä kohtalaisesti. 2 Kulkuri Naurava matkasi 3. sisällä. Aloitti
sieltä viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. 1 Tähti- Sävel laukkasi lähdössä ja jäi
keskijoukkoihin sisäradalla. Laukkasi 350 juostuna uudelleen ja jäi lisää. Oli jatkossa lauman hänniltä melko vaisu. 3
Rehulan Suvi juoksi 4. sisällä. Nousi toisen kaarteen lopulla toiselle radalle. Seuraili jatkossa asiallisesti, mutta otti
loppusuoran puolivälissä kolmostaistosta laukan ja meni hylkäykseen. 4 Sytytin laukkasi lähdössä ja laukkaili jatkossa
kulisseissa ensimmäisen ringin aikana hylkäykseen. 6 Jantter laukkasi 350 juostuna kärjen tuntumasta ja putosi
lauman hännille. Laukkaili siellä 850 ennen maalia hylkäykseen asti. 7 Kilun Poika laukkasi 250 juostuna
kuolemanpaikalla ja putosi taustalle. Laukkasi taustalla ahtaassa tilanteessa 850 ennen maalia pitkäksi. 10 TähtiKulkuri laukkasi keskijoukoissa sisäradalla kierros juostuna ja menetti selvästi asemiaan. Kulki jatkossa aivan juosten,
mutta laukkasi lopulta taustalla loppusuoralla hylkäykseen. 13 Pårs Samuraj laukkaili taustalla useasti ja meni lopulta
hylkäykseen.
Väliajat: 40,0 / 8 - 39,0 / 8 - 31,0 / 12 - 30,0 / 12

2. Lähtö
2 La Donna Perfetta painui puolikas juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Veti toisen ringin reippaammin ja piti
lopussa varmaan voittoon. 7 Celeena juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. Jäi loppukaarteen
alussa toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti pian sisäradalle, mistä nousi loppusuoran alussa toiselle ja puristi toiseksi.
Viim. 1000 m 16,4. 9 JaneGartner juoksi 4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia kiriin 2.-3. radalle. Tuli aivan juosten
sisään asti, vaikka jäi niukasti kolmanneksi. 1 Heavens Taj matkasi 2.-3. sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa toiselle
radalle ja oli lopussa tasainen neljäs. 5 Bella Bonita eteni heti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Nousi
loppusuoran alussa toiselle radalle. Laukkasi siinä 200 ennen maalia voittotaistosta. Tuli lopun aivan juosten. 6 Hurry
juoksi 6. sisällä. Nousi 1300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä viimeisen takasuoran puolivälissä
pahoin ja menetti pelinsä. 3 Lady Twister otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 4 Pinkabella laukkasi 150
juostuna kärjen tuntumasta ja jäi selvästi. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 8 Jetlag Jiel laukkasi
lähdössä pahoin. Otti toisessa kaarteessa uuden laukan, laukkasi kolmannen kerran kierros juostuna.
Väliajat: 21,0 / 2 - 20,0 / 2 - 16,5 / 2 - 18,5 / 2

3. Lähtö
4 Erika Kultamaa matkasi alun kolmantena. Sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Painui 900 juostuna kärkeen ja
hallitsi loppumatkaa varmoin ottein. 5 Komento lähti hyvin matkaan ja painui ensimmäisen takasuoran alussa
kärkeen. Jäi 900 juostuna johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa isojen tasoerojen lähdössä hyvä toinen. 6 Turon Linda
matkasi 3. sisällä. Taipui sieltä selvästi toisen ringin alkaessa. Oli kuitenkin lopussa varmasti kolmas, kun vain kolme
hevosta pääsi maaliin. Viim. 700 m 44,6. 1 Juguli laukkasi 300 juostuna kärkipaikalla pitkäksi. 2 Hallan Kymppi
laukkasi lähdössä pahoin. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 3 Torpparin Sisu, 7 Sopun Haaste ja 8 Vilma
Lydia olivat poissa.
Väliajat: 39,5 / 5 - 37,0 / 4 - 31,0 / 4 - 29,0 / 4

