1. Lähtö

3 Fast Time sai 200 juostuna kärkipaikan vastustajan laukan ansiosta haltuunsa. Ruuna veti jatkossa
tasaisen reippaasti ja nappasi lopussa varman voiton. 8 Westcoast Huey käynnistyi reippaasti ja ori sai 250
juostuna paikan johtavan kannasta. Se nousi sieltä loppusuoran alussa toiselle radalle ja haastoi lopussa
voittajan tiukasti. 7 Dalton Hoss lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori sai 800 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Se pudotti viimeisen takasuoran alussa 3.sisään. Ori seuraili sieltä selvästi
kärkiparille hävinneenä varmasti kolmanneksi. 5 Elzar Creek eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne
tamma sai toisen kaarteen puolivälissä vetoavun eteensä. Se lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua ja tamma tuli lopun tasaisesti. 10 Expanse´s Hope matkasi 3-4.ulkona, mistä tamma pudotti
päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja se seuraili jatkossa tasaisesti. 4 Way To Go matkasi toisessa ulkona,
mistä ruuna jäi 800 juostuna 3.ulos. Se lähti sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna
pääsi 650 ennen maalia pudottamaan 3.sisähevosen rinnalle ilman vetoapua. Se oli siitä lopussa lähinnä
tasainen. 9 Casey Beyonce matkasi 3.sisällä, mistä tamma antoi viimeisellä takasuoralla selvästi periksi. 2
Pocket Matt otti ratkaisevan lähtölaukan jo selvästi ennen lähtölinjaa ja ruunan mahdollisuudet menivät
samassa. 6 Catahecassa Zest laukkasi 200 juostuna kärkipaikalta. Ori meni jatkossa koko ajan kulmikasta
ravia ja se keskeytti lopulta. 11 The Last Vici juoksi 4.sisällä, missä tamma laukkaili loppukaarteessa
hylkäykseen asti. 1 My Dream Anyway ja 12 La Masse Monitaire olivat poissa.

Väliajat: 15,0 / 3 - 16,0 / 3 - 16,5 / 3 - 14,0 / 3

2. Lähtö

3 Vinhatuuri kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna hallitsi vaivatta maaliin asti. 6 Muusan Tyttö vaati
kuolemanpaikalla alussa vauhtia. Tamma tyytyi 650 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Se nousi 450
ennen maalia toiseen ulos ja lähes samassa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai loppusuoran alussa
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli tiukasti voittotaistossa maaliin asti. 10 Siinan Tähti matkasi 4.sisällä,
mistä ruuna nousi kierros juostuna 3.ulos. Se lähti sieltä 650 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna oli
kirissään tasainen. 12 Tulisin juoksi 3-4.sisällä, mistä tamma seuraili tasaisesti sisään asti. 1 Porttikallion
Ässä matkasi johtavan kannassa, mistä ori nousi 650 juostuna kuolemanpaikalle. Se laukkasi siitä
loppusuoran alussa hylkäykseen ja menetti ehkä totosijan. 2 Kopran Taisto juoksi 3.sisällä, mistä ruuna
nousi 700 juostuna toiseen ulos. Se laukkasi siellä yllättäen 600 ennen maalia pitkäksi. 4 Kalevatar laukkasi
lähdössä, minkä jälkeen tamma otti mukavasti vauhtia. Se lähti takajoukoista kierros juostuna kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Tamma otti 450 ennen maalia kärjen rinnalta 3.radalta pahan laukan. Se sinetöi
hylkäyksensä 300 ennen maalia tulleella kolmannella laukallaan. 5 Svengi laukkasi lähdössä ja ensimmäisen
takasuoran puolivälissä keskijoukoissa uudelleen. Tamma sinetöi hylkäyksensä viimeisen takasuoran
puolivälin kolmannella laukallaan. 7 Helun Kuva laukkasi 150 juostuna lyhyesti. Tamma otti 450 juostuna
uuden laukan ja menetti hieman asemiaan. Se otti 1150 juostuna 4.sisällä kolmannen laukan ja meni
hylkäykseen. 9 Kingston Rols taipui 4.ulkoa kierros juostuna niin pahoin, että keskeytti pian. 11 Nirppis otti
ensimmäisen kaarteen lopulla keskijoukoissa laukan. Tamma matkasi jatkossa lauman hännillä, missä se sai
viimeisellä takasuoralla paikan 4.sisältä. Tamma nousi 150 ennen maalia kiriin ulkoradoille, mutta
loppusuoran puolivälin laukka vei rahasijan. 8 Siron Peli oli poissa.

