1. Lähtö
14 Mama´s Golden Girl lähti lauman hänniltä 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 650 juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Löi jatkossa painetta kärkihevoselle ja liukui lopulta loppusuoralla varmaan voittoon. 1
Wille´s Rosebud kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 450 juostuna. Nousi johtavan kannasta 250
ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralla kiriin ja oli lopussa varmasti toinen. 7 Steady Stride painui
kuolemanpaikalta kärkeen puolikas juostuna. Sai toisella ringillä painetta. Jäi päätössatasella kolmanneksi.
13 Izzy Web matkasi takajoukoissa toisella radalla. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
päätösringin alkaessa toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Julius Star juoksi 5. sisällä. Nousi 750
juostuna toiselle radalle. Pudotti 800 ennen maalia 3. sisälle. Otti lopussa maksimit. 11 Jolene Web matkasi
keskijoukoissa sisäradalla. Nousi puolimatkassa toiselle radalle. Seuraili tasaisesti. 12 Plastic Bag jäi lähdössä
runsaasti lisää. Lähti pääjoukon hänniltä puolimatkassa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja
tuli lopun vailla virtaa. 2 All In Game juoksi 3.-4. sisällä. Otti 750 juostuna laukan ja jäi pääjoukon hännille.
Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 3 Matt Tempest lähti rauhassa ja putosi 4. sisähevosen kupeelle toiselle
radalle. Otti 650 juostuna laukan ja putosi lauman hännille. Oli jatkossa vailla suurempaa virtaa. 6 Pretty
Priscilla otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 5 Raising Rose taipui 3. sisältä 900 ennen maalia ja oli
heikko. 10 Mad- Eye Moody otti takajoukoissa sisäradalla laukan puolikas juostuna. Sinetöi
epäonnistumisensa kierrosta myöhemmin tulleella uudella laukallaan. 9 Find It Out laukkaili nopeasti
hylkäykseen asti. 4 Dream Mint ja 15 Icy Wind olivat poissa.
Väliajat: 21,0 / 7 - 22,0 / 7 - 18,0 / 7 - 20,0 / 14

2. Lähtö
1 Villihaave kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja piti lopun pienestä
epävarmuudesta huolimatta niukkaan, mutta varmaan voittoon. 4 Larvan Pramia eteni alun rauhallisessa
tahdissa 3. sisälle. Nousi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti voittotaistossa. Viim.
1000 m 32,9. 2 Jonnan Tarupoika laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai kuitenkin ensimmäisellä takasuoralla
paikan 4. sisältä. Nousi 850 juostuna toiseen ulos. Oli sieltä lopussa aivan hyvä kolmas. Viim. 1900 m 32,2. 3
Apilan Muisto matkasi johtavan kannassa, mistä antoi loppukaarteessa selvästi periksi. 5 Sinisalama
laukkasi alussa pahoin ja jäi selvästi. Sinetöi epäonnistumisensa kulisseissa kierros tulleella uudella
laukallaan.
Väliajat: 37,5 / 1 - 36,5 / 1 - 32,5 / 1 - 33,0 / 1

3. Lähtö
3 Hypnotique juoksi 3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti kuolemanpaikalle.
Painui 600 ennen maalia kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. 11 Kwakiuti Boko juoksi 4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille. Puristi
lopussa varmasti toiseksi. 8 Japp pummasi lähdön totaalisesti ja jäi aivan lauman hännille sisäradalle. Nousi
viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Siirtyi loppukaarteessa kiriin ja tuli pirteästi maaliin asti. Viim. 1000 m
16,9. 1 Chocolates For All kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 600 ennen maalia johtavan kantaan. Oli siitä
loppuun asti tototaistossa. 14 High Sky Jet otti pääjoukon hännillä 400 juostuna lyhyen haparoinnin. Lähti 6.
ulkoa 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jumppasi koko loppumatkan 3. rataa pitkin, mihin nähden tuli
aivan juosten sisään asti. 4 BWT Erie matkasi toisessa ulkona. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Seuraili
lopun tasaisesti. 13 Wallis juoksi 5. ulkona. Lähti 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen
maalia 4. radalle. Tuli tasaisesti sisään asti. 5 Wipeout juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900

juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä taas kuolemanpaikalle. Tuli asiallisesti,
vaikka loppusuoralla matka hieman painoikin. 2 R. R. Nina´s Hope matkasi johtavan kannassa. Aloitti sieltä
viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 7 Bianca Eagra juuttui alussa
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi puolikas juostuna pudottamaan 6. ulos. Oli lopussa rehellisen
riittämätön. 10 Star Vali matkasi 3. sisällä. Taipui viimeisen takasuoran lopulla ja oli heikko. 6 Huldamarie
laukkasi lähdössä pitkäksi. 9 Janette Francais laukkasi alkumetreillä pahoin ja jäi heti ratkaisevasti. Liikkui
jatkossa kohtalaisesti, mutta laukkasi vielä loppusuoralla hylkäykseen. 12 Cecilia Cheerful laukkasi lähdössä
pitkäksi.
Väliajat: 19,5 / 1 - 19,0 / 1 - 16,5 / 3 - 18,5 / 3

4. Lähtö
3 Allyhills Dream kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 7
Makeadreamcometrue juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Sai hieman
myöhemmin vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja oli lopussa
varmasti toinen. 5 Come On Day sai 150 juostuna paikan johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa tasainen
kolmas. 10 Ranch Rocky Road juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle.
Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ja tuli pirteästi sisään asti. Viim. 700 m 14,3. 8 Cape´s Captain
ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai lopulta 600 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Tuli siitä asiallisesti
sisään asti. 6 Masterpeace juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi lähes loppuun asti kiinni ja jossiteltavaa jäi. 4
Destiny Lime juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi
loppusuoralle tultaessa ja oli lähinnä tasainen. 12 Donna Beyonce ei esittänyt 5. sisältä ihmeitä. 9 Feeling
Flash juoksi 4. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa. 11 M. T. On The Heels oli 5. ulkoa lopussa aika vaisu. 1
Contess Zolletta laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 2 Case By Case laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 12,5 / 3 - 14,5 / 3 - 15,0 / 3

5. Lähtö
6 Salaliitto matkasi toisessa ulkona. Jäi 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Jyräsi siitä päätössatasella
niukkaan, mutta varmaan voittoon. 4 H. V. Tokka juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Painui 750 juostuna
kärkeen. Tuli mukavasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 3 Elvirra kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi 750 juostuna johtavan kantaan. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Nousi päätössatasella ulos
ja oli kolmas.12 Marhotti juoksi 4.-3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti
350 ennen maalia kiriin 3. radalle ja oli tasainen neljäs. 5 Ruiske seuraili 3. sisältä maksimaaliseen
sijoitukseen. 8 Sorjan Säihke juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Lähti
loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli asiallisesti. 9 Boheemi juoksi 4.-3. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa
tasainen. 14 Siirin Hilla seuraili pääjoukon hänniltä sisäradalta lähinnä tasaisesti. 13 Temetrius oli taustalta
heikko. 10 Vuaran Viima juoksi 3.-2. ulkona. Otti 850 ennen maalia pahan laukan ja jäi selvästi. Sinetöi
epäonnistumisensa päätöspuolikkaan alussa tulleella uudella laukallaan. 7 Nirppis otti sata juostuna laukan
ja jäi taustalle. Sinetöi epäonnistumisensa 350 juostuna tulleella uudella laukallaan. 2 Lumi- Oliver laukkasi
lähdössä pitkäksi. 11 Svengi laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 1 Vivega Viltsu oli poissa.
Väliajat: 33,5 / 3 - 30,5 / 4 - 28,0 / 4 - 31,0 / 6