4. Lähtö
3 Ove painui 400 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin asti. 5 Glint Match kiertyi
300 juostuna 3. radan kautta toiseen ulos. Jäi siitä 150 metriä myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä
vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 14,7. 8 Bwt Duracell juoksi 5. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle.
Siirtyi pian kiriin 3.-4. radalle ja tuli lopun pirteästi. 7 Quite a Star peruutti 300 juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 13,0. 6 Rapido Follo juoksi
toisessa ulkona. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 2 Grace Pezzo luopui kärkipaikastaan 400 juostuna ja jatkoi
johtavan kannassa. Seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Fayette Sisu matkasi 4. ulkona. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä lähinnä tasaisesti. 11 Denna matkasi 4. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran lopulla 4. ulos. Kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, mutta
oikein mitään ei enää tapahtunut. 9 Mr Joke Diamond seuraili 3. ulkoa vaisusti. 4 Laser Jet peruutti ensimmäisessä
kaarteessa 6. sisälle. Oli sieltä kirivaiheessa aika vaisu. 1 Diamond Shimmer juoksi 3. sisällä. Taipui sieltä
loppukaarteessa selvästi. Laukkasi 350 ennen maalia lyötynä pitkäksi.
Väliajat: 16,0 / 3 - 18,0 / 3 - 14,5 / 3 - 14,0 / 3

5. Lähtö
2 Al E. Gador Zet juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 1550 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä
takasuoralla painetta ja eteni 450 ennen maalia kärkeen. Oli lopussa varsin vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 14,0. 11
The Swede matkasi 3.-2. ulkona. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan johtava kantaan. Nousi loppusuoralla toiselle
ja tuli lopussa voittaneen tuntumassa maalin. 12 Sahara Rouge matkasi pitkään 4. ulkona. Lähti loppukaarteessa
kiriin ja oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä asiallinen kolmas. 3 CutTheCrap matkasi 4.-3. sisällä. Oli
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli loppumetrit pirteästi.
8 Gambino Degato sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Laukkasi siellä 700 juostuna ja jäi aivan taustalle. Lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli aivan mukavasti maaliin asti. Viim. 1400 m 16,0. 5 Jagger Zon juoksi 5.-4. sisällä.
Nousi 450 ennen maalia toiselle radalle ja seuraili lopun tasaisesti. 6 Surprise Leader kävi alussa kysymässä
kärkipaikkaa, mutta joutui 250 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Jäi sinne loppukaarteessa pahoin
vaille kiritilaa, eikä vapaata rataa löytynyt lopussakaan. 1 Callaway Scoop kiihdytti heti kärkipaikalle, missä vastaili
kaikille ohi pyrkineille. Taipui lopulta loppukaarteessa selvästi. 4 Benobi Zet lähti hitaasti ja juoksi lopulta 5. sisällä.
Oli lopussa melko vaisu. 9 Alfas Dimitri laukkasi lyhyesti lähdössä ja jäi taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 10 Stay
Alert juoksi 4.-3. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Juuttui jatkossa 3. radan
kiertäjäksi, missä taipui pian selvästi. 7 Still Loving You juuttui nopeasti keskijoukkoihin toisen radan vetojuhdaksi.
Eteni puolikas juostuna voimalla kärkihevosen kupeelle. Laukkasi siinä 850 juostuna pahoin. Matkasi jatkossa 4.-3.
ulkona. Tuli aivan juosten sisään asti ja oli maalissa kuudentena, mutta meni pitkästä laukasta hylkäykseen.
Väliajat: 19,5 / 1 - 16,5 / 1 - 17,5 / 1 - 13,5 / 2

6. Lähtö
3 Seppele dominoi lähtöä kärkipaikalta. 6 Marin Tase juoksi 3. sisällä. Sai viimeisen takasuoran lopulla paikan
johtavan kannasta. Nousi päätössatasella toiselle ja oli hyvä toinen. Viim. 700 m 26,3. 4 Mattilan Touho juoksi
johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli lopussa tasainen kolmas. 10 Ruiske
teki takajoukoista asiallisen esityksen. Matkasi siellä pitkään kakkosryhmän kärkihevosen kupeella toisen radan
vetojuhtana. Viim. 1400 m 28,1. 9 Velhomies matkasi takajoukoissa toisella radalla. Otti 550 ennen maalia laukan,
mistä selvittyään tuli lopun asiallisesti. 7 Laareni laukkasi 100 juostuna ja jäi heti aivan taustalle. Haparoi viimeisen
takasuoran alussa lyhyesti uudelleen ja tuli lopun tasaisesti. 1 Vuaran Suvetar laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 2
Carmenita laukkasi lähdössä pitkäksi. Teki jatkossa keskijoukoista sisäradalta asiallisen esityksen ja oli maalissa
hylättynä viides. 5 Vilunkipeli laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 8 Kilmisteri eteni nopeasti kärjen tuntumaan, missä
oli pääosin toisen radan vetojuhtana. Laukkasi siinä tototaistosta 150 ennen maalia hylkäykseen.

