1. Lähtö

2 Bond Eagle kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin erittäin rauhallisesti. Kiihdytti tahtia
viimeisellä takasuoralla ja oli lopussa reippaalla lopetuksellaan aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 11,4. 3
Celeritas Savage matkasi johtavan kannassa. Putosi sieltä kolmannessa kaarteessa kärkihevosen kyydistä.
Jäi loppukaarteen alussa kolmanneksi. Peri lopussa toiset rahat, kun edessä juossut kanssakilpailija levisi
laukalle. Viim. 700 m 14,4. 4 Citrine juuttui 250 toisen radan vetojuhdaksi. Jäi siitä päätösringin alkaessa
kakkoskeulan rinnalle. Pudotti loppukaarteen alussa 3. sisälle ja tuli lopun tasaisesti. 5 Ronja Mercy sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 400 ennen maalia 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi siitä tasaisesti sisään asti. 7 Harppyee lähti 1850 ennen maalia lauman hänniltä kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Putosi 3. radalta kierrosta myöhemmin lauman hännille, missä tuli lopun vailla suurempaa virtaa.
1 No Hard Feeling ei vain riittänyt 3. sisältä lainkaan. 6 Cankus Xport jäi jo ennen lähtölinjaa hieman lisää.
Laukkasi 200 juostuna lyhyesti ja menetti asemiaan. Sai alun rauhallisessa vauhdissa ensimmäisen
takasuoran lopulla paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
viimeisen takasuoran lopulla johtavan kantaan. Laukkaili siitä 250 ennen maalia hylkäykseen asti. Otti välillä
erittäin hyvin vauhtia, mutta epävarmuus vaivaa.

Väliajat: 21,0 / 2 - 24,0 / 2 - 190 / 2 - 10,0 / 2

2. Lähtö

2 Tuurin Elli kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti avausringin rauhassa. Kiihdytti vauhtia toisella
kierroksella tarpeen mukaan ja otti oikein helpon voiton. 9 Nurmon Neito matkasi alun harvassa
muodostelmassa viidentenä. Lähti sieltä 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 1250 ennen
maalia paikan 3. sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Eteni loppukaarteen alussa kärkihevosen
kupeelle. Tuli siitä hyvin maaliin asti ja oli lopussa toinen. Viim. 1400 m 30,6. 5 Tähtisen Sulo sai nopeasti
paikan johtavan kannasta. Tuli siellä lopussa tilaa saamatta kolmantena sisään. 3 Siniparta matkasi 3. sisällä
keskijoukoissa, missä suoritti omalla tasollaan. 4 Carmenita matkasi harvassa laumassa keskivaiheilla.
Säilytti siellä oman vauhtinsa. Viim. 700 m 33,3. 10 Metti otti takajoukoissa 250 juostuna laukan ja jäi
selvästi lisää. Matkasi jatkossa lauman hännillä sisäradalla. Suoritti tasaisesti. 7 Tutun Tuomas lähti hieman
haparoiden matkaan ja jäi lauman hännille. Otti viimeisen takasuoran lopulla lauman ja menetti samassa
pelinsä. 6 Vilmer Myrberg laukkasi vajaa 100 juostuna pahoin ja jäi heti ratkaisevasti. 1 Sähkömies laukkasi
3. sisällä pitkäksi ensimmäisen takasuoran alussa. 8 Majatalon Tähti lähti heti ajamaan eteenpäin. Otti 400
juostuna kärjen tuntumasta kolmannelta sijalta laukan. Laukkaili jatkossa nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 40,0 / 2 - 36,5 / 2 - 33,0 / 2 - 31,0 / 2

3. Lähtö

11 Freddy K. juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
päätösringin alkaessa toiseen ulos. Jäi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi.
Painui siitä 350 ennen maalia kärkeen ja oli lopussa aivan ylivoimainen. Viim. 700 m 15,0. 10 Cappucetto
matkasi 3. ulkona. Jäi päätösringin alkaessa hieman taaemmas. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 17,2. 2 Gracelyn painui 250 juostuna
kärkipaikalle. Jäi siitä 450 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Nousi sieltä kierros ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Pudotti siitä 700 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi 350 ennen maalia toiselle
radalle ja tuli reipas alkuvauhti huomioiden hyvin maaliin asti. 7 Florentina matkasi aivan lauman hännillä
toisella radalla. Säilytti sieltä vauhtinsa ja suoritti lopussa ohituksia. 9 Savannan Journey juoksi lopulta 5.
sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 4 Mr Money Robber lähti
heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Saikin 450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Löi siinä samassa
kovaa painetta kärkihevoselle. Painui lopulta 900 juostuna väkisin kärkipaikalle. Taipui siitä 350 ennen
maalia kärkitaistosta, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut. 5 M. T. Justawinner juoksi lauman hännillä
toisella radalla. Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempaa loistoa. 12 Vanilla Beyonce juoksi 6. sisällä. Nousi
sieltä viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Seuraili lopun vain tasaisesti. 6 Real Arch matkasi
avausringin pääosin 4.-5. sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Sai 900 ennen maalia paikan 4.
ulkoa. Ei enää lopussa vain riittänyt. 3 Taigo Blessed nousi 4. sisältä 850 ennen maalia 3. ulos. Pudotti
viimeisen takasuoran puolivälissä takaisin sisäradalle ja tuli lopun melko vaisusti. 1 Pete Mister jäi 200
juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan. Jäi 250 metriä myöhemmin 3. sisälle. Jäi sinne viimeisen
takasuoran puolivälissä väsyneen vastustajan taakse pahoin vaille kiritilaa ja menetti asemansa. Mahtui
loppukaarteen alussa nousemaan toiselle radalle, minkä jälkeen tuli lopun aika vaisusti. 8 Bwt Duracell lähti
mukavasti ja eteni 350 juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä 100 metriä myöhemmin kärkipaikalle. Sai
samassa painostajan rinnalleen ja vauhti pysyi erittäin reippaana. Jäi 900 juostuna paineen alla johtavan
kantaan. Antautui sieltä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja loppu oli varsin työlästä menoa. Viim. 400 m
33,9.

