
Juoksuselostus Magic Monday ravit 21. 2. 2022 
 

1. Lähtö 

2 Black Dog kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää erittäin sopuisasti. Piti lopussa varmaan voittoon. 6 Skype 
matkasi toisessa ulkona. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan ja seuraili tasaisesti. Viim. 700 m 16,5. 5 
Windman juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, mistä tuli aivan juosten maaliin asti. 11 Prank juoksi 3. 
ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 18,9. 12 Nanana matkasi 
4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 3. ulos. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 10 True Once juoksi 3. 
sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja seuraili tasaisesti. 7 Catch My Wheels otti 150 juostuna kärjen 
kupeelta laukan ja jäi selvästi. Sai alun rauhallisessa tahdissa 700 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti päätösringin 
alkaessa kiriin. Kirin terä katkesi 250 ennen maalia tulleeseen uuteen lyhyeen laukkaan. Tuli lopun vielä 
asiallisesti. 1 Summer Bride matkasi johtavan kannassa. Taipui päätöspuolikkaan alussa selvästi ja oli oikein 
vaisu. 8 Combat Uppish otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 3 Lagonia Legacy, 4 Lachance S ja 9 
Leemark´s Jolie olivat poissa. 

Väliajat: 22,0 / 2 - 25,5 / 2 - 22,0 / 2 - 17,0 / 2 

 

2. Lähtö 

11 Count Romeo matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli hyvin ja ehti lopussa 
vielä varmaan voittoon. Viim. 600 m 16,3. 9 Lagen´s Rosalind matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran 
alussa hieman ahtaan oloisesti toiselle ja tuli lopun asiallisesti. 7 River Mirch juuttui keskijoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Peruutti 450 juostuna 4. ulos. Lähti 850 ennen maalia uudelleen kiriin. Tuli hienosti maaliin asti. 1 
La Mirage kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää aika rauhassa. Puutui päätössatasella hieman ja jäi neljänneksi. 10 
Amazing May otti 3. sisältä maksimit. 8 Borderline Silver otti alun rauhassa. Laukkasi vajaa 200 juostuna ja jäi 
selvästi. Suoritti jatkossa taustalta sisäradalta asiallisesti. 3 Julius Star juuttui nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Puutui loppusuoralle tultaessa. 5 Real Poppy matkasi toisessa ulkona. Oli loppukaarteessa 
teknisessä pussissa. Taipui loppusuoralla selvästi. 2 Chip Chip lähti hyvin, mutta otti 200 juostuna kärjen 
tuntumasta laukan, mikä jatkui pitkäksi. 6 Belluka juuttui kärjen tuntumaan 3. radan kiertäjäksi. Puutui 
hieman loppusuoralla, mutta ei luovuttanut. Laukkasi viime metreillä vielä hylkäykseen. 4 Silweera ja 12 Love 
Cocktail olivat poissa. 

Väliajat: 14,0 / 1 - 18,0 / 1 - 19,0 / 11 

 

3. Lähtö 

10 Mini Pepper matkasi 3. ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin. Pudotti 950 ennen maalia toiseen ulos. Jäi 
350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja otti selvän voiton. Viim. 
700 m 16,6. 11 BWT Dictator juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin ja painui 650 
juostuna kärkeen asti. Sai vetää sopuisasti. Otti 300 ennen maalia yllättävän laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun 
vielä hyvin ja ehti toiseksi. Laukkaan taisi palaa nyt voitto. 6 Cubus ajoi eteenpäin ja painui 250 juostuna 
kärkeen. Jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Putosi loppusuoran alussa kärkitaistosta, mutta piti kuitenkin 
niukasti kolmanneksi. 5 Cecilia Cheerful oli alussa selvästi nopein. Luopui paikastaan 200 juostuna. Jäi 700 
juostuna 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja tuli lopun tasaisesti. 2 Shackhills Desiree matkasi 3.-4. 
sisällä. Jäi loppusuoralla vaille kiritilaa. 1 Zen Fondant lähti tasaisesti ja juoksi 5.-6. sisällä. Nousi 800 juostuna 



4. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 9 Feeling Flash matkasi 2.-3. ulkona. Otti lopussa aivan 
maksimit. 8 Matamixx juuttui alussa takajoukkoihin 4. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna lauman 
hännille toiselle radalle. Oli jatkossa taukonsa jäljiltä vielä vaisu. 12 Ego Hoss oli lauman hänniltä sisäradalta 
varsin vaisu. 4 Benon Safiro matkasi 4.-5. sisällä. Taipui viimeisen takasuoran alussa pahoin ja oli oikein vaisu. 
3 Plastic Bag juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Ravi hajosi päätöspuolikkaan alussa ja laukkasikin 
hieman myöhemmin pitkäksi. 7 Fast Hero oli poissa. 

Väliajat: 16,5 / 6 - 20,0 / 11 - 17,5 / 11 - 18,0 / 10 

 

4. Lähtö 

2 Tuulian Sälli jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi 200 metriä myöhemmin kärkihevosen kupeelle ja 
painui hieman myöhemmin kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 6 Kruunun 
Prinssi lähti hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran 
alussa kiriin ja puristi lopussa toiseksi. 5 Perusliksa nousi 3. sisältä 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Oli 
siitä loppuun asti kakkostaistossa. 4 Helun Kuva juoksi 5. sisällä. Nousi 650 juostuna toiseen ulos. Putosi 
loppusuoralle tultaessa tototaistosta ja seuraili tasaisesti. 1 Jerkla O. K. juoksi 4.-3. sisällä. Otti 650 ennen 
maalia pahan laukan. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 3 Jumiini oli poissa. 

Väliajat: 27,5 / 2 - 30,5 / 2 - 29,5 / 2 - 28,0 / 2 

 

5. Lähtö 

3 Gutsy Cobbler matkasi 3. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen 
kupeelle, mistä runttasi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,2. 1 Blue Cates kiihdytti heti kärkeen. Sai 
vetää erittäin rauhallista tahtia. Piti lopussa toiseksi. 11 War Paint matkasi 4. ulkona. Lähti 700 ennen maalia 
kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 2 Masterpeace matkasi johtavan kannassa. Nousi loppukaarteessa 
toiselle ja seuraili tasaisesti. 9 So Long Suckers matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi käytännössä loppuun asti 
kiinni ja kaikki voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 4 Elmo Exceptional juoksi toisessa ulkona. Oli viimeisen 
takasuoran puolivälissä hetken vailla kiritilaa. Pääsi 550 ennen maalia nousemaan 3. radalle. Pudotti 
loppusuoran alussa sisäradalle ja seuraili tasaisesti. 10 Langen´s Greyhound otti 4. sisältä aivan maksimit. 8 
Caldera Amour oli 5. sisältä vaisu. 6 Ofelia Mick juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi, mistä taipui 
pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä. 5 Lex Nicolas, 7 Fixit ja 12 Mr Money Robber olivat poissa. 

Väliajat: 18,5 / 1 - 20,5 / 1 - 19,5 / 1 - 16,0 / 3 

 

6. Lähtö 

4 Kotorinnan Topi eteni nopeasti kärkeen. Rauhoittui hyvin ja veti haluamaansa tahtia. Otti lopussa hallitun 
voiton. 1 H. V. Tokka juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Siirtyi 300 ennen maalia 
kiriin ja tuli lopun hyvin aivan ulkoratoja pitkin. 2 Vauhti Teppo matkasi johtavan kannassa. Haki 
loppusuoralla rataa, mutta jäi täysin vaille kiritilaa. 7 Huima Hermanni kiertyi 300 juostuna 3. radalta toisen 
radan vetojuhdaksi. Puristi siitä mukavasti maaliin asti. 3 Larvan Pramia matkasi toisessa ulkona. Lähti 
päätöspuolikkaan alussa kiriin. Oli jatkossa tasainen. 6 Marhotti matkasi 5. sisällä. Sai edetä koko ajan 
sujuvasti sisärataa pitkin. Jäi aivan lopussa vielä vähintään tekniseen pussiin. 5 Vapun Muisto juoksi 3. sisällä. 
Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Siirtyi 600 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä kohtalaisesti maaliin 
asti. 11 Warre oli lauman hänniltä sisäradalta vaisu. 10 Lumino matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 



alussa kiriin. Kirin terä taittui nopeasti ja taipui loppukaarteessa selvästi. 8 Moido matkasi 5. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin. Otti 450 ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi. 9 Lentävä Rols juoksi 3. 
ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä, eikä nähnyt maalia. Keskeytti siis lopussa. Kyse 
saattoi olla jostain varusteongelmastakin. 