Väliajat: 27,5 / 3 - 31,0 / 3 - 32,0 / 3 - 29,0 / 3

3. Lähtö

5 Mr Money Maker kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori nappasi lopussa oikein helpon voiton. 11 Don
Pescador matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3-4.radalle ilman vetoapua.
Se puristi pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti ja ruuna oli varmasti toinen. Viim. 700 m 14,3. 12 Hataar
The Brave matkasi 4.sisällä, mistä ori nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Se oli siellä
loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen ori tuli lopun
aivan juosten. 6 Wincent Collins pääsi 250 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Se seuraili sieltä
lopussa asiallisesti maaliin asti. 3 Viva Adriana matkasi 3.sisällä, missä tamma oli loppukaarteessa vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta 80 ennen maalia ja jonkin verran voimia jäi jäljelle. 1 Changeman nousi
3.sisältä 250 juostuna kuolemanpaikalle. Ruuna antoi siitä loppukaarteen puolivälissä hieman periksi, mutta
ei silti koskaan täysin luovuttanut. 8 Jimmy Ray juoksi 5.ulkona, mistä ruuna ei vain lopussa riittänyt. 2 Capo
Birdland laukkasi 450 juostuna 3.ulkona pitkäksi. 4 Bonanza Hoss juoksi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti
650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni loppukaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle,
mistä ruuna antoi loppusuoralla periksi. Se laukkasi sata ennen maalia vielä hylkäykseen. 9 Emanuel Web
juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se jäi 350 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna laukkasi 350 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 10 Pam Hallover lähti
heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna laukkasi 600 juostuna pitkäksi. Se teki jatkossa
hylättynä aivan hyvän esityksen. 7 Västerbo Locksmith oli poissa.

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

4. Lähtö

1 Aslan L. C. matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna nousi 300 juostuna kuolemanpaikalle. Se eteni
nopeasti kärkipaikalle, mistä ruuna vastaili lopussa hallittuun voittoon. 15 The Swede matkasi alun aivan
taustalla, mistä ruuna lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 900 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna tuli siitä mukavasti maaliin asti. 8 In Ice Princess juoksi 3.ulkona, mistä
tamma lähti 750 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä oikein rehellisesti
maaliin asti. Viim. 700 m 12,3. 6 Duquesa kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma luopui 400 juostuna.
Se ei saanut lopussa johtavan kannasta mahdollisuutta kirimiseen. 7 Stardust Fibber matkasi alun toisessa
ulkona, mistä tamma lähti 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 1350 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma sai 1200 ennen maalia vetoavun eteensä ja se seuraili toisesta ulkoa
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Goody Tooma matkasi 3.ulkona, missä tamma oli pitkään paketissa.
Se löysi vapaan radan 200 ja oli lopussa tasainen. 4 Crystal Eye juoksi 3.sisällä, missä kirikaista pysyi pitkään
kiinni, eikä vapaata väylää tullut lainkaan. 3 Winehouse ei saanut 4.sisältä lopussa lainkaan kiritilaa. 5
Västerbo Purse juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 12 Badass otti alun korostetun rauhallisesti ja ruuna
matkasi takajoukoissa, missä se tuli porukan mukana asiallisesti maaliin asti. 11 Joker Photo juoksi 5.sisällä,
mistä ruuna nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun tasaisesti. 13 Twist Life matkasi

6.sisällä, mistä ori nousi 800 ennen maalia toiselle radalle. Kirikaista ei lopussa koskaan auennut rintaman
takaa. 10 Callaway Scoop matkasi 7.ulkona, mistä ruuna ei esittänyt kirivaiheessa ihmeitä. 14 Rite Sakra ei
vain riittänyt lopussa juostuaan 7.sisällä. 9 Hazelhen Hermes juoksi 6.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille. Loppusuoran puolivälin
laukka johti hylkäykseen.