Väliajat: 34,0 / 3 - 32,5 / 3 - 29,0 / 3 - 27,0 / 3

7. Lähtö
12 Trouble Leader matkasi alun lauman hännillä toisella radalla. Lähti 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua ja painui kovalla palalla 1450 ennen maalia kärkipaikalle. Sai vetää jatkossa erittäin sopuisasti ja otti
reippaalla lopetuksellaan vakuuttavan voiton. 3 Kat´s Commander painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi
650 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli toinen. 1 Blue Flash jäi 350
juostuna johtavan kantaan ja 300 metriä myöhemmin 3. sisäpariin. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos.
Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ja oli hyvä kolmas. Viim. 700 m 11,7. 9 Nemea Facade juoksi 3.-4. sisällä. Tuli
sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti sisään asti. 10 Backwood´s Hexfire juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia
selkään 3. radalle. Pääsi pian pudottamaan uuteen sekään 3. ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja
tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 12,0. 8 Cheri Sane sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 850 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa. Taipui siitä
loppusuoralla hieman. 2 Sign Of Secret laukkasi 250 juostuna kärkihevosen kupeelta ja jäi lauman hännille 4. ulos.
Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä takaisin toiselle radalle
ja tuli lopun tasaisesti. 5 Leopardi juoksi 4.-5. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä aivan asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m
12,4. 6 Feeling Dream laukkasi 50 juostuna pahoin ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa mukavasti ja palasi tauolta hyvässä
iskussa. Viim. 1900 m 16,7. Tästä viim. 600 m 11,3. 11 Crossfire Bonfire matkasi 5.-6. sisällä. Nousi 350 ennen maalia
toiselle radalle ja ravi hajosi samassa hieman. Tuli lopun tasaisesti. 7 Raipe Kronos lähti hyvin ja jäi ensimmäisen
takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu. 4 Vinci
Power peruutti ensimmäisen takasuoran alussa ulkoradoilta taustalle. Oli jatkossa varsin vaisu.
Väliajat: 16,5 / 3 - 18,0 / 12 - 19,5 / 12 - 11,0 / 12

8. Lähtö
2 Pin It Tof juuttui kuolemanpaikalle, mistä painui 700 juostuna kärkeen. Irtosi lopussa vakuuttavaan voittoon. 13
Nothing Else matkasi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 550 ennen maalia kiriin
4. radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 15,6. 14 Mr Noon juoksi 6. ulkona. Suoritti sieltä
kirivaiheessa mukavasti ja ehti linjalle kolmanneksi. Viim. 1000 m 15,5. 12 Casper Frost sai nopeasti paikan toisesta
ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli tasaisesti sisään asti. 1 Ice Queen Birdland nousi johtavan
kannasta ensimmäisen takasuoran alussa toiseen ulos. Jäi siitä 1400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti
250 ennen maalia kakkoskeulaksi ja tuli aivan juosten sisään asti. 9 Taigo Blessed lähti mukavasti ja sai nopeasti
paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja seuraili lopun tasaisesti. 3 Oscar Caballero
kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 650 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Putosi sieltä viimeisen takasuoran lopulla
kärkihevosen kyydistä ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 7 Zulamit juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. 11 Hades
otti takajoukoissa 250 juostuna pahan laukan. Suoritti jatkossa kulisseista hyvin. 10 Feeling Flash oli 5. ulkoa vain
tasainen. 6 Devil´s Rock lähti hitaasti ja putosi heti taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 4 Pious Donation laukkasi
lähdössä pitkäksi. 5 Captain Cruise juoksi 4. sisällä. Taipui viimeisen takasuoran alussa selvästi ja keskeytti lopulta. 8
She Will Be laukkasi lähdössä ja laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 15 Isiah Boko oli poissa.
Väliajat: 20,0 / 3 - 17,0 / 2 - 18,0 / 2 - 15,0 / 2

