1. Lähtö
3 Oh Conny Lie Star lähti rauhassa ja matkasi pienen lähdön hännillä 4.-3. sisällä. Lähti loppusuoralle
tultaessa kiriin ulkoradoille ja ehti lopun kovalla lopetuksellaan niukkaan voittoon. Viim. 700 m 16,1. 7
Pegasos Bolt kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai pitkään pientä painetta. Tuli hienosti sisään asti ja hävisi
voitonkin vain aivan niukasti. 5 Nothing Else matkasi toisessa ulkona. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja oli
aivan hyvä kolmas. Viim. 700 m 16,8. 2 Tonnerre d´Inverne nousi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisältä
toisen radan vetojuhdaksi. Löi siinä pitkään painetta kärkihevoselle. Tuli kärjen tuntumassa mukavasti
sisään asti. 6 Honey Star nousi 3. sisältä puolimatkassa 3. ulos. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Tuli
siellä asiallisesti maaliin asti. 4 Leemark´s Celica matkasi johtavan kannassa. Aloitti sieltä viimeisen
takasuoran alussa hiljaisen matkan kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. Laukkasi vielä loppusuoralla
kulisseissa hylkäykseen. 1 Vex And Expert oli poissa.
Väliajat: 16,5 / 7 - 17,5 / 7 - 16,0 / 7 - 17,0 / 7

2. Lähtö
6 Valorous Leader nousi 4. sisältä 450 juostuna toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 3. radalle.
Puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,2. 1 Stonecapes Topgun kiihdytti heti kärkipaikalle.
Veti siinä paineen alla tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli vahvasti sisään asti. 4 Mr Reddington juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Antoi siinä toisella ringillä painetta kärkihevoselle. Tuli oikein hyvin
sisään asti, vaikka jäikin lopun tasaisesta rintamasta kolmanneksi. Viim. 1000 m 14,9. 5 Brave Scion juoksi 3.
sisällä. Laukkasi viimeisen takasuoran alussa lyhyesti. Tuli lopun laukasta selvittyään aivan juosten. Viim.
600 m 15,2. 2 Zolene juoksi johtavan kannassa. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran puolivälissä yllättäen
pitkäksi. 3 Magic Mikey oli poissa.
Väliajat: 20,0 / 1 - 18,5 / 1 - 14,5 / 1 - 14,0 / 6

3. Lähtö
10 Korsu- Tuisku eteni takajoukoista tasaisesti ja sai toisen ringin alkaessa tuntuman kärkijoukkoon. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin jo 4. radalle asti. Pääsi 300 ennen maalia etenemään toisen radan
vetojuhdaksi, mistä jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1000 m 32,3. 5 Eurobondi eteni nopeasti
johtavan kantaan. Painui 450 juostuna kärkeen. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2
Tomin Toivo juoksi 4. sisällä. Sai edetä sieltä sujuvasti ja oli lopussa tasainen kolmas. 3 Tuulijuhla juuttui
ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppusuoralle tultaessa
kärkitaistosta, mutta säilytti kuitenkin oman tahtinsa. 8 Tulen Poika matkasi alun takajoukoissa. Eteni
puolimatkassa toiseen ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle, mutta otti 550 ennen
maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun laukasta selvittyään vielä aivan juosten. 6 Hiekan Hohto matkasi
pitkään hieman pääjoukosta jääneenä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan pääjoukon hänniltä. Otti
päätöspuolikkaan alussa laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan juosten. 4 Kulkuri Naurava matkasi 3.
ulkona. Nousi loppukaarteessa toiselle ja seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Kankalon Sälli otti
taustalla 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti taustalta jatkossa kohtalaisesti, vaikka olikin jo lopussa
väsynyt. 11 Tulispa otti alkumatkalla ainakin kaksi pahaa laukkaa ja menetti pelinsä. 1 Maisamiina jäi
kärkipaikalta 350 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja oli liukumassa
kohden kolmatta sijaa, mutta laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen. 7 Lumovalo matkasi
takajoukoissa, missä laukkasi toisen kaarteen alussa pitkäksi.
Väliajat: 35,0 / 5 - 35,5 / 5 - 34,5 / 5 - 33,5 / 10