Väliajat: 17,0 / 1 - 19,0 / 1 - 16,5 / 1 - 13,0 / 1

5. Lähtö

5 George Birdland käynnistyi aivan omaa vauhtiaan ja ruuna nappasi heti kärkipaikan haltuunsa. Se veti
jatkossa koko ajan reippaasti ja ruuna nappasi vielä lopussa varman voiton. 12 Excalibur It juoksi 4-5.ulkona,
mistä ruuna lähti viimeisellä takasuoralla kiriin 3.radalle. Se siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman
vetoapua ja ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. 6 AL. E. Gador Zet kiertyi ensimmäisen kaarteen lopussa
kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi rehellisesti maaliin asti. 2 Millcape´s Devil seuraili johtavan kannasta
asiallisesti maaliin saakka. 10 Combat On Line oli 3.sisältä tilaa saamatta asiallinen viides. 11 I One juoksi 3ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruunan kirin terä
katkesi loppukaarteen puolivälissä. 9 Gold Narva seuraili 2-3.ulkoa lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 7
Kat´s Commander oli lopussa 7.ulkoa vain tasainen. 3 Quick Petrol matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna
pudotti kierros ennen maalia 4.sisään ja se otti lopussa aivan maksimit. 4 Haraldinho Zon pysyi lauman
hännillä koko ajan. 8 Black Ice Boost juoksi 6.ulkona, mistä ruuna oli lopussa rehellisen riittämätön. 1 Raipe
Kronos oli poissa.

Väliajat: 11,5 / 5 - 12,5 / 5 - 14,0 / 5

6. Lähtö

5 Punta- Pate kiihdytti heti kärkipaikalle, minne se sai ensimmäisen takasuoran lopussa prässääjän
rinnalleen. Ori vastaili koko ajan ja se otti lopussa vielä oikein helpon voiton. 6 Vauhti- Leevi sai 200
juostuna paikan johtavan kannasta. Ruuna oli sieltä lopussa tilaa saamatta toinen. 10 Faitteri juoksi
3.ulkona, missä ori oli pitkään vetämättömässä selässä. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Ori puristi pitkän kirinsä asiallisesti sisään asti. 12 Valtrauksen Tähkä lähti 1800 ennen
maalia kiriin 3.radalle. Ruuna sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se putosi päätössatasella
voittotaistosta. 7 Sentter juoksi 5.sisällä, missä se edetä 400 ennen maalia 3.sisään. Ruuna tuli aivan juosten
sisään asti. 4 Helon Roosa kiertyi ensimmäisen kaarteen lopussa 3.radan kautta kuolemanpaikalle. Tamma
sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Se matkasi jatkossa 4.sisähevosen rinnalla ilman vetoapua. Tamma
pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja oli lopussa vain tasainen. 1 Humetar matkasi 3.sisällä, mistä
tamma nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Se otti sieltä lopussa aivan maksimit. 9 Joutava juoksi 4.sisällä,
mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se oli sieltä lopussa vain tasainen. 3
Masun Vilke matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla, missä ori otti 40 juostuna ratkaisevan laukan ja se
menetti samassa pelinsä. 2 Taajanvaltti otti ratkaisevan lähtölaukan. Ruuna keskeytti taustalla myöhemmin.

8 Ekomani laukkasi lähdössä pitkäksi. 11 Herra Hurmuri laukkasi lähdössä ja ruuna putosi taustalle. Se
laukkaili lauman hännillä loppukaarteessa hylkäykseen.