Väliajat: 13,0 / 8 - 12,5 / 4 - 21,0 / 4 - 15,0 / 11

4. Lähtö

2 Jimmy Ray sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Lähti
sieltä loppusuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa varmaan voittoon. 6 Way
To Go juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 650 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Jäi siitä viimeisen
takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Puristi hyvin maaliin asti, vaikka ei aivan voittoon asti
jaksanutkaan puristaa. 1 Jagger Zon nousi 200 juostuna johtavan kannasta kuolemanpaikalle. Piti siinä yllä
reipasta tempoa. Painui lopulta 600 ennen maalia kärkipaikalle. Teki oikein positiivisen avauksen uudessa
kotimaassaan, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 7 Millcape´s Devil juuttui alussa 4. radalle ilman
vetoapua. Pääsi ensimmäisen takasuoran puolivälissä pudottamaan 3. radalle. Pääsi 650 ennen maalia
pudottamaan keskijoukkoihin toiselle radalle. Tuli raskas juoksu huomioiden hyvin maaliin asti. 9 Tornapull
juoksi 4. sisällä. Jäi 800 ennen maalia 5. sisälle. Oli siellä viimeisen takasuoran lopulla vailla kiritilaa. Löysi
vapaan radan 350 ennen maalia, minkä jälkeen kiri lopun mukavasti ulkoratoja pitkin. 8 Viva Adriana
peruutti 250 juostuna lauman hännille toiselle radalle. Pudotti sieltä viimeisen takasuoran alussa
sisäradalle. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun asiallisesti. 11 Zelda
Gowan juoksi 4. ulkona. Säilytti siellä oman vauhtinsa ja tuli asiallisesti. 5 Kat´s Commander kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä sai pitkään kovaa painetta osakseen. Jäi 600 ennen maalia johtavan kantaan, minkä

jälkeen tuli lopun vain tasaisesti. 12 Quick Petrol juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3.
radalle. Ajoi sata metriä myöhemmin vastustajan kärryyn ja haparoi samassa lyhyesti. Matkasi jatkossa
taustalla toisella radalla, mistä ei vain riittänyt lopussa. 10 Dear Josie juoksi 3. sisällä. Oli sieltä lopussa
rehellisen riittämätön. 3 Panthera Leo matkasi pääosin 3. ulkona. Pudotti sieltä 800 ennen maalia 4. sisälle.
Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 4 Carajoso oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 5 - 14,0 / 5 - 15,0 / 5 - 16,0 / 2

5. Lähtö

1 Cobolt kiihdytti heti kärkipaikalle. Kiihdytti tahtia viimeisellä takasuoralla ja oli lopussa täysin
ylivoimainen. Viim. 700 m 13,7. 12 Queen Of The World juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1300 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti ja oli lopussa varmasti toinen.
Viim. 1000 m 16,2. 2 Lovely Sunshine matkasi johtavan kannassa. Putosi sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä kärkihevosen kyydistä. Säilytti oman vauhtinsa ja piti niukasti toiseksi. 10 Markin Midsummer
juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Lähti loppusuoran alussa kiriin 4.
radalle ilman vetoapua ja ehti lopussa taistoon kolmansista rahoista. 5 Feeling Flash pudotti 350 juostuna 3.
sisähevosen rinnalta 4. sisälle. Nousi 4. sisältä 800 juostuna 3. ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa.
Vapaa rata vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun sijoitustaan paremmin. 9 Fianna juoksi
3. sisällä, minne jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Countess Zolletta lähti heti ajamaan ulkoratoja pitkin
eteenpäin. Sai 450 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Jäi siitä viimeisen takasuoran puolivälissä
kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka ei lopussa
totoon asti riittänytkään. Laukkamerkki on kyllä mysteeri. 6 Captain Cruise otti alun rauhassa ja juoksi 6-5.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaata rataa ei
lopussakaan kunnolla löytynyt. 11 Quartam De Victor juoksi 5-4. sisällä. Kiritilaa ei koskaan löytynyt. 4 Mr
Classico sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 3 Ever Wanda juoksi 3-4.
ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla sisäradalle ja tuli lopun vailla suurempaa virtaa. 7 Tiger Vice
laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 13,0 / 1 - 17,0 / 1 - 16,0 / 1 - 13,0 / 1

