1. Lähtö

3 Ernie Bell kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää haluamaansa tahtia. Kiihdytti tahtia toisella
kierroksella ja otti lopussa oikein helpon voiton. Viim. 700 m 15,2. 5 Kathy Heel juuttui heti
kuolemanpaikalle. Pudotti 350 ennen maalia kakkoskeulaksi ja oli lopussa hyvä toinen. 2 Xantine Croft lähti
rauhassa matkaan ja jäi 150 juostuna 4. sisälle. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3. sisältä. Oli
siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoralle tultaessa, minkä jälkeen kiri
lopun aivan hyvin 3. rataa pitkin. 10 Lisebet juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 15,3. 6 Donera Dream peruutti
350 juostuna 3. radalta 5. sisälle. Nousi sieltä loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 4
Dayzee Beyonce matkasi toisessa ulkona. Jäi siitä 300 ennen maalia 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 1 Navarron Gladiator matkasi johtavan kannassa. Taipui
sieltä loppukaarteen puolivälissä selvästi ja oli lopussa vaisu. Viim. 400 m 22,0. 8 Wild Check oli 5. ulkoa
rehellisen heikko. 12 Ginelle juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Otti
250 ennen maalia laukan, mihin menetti rahasijan. 11 Rock´s Fireworks juoksi 3. sisällä, missä laukkasi 850
ennen maalia pitkäksi. 7 Laura Express ja 9 Nazareth olivat poissa.

Väliajat: 16,5 / 3 - 18,5 / 3 - 15,0 / 3 - 16,0 / 3

2. Lähtö

2 Gillan kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai toisella kierroksella koko ajan pientä painetta osakseen. Tuli
rehellisesti maaliin asti ja piti lopussa niukkaan voittoon. 3 Kingston Rols juoksi johtavan kannassa. Nousi
450 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja näytti lipuvan
lopussa varmaan voittoon. Jäi kuitenkin loppumetreillä hieman odottelemaan ja jäi niukasti toiseksi. Viim.
700 m 26,9. 6 Mootsartti juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, missä painosti kärkihevosta toisella
kierroksella. Tuli samassa rintamassa maaliin ja oli oikein hyvä. Viim. 1000m 27,6. 4 Siinan Tähti juoksi 3.
sisällä, mistä nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Pudotti 350 ennen maalia takasin
sisäradalle ja oli lopussa asiallinen neljäs. 11 Vuaran Viima matkasi 6. ulkona. Lähti sieltä 1200 ennen maalia
selkään 3. radalle. Jäi 850 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan
toiselle radalle ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 700 m 28,4. 1 Mayatuuli seuraili 4. sisältä maksimisijoitukseen.
8 Siron Peli laukkasi pahoin jo ennen lähtölinjaa ja jäi selvästi. Kulki jatkossa mukavasti ja ehti lopussa
seitsemänneksi. 12 Aiheen Juhannus juoksi 3. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran alussa hetkeksi vaille
kiritilaa. Nousi 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tyytyi jatkossa vain säilyttämään
asemansa. 5 Jamas Viljo lähti oikein rauhassa matkaan ja putosi 7. ulos. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 7
Väiste juoksi toisessa ulkona, mistä aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja. Ei silti
koskaan täysin luovuttanut. 10 Pankeri juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Otti 850 ennen maalia laukan ja menetti asemiaan. Jatkoi 4. rataa ilman vetoapua
eteenpäin. Haparoi lyhyesti loppukaarteen alussa. Pudotti 300 ennen maalia taustalla sisäradalle ja tuli
lopun rauhallista tahtia hieman haparoivalla ravilla. 9 Passinto juoksi 4. ulkona. Nousi 650 ennen maalia
selkään 3. radalle. Laukkasi 600 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 27,0 / 2 - 28,5 / 2 - 26,5 / 2 - 28,5 / 2