6. Lähtö
6 Artico Zack juoksi 5. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi 600 ennen maalia vapaalle radalle.
Painui 400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Jyräsi siitä lopussa ylivoimaiseen voittoon. Viim. 700 m
12,5. 1 Curakao sai alussa niukasti pidettyä kärkipaikan hallussaan. Sai vetää haluamaansa tahtia. Jäi
loppusuoran alussa alakynteen, mutta oli silti aivan hyvä kakkonen. 12 Donna Leonora juoksi 7. ulkona.
Lähti päätösringin alkaessa selkiin 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli kirinsä mukavasti ja
ehti lähes toiseksi. Viim. 700 m 13,1. 2 Kiss My Ace matkasi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa tasainen
neljäs. 10 Tornabull oli 6. ulkoa kirivaiheessa lähinnä tasainen. 4 Elaiza Camto matkasi toisessa ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui
loppukaarteessa hieman, mutta ei kokonaan luovuttanut. 5 Mr Noon pääsi 3. radalta 300 juostuna
pudottamaan 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Pudotti 550 ennen maalia
toiseen ulos. Tiputti 350 ennen maalia 3. sisälle. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Wasa Rebel
peruutti taustalta 3. radalta 300 juostuna 4. sisälle. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Nousi loppusuoran
alussa vapaalle ja tuli lopun tasaisesti. Juuri lainkaan jossiteltavaa ei näyttänyt jäävän. 11 Herman Halm
juoksi 3. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle. Otti lopussa maksimit. 7 Conrads Explosiv
juuttui 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600 juostuna 5. sisälle. Ei vain riittänyt lopussa. 9 Neo Sånna
juoksi 4. ulkona. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan
päätöspuolikkaan alussa lauman hänniltä. Otti loppusuoran alussa kesken kirinsä laukan ja menetti pelinsä.
3 Mohikaner juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siinä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja
oli heikko.
Väliajat: 13,5 / 1 - 15,0 / 1 - 19,0 / 1 - 12,5 / 6

7. Lähtö
8 Noble Boy S eteni 300 juostuna 3. radalta kuolemanpaikalle. Ajoi eteenpäin ja painui 450 juostuna
kärkeen. Sai jatkossa vetää rauhassa ja hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 12 Brand New Key juoksi 5.
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli aivan mukavasti ja oli yhden laukan avittamana toinen.
Viim. 700 m 12,5. 13 Umberto Croft nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran lopussa 3. ulos. Lähti 800
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 300 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan juosten
sisään. 2 Shiny Boss kiihdytti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Seuraili sieltä tasaisesti. 6
Rapid Leader haparoi alussa lyhyesti ja juuttui alussa takajoukkoihin 4. radalle. Pääsi 400 juostuna
pudottamaan 7. ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli aivan juosten sisään. 11 Sunbird Chelsea sai
edetä 6. ulkoa tasaisesti ja tuli tasaisesti. 1 Twinquit lähti rauhassa matkaan. Pääsi kuitenkin nopeasti
nousemaan 4. ulos. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Eteni tasaisesti, mutta otti 350 ennen maalia kärjen
kupeelta pahan laukan ja menetti pelinsä. Tuli lopun vielä juosten ja laukkaan paloi ilman muuta
totosijoitus. 9 Star To Be Loved matkasi toisen radan vetojuhtana. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä.
Taipui toisesta ulkoa loppukaarteessa ja otti maksimit. 14 Denver Brodde juoksi 5. sisällä. Oli sieltä lopussa
rehellisen heikko. 3 Atos Palmen juoksi 3.-4. sisällä. Jäi loppukaarteessa pahoin pakettiin ja menetti hieman
asemiaan. Ei enää lopussa ohitellut ja oli aika vaisu. 5 Silver Wing juoksi 2.-3. sisällä. Lopetti 450 ennen
maalia pariin askeleeseen ja aiheutti pienen vaaratilanteen. Tuli kulisseissa maaliin. 4 Defrag Am laukkasi
lähdössä pitkäksi. Kulki jatkossa lauman hännillä hylättynä lähinnä hiitin omaisesti. 7 Wide Game pudotti 4.
radalta 200 juostuna hieman ahtaasti 3. radalle ja aiheutti samassa yhden kanssakilpailijan laukan. Löysi
350 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 950 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Oli puristamassa siitä varmasti toiseksi, mutta loppusuoran puolivälin laukka johti
hylkäykseen. 10 Titan As laukkasi 200 juostuna häiriöstä pitkäksi.
Väliajat: 11,0 / 8 - 16,5 / 8 - 14,5 / 8 - 13,0 / 8