Väliajat: 31,5 / 5 - 29,0 / 5 - 31,5 / 5 - 29,5 / 5

7. Lähtö

6 Costello matkasi alun 4.sisällä, missä oria otettiin ensimmäisellä takasuoralla kiinni ja se pääsi 1450 ennen
maalia nousemaan toiselle radalle ja ori siirtyi samassa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni tasaisesti
kohden kärkeä ja ori sai 650 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Se puristi siitä lopussa eleettömästi
varmaan voittoon. Viim. 1400 m 23,3. 3 Tee Wee Paroni eteni 250 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen.
Ruuna veti avausringin rauhassa. Se sai viimeisen takasuoran puolivälissä Costellon rinnalleen, mille ruuna
vastaili oikein hyvin, vaikka jäikin päätössatasella ylivoiman alla toiseksi. 10 Diktaattori matkasi 6.ulkona,
mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Se lähti 550 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman
vetoapua. Ruuna tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja ehti juuri linjalla kolmanneksi. Viim. 1000 m 24,0. 12
Tuikun Poju matkasi alun 8.ulkona, mistä ruuna lähti 1250 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 650 ennen
maalia 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan kakkoskeulaksi, mistä se
oli loppuun asti tiukasti taistossa kolmansista rahoista. 11 Elias Intomieli juoksi 7.ulkona, mistä ori lähti
kierros juostuna selkiin 3.radalle. Se jäi loppukaarteen alussa 3.radalle ilman vetoapua. Ori eteni
loppukaarteen puolivälissä kakkoskeulan rinnalle, mistä se oli loppuun asti taistossa kolmansista rahoista.
14 Siirin Älli matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi
loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille. Ruuna pudotti pian takaisin 3.radalle ja se tuli lopun
tasaisesti. 9 Rapin Aatos käynnistyi rauhallisesti ja ori putosi aivan lauman hännille. Se matkasi lopulta
6.sisällä, mistä ori nousi 900 ennen maalia 6.ulos. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ja ori
tuli lopun asiallisesti. Viim. 1000 m 24,8. 5 Varjomanni kiertyi 250 juostuna 3.radan kautta
kuolemanpaikalle. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä. Se jäi toiseen ulos
viimeisellä takasuoralla vaille kiritilaa. Ruuna nousi 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ja se tuli lopun
tasaisesti. 16 Metkutus matkasi lauman hännillä 5.sisällä. Ori nousi 550 ennen maalia selkiin 3.radalle ja se
tuli lopun aivan juosten. 4 Jamir matkasi 3.ulkona, mistä ruuna pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle
ja otti lopussa maksimit. 15 Helmen Vili matkasi 4.sisällä, missä ruuna oli viimeisellä takasuoralla pitkään
vailla kiritilaa. Se löysi loppukaarteen alussa vapaan radan. Ruuna juuttui loppusuoralle tultaessa uudelleen
hetkeksi ruuhkiin, mistä selvittyään se tuli lopun tasaisesti. 8 Topper lähti heti ajamaan 3.rataa ilman
vetoapua eteenpäin. Ruuna sai toisen kaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se taipui viimeisen
takasuoran puolivälissä. Viim. 400 m 31,7. 2 Salaus johti alkumetrit. Ruuna jäi 250 juostuna johtavan
kantaan, mistä se aloitti viimeisen takasuoran puolivälissä matkan kohden takajoukkoja. 7 Villikunkku ei
vain riittänyt lopussa juostuaan 4.ulkona. 1 Tosi- Jänkä matkasi 3.sisällä, mistä ruuna taipui selvästi 800
ennen maalia ja putosi aivan taustalle. 13 A. T. Visku laukkasi taustalla sisäradan jonossa ensimmäisessä
kaarteessa pitkäksi.

Väliajat: 27,5 / 3 - 27,5 / 3 - 24,5 / 3 - 24,0 / 6

8. Lähtö

2 Rainbow Highlight kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai säätää matkavauhdin sopivaksi ja se nappasi
lopussa helpon voiton. 10 Conchita matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma lähti 1800 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 600 juostuna kuolemanpaikalle, missä tamma tuli vahvasti sisään asti,
vaikka jäikin niukasti toiseksi. Viim. 700 m 13,8. 6 Gracelyn sai nopeasti paikan 3.sisältä, mistä tamma sai
400 ennen maalia paikan johtavan kannasta. Se oli sieltä lopussa varmasti kolmas. 12 Amiraal Victor lähti
4.ulkoa 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Ruuna siirtyi 250 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua
ja se tuli loppuun asti mukavasti. Viim. 700 m 13,8. 1 Luna De Paris lähti rauhallisesti matkaan ja tamma jäi
4.sisälle. Se nousi 750 ennen maalia 3.ulos, mutta kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa väylä löytyi 250
ennen maalia ja tamma siirtyi kiriin aivan ulkoradoille. Se tuli vahvasti, mutta mahdollisuudet
kärkisijoituksiin olivat jo menneet. 11 Star Cat juoksi 3.ulkona, mistä ori lähti 800 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti, vaikka loppumetrit hieman jo
painoivatkin. 4 Ranch Penelope jäi 300 juostuna kuolemanpaikalle, minne tamma sai 600 juostuna
vetoavun eteensä. Se seuraili jatkossa toisesta ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Mountain Rescue otti
alun tarkasti ja ruuna matkasi 6.ulkona. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Ruuna
oli kirissään tasainen. Viim. 700 m 14,2. 5 Birthday Cloud pakitti 3.radalta ensimmäisen takasuoran alussa
5.ulos. Ruuna lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.radalle. Se tyytyi lopussa seurailuun. 7 Ghiotti
laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa 3.radalta keskijoukoissa pahoin ja ori menetti asemiaan. Se sai
toisessa kaarteessa paikan 5.sisältä. Ori laukkasi siellä 250 ennen maalia uudelleen ja menetti pelinsä. 3
Wall In Carlina matkasi johtavan kannassa, mistä tamma oli 400 ennen maalia nousemassa toiseen ulos,
mutta se laukkasi samassa pitkäksi. 9 Choclana oli poissa.