3. Lähtö

11 Keep Calm lähti heti ajamaan 4. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pudotti 300 juostuna selkään 3.
radalle. Ajoi voimalla eteenpäin ja painui 700 juostuna kärkipaikalle asti. Sai kolmannella puolikkaalla
rauhoittaa ja otti lopussa hyvällä esityksellä selvän voiton. 7 Six One ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja eteni
300 juostuna kuolemanpaikalle. Painui 550 juostuna kärkipaikalle. Jäi 1400 ennen maalia johtavan kantaan.
Oli lopussa johtavan kannasta varmasti toinen. 5 Luna De Paris painui 200 juostuna kärkipaikalle. Jäi 550
juostuna johtavan kantaan ja 150 metriä myöhemmin 3. sisälle. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja
nousi toiselle radalle. Oli lopussa aivan hyvä kolmas. Viim. 400 m 12,6. 1 Lucky Moose matkasi lopulta 5.
sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin asti. Voimia näytti jäävän vielä käyttämättäkin.
12 Jailbreaker Ses juoksi lauman hännillä 7. sisällä. Nousi sieltä 900 ennen maalia 6. ulos. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.-5. radalle ilman vetoapua ja
tuli rehellisesti sisään asti. Viim. 700 m 13,5. 2 Västerbopaperdoll matkasi alun johtavan kannassa. Jäi 550
juostuna 3. sisälle ja 1400 ennen maalia 4. sisälle. Nousi 400 ennen maalia ulos ja siirtyi 250 ennen maalia
kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun tasaisesti. 4 Denna juuttui alussa 3. radalle ilman vetoapua. Ajoi
eteenpäin ja sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä loppukaarteen alussa kärkihevosen
tuntumasta. Antoi loppusuoralla hieman periksi. 8 Melody Heel juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni loppukaarteen puoliväliin asti hyvin, minkä jälkeen
kirin terä katkesi ja tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 10 Yakuza ei vain riittänyt lopussa juostuaan 6.
sisällä. 3 Fonseca Boko juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua,
mutta ei suorittanut ohituksia. Oli lopussa melkoisen vaisu. 9 Giorgio Noster oli 4. ulkoa rehellisen
riittämätön. 6 Big Mas sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui sieltä viimeisen takasuoran lopussa ja
oli rehellisen heikko. Viim. 400 m 24,7.

Väliajat: 12,5 / 7 - 14,5 / 11 - 19,5 / 11 - 14,0 / 11

4. Lähtö

3 Koveri lähti mukavasti ja eteni heti kärkipaikalle. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Siirtyi pian toiselle
radalle ja painui 450 juostuna uudelleen kärkipaikalle. Sai jatkossa hieman rauhoittaa. Sai kierros juostuna
painostajan rinnalleen. Vastaili tälle helposti ja otti lopussa hallitun voiton. 6 Hipatsu sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Jäi kierros juostuna 3. ulos. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle ja puristi umpirehellisesti sisään asti. Viim. 700 m 25,4. 9 Jumiini
matkasi alun 5.ulkona. Lähti sieltä 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti ja sai
kierros juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä oikein hyvin sisään asti ja oli loppuun asti taistossa
toisista rahoista. Viim. 1000 m 26,6. 5 Takenote juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Sai kierros juostuna
vetoavun eteensä. Ei pitänyt viimeisellä takasuoralla kunnolla selkäänsä. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Nousi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun aivan juosten. 7 Taksvenla
lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja painuikin 250 juostuna kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan
kantaan. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti viidenneksi. 8 Kikan Velperi lähti ajamaan ulkoratoja pitkin

eteenpäin. Peruutti 650 juostuna taustalta 3. radalta 6. ulos. Pudotti pian 4. sisälle. Nousi 450 ennen maalia
toiselle radalle ja 300 ennen maalia edelleen kiriin ulkoradoille. Tuli lopun aivan juosten. 11 Hohdon Iines
seuraili 3. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Vikkeer lähti oikein rauhassa matkaan ja putosi heti 4.
sisälle. Nousi sieltä ensimmäisen takasuoran alussa 4. ulos. Jäi kierros juostuna 5. ulos. Lähti sieltä kierros
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 150 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Kirin terä
katkesi loppukaarteessa ja tuli lopun aika vaisusti. 10 Viekra matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna
selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia hetkeksi kiriin 4. radalle, mutta pudotti pian sisäradalle ja tuli
lopun melko vaisusti. 12 Tytön Totemi juoksi 3.-4. ulkona. Taipui sieltä selvästi loppukaarteessa ja oli
rehellisen heikko. Viim. 400 m 46,3. 4 Rankkari laukkasi lähdössä pitkäksi. 1 Sentter oli poissa.