8. Lähtö
6 I. P. Vapari lähti aika tahmeasti matkaan ja juoksi alun takajoukoissa toisella radalla. Sai päätösringin
alkaessa paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Siirtyi pian kiriin 4.
radalle. Jyräsi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,7. 7 Hipatsu seuraili I. P. Vaparia pitkään. Lähti
650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 4. radalle ja ehti lopussa lähes voittoon asti. 3
Vinksahti matkasi johtavan kannassa, missä kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran
alussa. Tuli lopun tasaisesti. 5 Eskel matkasi joko 3. sisällä, tai toisessa ulkoa. Seilasi pitkään niitä paikkoja.
Lähti toisesta ulkoa 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Sai 300 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa.
Tuli siitä asiallisesti sisään. 1 Helun Kuva kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia. Tuli hyvin
loppusuoran puoliväliin asti, minkä jälkeen matka hieman painoi. 9 Fiiling eteni puolikas juostuna toisen
radan vetojuhdaksi. Taipui siitä loppukaarteessa selvästi, eikä kaikki voinut olla kohdillaan, sillä tehtävä oli
varsin sopiva. 10 Jetsu oli pääjoukon hänniltä heikko. 4 Siporin Santtu laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 2
Jumiini ja 8 Malkkin olivat poissa.
Väliajat: 33,5 / 1 - 29,0 / 1 - 27,0 / 1 - 28,0 / 6

9. Lähtö
12 Olaus Magnus eteni nopeasti 3. sisälle. Nousi 850 juostuna toiseen ulos. Jäi siitä päätösringin alkaessa
kuolemanpaikalle. Puristi lopussa hallittuun voittoon. Viim. 700 m 29,2. 16 Sigismund juoksi pääjoukon
hännillä 5. ulkona. Sai puolimatkassa paikan 4. ulkoa. Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli kirinsä
rehdisti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 29,0. 7 Meno- Wilho nousi johtavan kannasta 800 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Painui kierros juostuna kärkeen. Oli aivan asiallinen, vaikka jäikin päätössatasella
kolmanneksi. 15 Rehulan Nopee juoksi 4.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni
mukavasti, mutta otti loppusuoran alussa kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja menetti hieman asemiaan.
Olisi ollut totossa ilman laukkaansa. 14 Virittäjä matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti päätösringin
alkaessa sisäradalle. Sai edetä jatkossa vapaasti ja oli tasainen. 11 Härmän Suvituuli seuraili 4. sisältä vailla
virtaa. 9 Sinilee matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Pudotti päätösringin alkaessa johtavan kantaan.
Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos, mutta taipui samassa selvästi. 5 Torena otti sata juostuna
laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa pääjoukon hänniltä vain tasainen. 6 Korsu- Tuisku laukkasi 50 juostuna
pahoin. Sinetöi epäonnistumisensa ensimmäisen kaarteen lopun uudella pahalla laukallaan. 1 Elmo Etiäinen
kiihdytti heti kärkipaikalle, missä laukkasi 900 juostuna pitkäksi. 2 Wallesmanni laukkasi 150 juostuna
johtavan kannassa pitkäksi. 3 Vauhti- Vikke laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 8 Sirena Rok laukkaili
nopeasti hylkäykseen asti. 10 Ferninand matkasi taustalla, missä otti 750 juostuna pahan laukan. Laukkaili
pian hylkäykseen asti. 13 Tripla Hoo matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Pääsi pian pudottamaan takaisin toisella radalle. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja
keskeytti. 4 Meninkö oli poissa.
Väliajat: 35,5 / 1 - 34,0 / 7 - 32,0 / 7 - 29,5 / 12