Väliajat: 16,0 / 2 - 17,5 / 2 - 19,0 / 2 - 13,0 / 2

9. Lähtö

8 Pascha Tilly juuttui heti keskijoukkoihin 3.radalle, missä ruunalla ajettiin ensimmäisellä takasuoralla
voimalla eteenpäin. Se painui 750 juostuna vauhdilla kärkipaikalle asti, mistä ruuna kontrolloi lähtöä
eleettömästi maaliin asti. 6 Global Solidarity jäi ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, missä
ruuna vaati hetken vauhtia. Se puristi kuolemanpaikalta umpirehellisesti maaliin asti. 7 Wicasa Sioux otti
alun rauhallisesti ja ruuna matkasi 4.sisällä. Se nousi 650 ennen maalia toiselle radalle ja ruuna pääsi
loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Se jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. Viim. 700 m 12,2. 12 Willy
Wingston matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja pian selkiin
3.radalle. Se lähti loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja ruuna tuli vahvasti maaliin asti. Viim.
400 m 11,8. 5 Lindy Poppins eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä ruuna piti alussa tempon reippaana. Se
joutui 450 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Ruuna nousi ensimmäisen takasuoran lopussa
toiseen ulos. Se lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna tyytyi lopussa
säilyttämään asemansa. 11 Quiet Leader matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3.radalle. Se lähti 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli oikein
hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 12,4. 2 Heidi Ale matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 600 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppukaarteessa, mutta tamma säilytti silti vauhtinsa
asiallisesti. Viim. 1000 m 14,1. 10 Belenos matkasi 3.sisällä, missä ruuna oli viimeisellä takasuoralla vailla
kiritilaa. Se nousi 550 ennen maalia toiselle radalle ja seuraili lopun tasaisesti. 1 Westcoast Victoria kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä tamma piti tiukasti kiinni. Se kuitenkin luovutti 750 juostuna paikkansa ja jatkoi

johtavan kannassa. Tamma taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. Viim. 400 m 24,0. 3 Tessa´s
Devil laukkasi lähdössä pitkäksi. 4 Cousin Bowl ja 9 She´s So Lady olivat poissa.