Väliajat: 25,0 / 3 - 28,5 / 3 - 26,5 / 3 - 26,0 / 3

5. Lähtö

1 RocknRoll Kronos matkasi alun johtavan kannassa. Jäi 450 juostuna 3. sisälle. Sai sieltä loppusuoran alussa
sujuvasti kiritilaa ja puristi lopun terävällä kirillään vielä hallittuun voittoon. Viim. 700 m 12,2. 2 Spes Patriae
kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja
puristi lopussa toiseksi. 6 Cousin Evert lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin ja painuikin 450 juostuna
kärkipaikalle. Sai jatkossa rauhoittaa ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella
kolmanneksi. 10 Will Hans Beat matkasi lopulta 4. sisältä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin
asti. Viim. 700 m 12,2. 4 Emanuel Web käynnistyi mukavasti, mutta joutui 350 juostuna tyytymään paikkaan
toisessa ulkona. Siirtyi sieltä 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti. 3 Gunvald matkasi 3.- 4.ulkona. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3.- 4. radalle ja oli lopussa
tasainen. 8 Carajoso pudotti ensimmäisen takasuoran alussa 5. sisälle. Otti sieltä sisäradan vetäessä aivan
maksimit. 12 Don Pescador juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä päätöskierroksen alkaessa selkiin 3. radalle. Siirtyi
450 ennen maalia selkään 4. radalle. Jäi pian 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 700 m
14,8. 5 Ingrosso juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla voimalla
eteenpäin ja saikin 600 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä 300 ennen maalia kärkihevosten
kyydistä ja lopun taipuminen oli ymmärrettävää. 7 Quick Petrol aloitti oikein reippaasti, mutta joutui
ensimmäisessä kaarteessa lyömään pakin silmään. Sai 450 juostuna paikan lauman hänniltä toiselta radalta.
Oli sieltä lopussa vain tasainen. 9 Titan As juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kirin terä katkesi jo viimeisen takasuoran lopulla ja kirin suunta vaihtui loppukaarteen
puolivälissä taaksepäin. Tuli lopun vain tasaisesti. 11 Defrag Am juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai pian hieman myöhemmin vetoavun eteensä. Vetoavuste ei ollut
hyötyä. Nousi 450 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua, mutta otti lähes samassa pahan laukan ja
menetti pelinsä.

Väliajat: 11,5 / 6 - 16,0 / 6 - 16,0 / 6 - 13,0 / 1

6. Lähtö

7 Proud Leader sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi loppusuoralla kärkipaikalle ja otti hallitun voiton. Viim. 1000 m 13,2. 6 Fade To Jam juoksi 3. ulkona.
Sai loppukaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä loppusuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ja oli
lopussa hyvä toinen. Viim. 700 m 13,3. 4 Lindy Poppins juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Laittoi siinä
toisella kierroksella painetta kärkihevoselle. Painui 450 ennen maalia kärkipaikalle. Tuli vahvasti maaliin
asti, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 11 Griminal Jack juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 13,5.
8 Badass juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle. Pääsi 350 juostuna pudottamaan 4. ulos. Seuraili sieltä
tasaisesti maaliin asti. 9 Atos Palmen juoksi 4. sisällä. Nousi 550 ennen maalia 4. ulos ja seuraili lopun
tasaisesti. 10 Cousin Bowl otti 50 juostuna laukan ja jäi lauman hännille. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla
vauhdilla ja sai puolikas juostuna paikan 6. ulkoa. Oli sieltä kirivaiheessa lähinnä tasainen. Viim. 1900 m
15,2. 2 Love Ain´t Easy matkasi johtavan kannassa. Jäi sinne päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa.
Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. Tuli lopun sijoitustaan
paremmin. 5 Remember Y. otti 250 juostuna takajoukoissa laukan ja jatkoi 5. sisällä. Seuraili lopussa
taustalta maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Wicasa Sioux kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai toisen kierroksen
alkaessa painostajan rinnalleen. Taipui kärkipaikalta loppukaarteen alussa ja tuli lopun vaisusti. 1 Clasical
Winner juoksi 3. sisällä. Jäi sinne loppukaarteen alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran
alussa. Kirimistä ei enää lopussa tapahtunut.

Väliajat: 11,5 / 3 - 15,0 / 3 - 12,5 / 3 - 14,5 / 7