Väliajat: 26,0 / 4 - 29,5 / 4 - 30,5 / 4 - 30,0 / 4 

 

7. Lähtö 

9 Grace Pezzo matkasi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia kiriin. Siirtyi loppusuoralle tultaessa 4. radalle ja oli 
lopussa selvä voittaja. 8 Don Pescador matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin ja tuli lopun 
pirteästi. Viim. 700 m 16,3. 3 Zoom Zoom juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Sai 
pian paikan toisesta ulkoa. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan vasta aivan lopussa ja 
tuli viime metrit terävästi. 5 Flight Deck juoksi 3. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin. Pudotti 150 metriä 
myöhemmin toiseen ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran lopussa uudelleen kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 2 
Jimpeto Joy eteni 350 juostuna kärkihevosen kupeelta keulaan. Tahti pysyi pitkään aika reippaana. 
Loppusuoralla matka ymmärrettävästikin hieman painoi. 4 Oilsheik jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen 
radan vetojuhdaksi. Putosi 300 ennen maalia aivan kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. Jäi lopussa 
vielä vähän pussiinkin. 1 Ambriel kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 350 juostuna ja jatkoi johtavan 
kannassa. Ei pysynyt matkalla kunnolla selässään, mutta jäi aivan lopussa tekniseen pussiin. 6 Titan As 
matkasi toisessa ulkona. Aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 7 
Indyana Joness kohtasi heti alussa jonkin varusteongelman ja jokin suoja pyöri jaloissa. Ei päässyt kunnolla 
vauhtiin ja keskeytti ajoissa. 10 Invincible H. C. oli poissa. 

Väliajat: 12,5 / 2 - 14,5 / 2 - 16,5 / 2 - 18,5 / 9 

 

8. Lähtö 

4 Seekerin Sara johti alun. Jäi 400 juostuna 3. sisälle. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Lähti 400 ennen 
maalia kiriin. Puristi lopussa yhden laukan avittamana varmaan voittoon. 10 Taajaninto juoksi 4.-5. ulkona. 
Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti ja nousi lopussa toiseksi. Viim. 700 m 31,3. 11 
Tatriina juoksi 5.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Kirikaista pysyi loppukaarteessa 
kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 7 Villin Viksu otti vajaa sata 
juostuna laukan ja jäi selvästi. Ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja pääsi 550 juostuna etenemään kärkihevosen 
kupeelle. Painui 300 ennen maalia kärkeen ja tuli aivan mukavasti maaliin asti, vaikka ihan lopussa matka 
hieman painoikin. 3 Jim Myrberg matkasi 2.-3. ulkona. Seuraili lopussa tasaisesti. 1 Ruiske juoksi 4.-3. sisällä. 
Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Nousi 300 ennen maalia vapaalle ja tuli lopun asiallisesti. 2 Vivakka ajoi 
toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Tahti pysyi tasaisena. Jäi 350 ennen maalia 
alakynteen voittotaiston suhteen ja seuraili lopun tasaisesti. 12 Tosi Innokas matkasi aivan taustalla 
sisäradalla, missä oli oikein vaisu. 5 Larvan Lempi eteni 250 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan sata metriä 
myöhemmin. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli oikein vaisu. 8 Kirihai juuttui keskijoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Otti 250 juostuna laukan ja jäi viimeiseksi. Laukkasi uudelleen 800 juostuna ja laukkaili jatkossa 
hylkäykseen asti. 9 Meno- Wille juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli hyvin, mutta laukkasi 
aivan loppumetreillä voittotaistosta. 6 Landen Likka oli poissa. 

Väliajat: 31,0 / 2 - 31,0 / 2 - 32,0 / 2 - 34,0 / 4 