Väliajat: 12,5 / 1 - 15,5 / 8 - 15,5 / 8 - 13,0 / 8

10. Lähtö

12 Viriori käynnistyi taustalta vahvasti ja ruuna painui jo 250 juostuna kärkipaikalle. Se sai jatkossa vetää
sopivasti ja ruuna vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 29,0. 9 Aatsi eteni ensimmäisessä
takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä ruuna oli loppuun asti mukana voittotaistossa. 8 Lakuri juoksi
3.ulkona, mistä ori lähti kierros juostuna kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä aivan
mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 28,3. 13 Enrio käynnistyi mukavasti ja ruuna sai ensimmäisen
takasuoran alussa paikan 3.sisältä. Se sai 600 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä kirikaista ei lopussa
koskaan auennut. 10 Tohari matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja se
tuli lopun asiallisesti. 4 Sisu Oskari laukkasi lähdössä ja ruuna jäi lauman hännille. Se sai ensimmäisen
takasuoran lopulla paikan lauman hänniltä. Ruuna ei saanut lopussa rintaman takaa kiritilaa. Viim. 1900 m
27,3. 5 Ekon Kava matkasi alun johtavan kannassa, mistä ruuna nousi ensimmäisen takasuoran lopulla
toiseen ulos. Se seuraili sieltä lopussa tasaisesti. 1 Ukaasi juoksi 3.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Tamma löysi vasta aivan
lopussa vapaan radan ja jonkin verran voimia jäi jäljelle. 11 Naputus matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti
1250 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se sai 150 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Tamma siirtyi 400
ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Vahva kiri katkesi loppusuoran alun laukkaan. Se tuli lopun
vielä hyvin ja voitto olisi ollut ravilla otettavissa. 2 Jetsu kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori otti 200
juostuna laukan ja putosi keskijoukkoihin. Se matkasi jatkossa 3-4.ulkona, mistä ori lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Sen kiri katkesi 300 ennen maalia tulleeseen uuteen laukkaan. 6
Jumiini lähti haparoiden matkaan ja ruuna putosi heti taustalle, missä se sinetöi epäonnistumisensa
ensimmäisen takasuoran alun laukallaan. 3 Manionni laukkasi lähdössä pitkäksi. 7 Loikkaus oli poissa.

Väliajat: 31,5 / 12 - 30,5 / 12 - 27,0 / 12 - 29,5 / 12

11. Lähtö

13 Regent Zet matkasi 5-6.ulkona, mistä ruuna lähti 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai
viimeisen takasuoran puolivälissä selkiä eteensä. Ruuna siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin aivan
ulkoradoille ja nappasi lopussa selvän voiton. Viim. 1000 m 13,8. 2 Fire Spruce matkasi toisessa ulkona,
mistä tamma jäi kierros juostuna 3.ulos. Se lähti sieltä 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Tamma jäi 550
ennen maalia 3.radalle ilman vetoapua, missä se tuli rehellisesti maaliin asti ja puristi lopussa tasaisesta
rintamasta toiseksi. 6 Bosses Lily kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma tuli aivan mukavasti maaliin asti,
vaikka päätössatasella kaikki oli jo pelissä. 11 Anastacia Trot matkasi 3-4.sisällä, mistä tamma löysi
loppusuoralle tultaessa vapaat väylät ja se nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli lopun
hyvin. Jonkin verran voimiakin jäi vielä käyttämättäkin. 1 Ranch Kelly matkasi johtavan kannassa, mistä

tamma nousi 950 juostuna kuolemanpaikalle. Se tuli siitä aivan juosten maaliin asti, vaikka päätössatasella
meno hieman painoikin. 9 Callela Ladyboss juoksi 3-4.ulkona, mistä tamma lähti päätöspuolikkaan alussa
selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma oli
ratkaisumetreillä tasainen. 16 Incognito Tooma matkasi 5.sisällä, mistä ruuna tuli sisäradan vetäessä
asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 15,6. 8 Yahuu Hoss matkasi 3.sisällä, mistä tamma sai 900 juostuna
paikan johtavan kannasta. Se seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 5 M. T. Illustrious peruutti
ensimmäisessä kaarteessa 3.radalla lauman hännille 7.sisään. Tamma nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiselle radalle ja loppukaarteessa edelleen selkiin 3.radalle. Se tuli lähinnä tasaisesti. 12 Arctic
Passion matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle. Se seuraili
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Part Two matkasi 4-5.ulkona, mistä tamma seuraili tasaisesti
maksimisijoitukseen. 14 Magnat pysyi taustalla koko matkan ajan. 3 Twigs Voici laukkasi lähdössä lyhyesti.
Tamma sai kuitenkin 250 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se sai 900 juostuna paikan toisesta ulkoa.
Tamma lähti 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi nopeasti ja tamma
pudotti takaisin toiseen ulos. Se antoi lopussa selvästi periksi. Viim. 400 m 23,9. 15 Buck Boko matkasi alun
aivan taustalla 7.ulkona. Ruuna lähti sieltä 2150 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Hevosta
otettiin kierros juostuna 3.radalla kiinni ja se peruutti puolimatkassa aivan lauman hännille. Ruuna myös
pysyi siellä jatkossa. 7 Rialba RL ja 10 Mountain Cleaver olivat poissa.

Väliajat: 17,5 / 6 - 17,5 / 6 - 14,0 / 6 - 16,0 / 13