4. Lähtö
8 Fayette Sisu juoksi 3. sisällä. Nousi 1350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 ennen maalia
kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin asti. Viim. 700 m 15,1. 9 Bonhomme juoksi 6. sisällä. Nousi
1600 ennen maalia toiselle radalle. Sai 250 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Pääsi viimeisen
takasuoran lopussa pudottamaan johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja oli varmasti
toinen. 12 CutTheCrap juoksi lauman hännillä sisäradalla. Juoksupaikaksi muodostui 1300 ennen maalia 5.
sisäpari. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Siirtyi 400 ennen maalia 4. radalle. Eteni hetken
oikein hyvin, mutta kirin terä hieman taittui lopussa. Viim. 700 m 14,2. 11 Tornapull nousi 9. sisältä 1750
ennen maalia toiselle radalle. Sai hieman myöhemmin paikan 4. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle. Eteni 350 ennen maalia 3. sisälle asti. Säilyti lopussa tahtinsa. 1 First Wild jäi nopeasti
johtavan kantaan. Juuttui sinne viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan
lauman hännillä 250 ennen maalia. Tuli lopun aivan pirteästi. 13 Johnny English nousi 10. sisältä 1500
ennen maalia 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia vapaalle
radalle. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 10 Wasa Windy nousi taustalta sisäradan jonosta 1600 ennen maalia
3. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja otti aivan maksimit. 5 Nelle Kavat juoksi 5.-4. sisällä. Oli sieltä
kirivaiheessa melko vaisu. 7 Amiral Ima eteni nopeasti kärkipaikalle. Taipui siitä selvästi viimeisen
takasuoran puolivälissä ja oli melko heikko. 2 Parisiodi juoksi 3.-2. sisällä. Jäi sinne loppukaarteessa vaille
kiritilaa. Laukkasi 300 ennen maalia pitkäksi. 3 Clay Brick, 4 Eyeclass ja 6 Cubus olivat poissa.
Väliajat: 19,5 / 7 - 18,0 / 7 - 17,5 / 7 - 15,0 / 8

5. Lähtö
12 Valtroks pääsi takarivistä hienosti läpi ja oli jo 250 juostuna kärkipaikalla. Kontrolloi siitä lähtöä oikein
helposti maaliin asti. 4 I. P. Vapari juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni jatkossa kärjen
tuntumaan 3. radalle, missä tuli älyttömän hyvin sisään ja oli niukasti toinen, vaikka ei käynyt ollenkaan 3.
rataa sisempänä. 1 Hotlinki nousi 3. sisältä ensimmäisen takasuoran alussa 3. ulos. Nousi loppukaarteessa
selkään 3. radalle, mutta kirikaista pysyi edelleen kiinni. Löysi vapaan radan vasta hieman ennen maalia,
mutta ei enää ehtinyt isommin parantamaan. 9 Kaappi juoksi 5. ulkona. Lähti kierros juostuna selkään 3.
radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ja tuli aivan juosten sisään. 11 Vilju lähti 7. ulkoa 1300 ennen
maalia selkiin 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja tuli hienosti sisään asti. 6
Rankkari sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti ja sai nyt rahaa. 8
Kikan Velperi lähti kovaa ja eteni 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten sisään,
vaikka päätössatasella matka painoikin. 2 Eskel matkasi toisessa ulkona. Jäi sinne lopussa täysin vaille
kiritilaa. 3 Vinksahti seuraili 4. ulkoa maksimisijoitukseen. 10 Helun Kuva juoksi 6. ulkona. Lähti päätösringin
alkaessa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten sisään, vaikka ei juuri ohitellutkaan. 5 Jumiini otti 200
juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa lauman hänniltä sisäradalta mukavan esityksen ja jäi
vielä päätösmetreillä vaille kiritilaakin. 7 Manionni laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 23,5 / 12 - 26,5 / 12 - 28,0 / 12 - 26,5 / 12

6. Lähtö
5 Gambino Degato matkasi 4.-3. sisällä. Pääsi 250 nousemaan vapaalle. Puristi jatkossa varmaan voittoon.
Viim. 400 m 10,6. 1 Farzad Boko lähti kovaa ja sai alussa pidettyä kärkipaikan hallussaan. Näytti
loppusuoran alussa irtoavan muista, mutta loppusuoralla hevosen ravi hieman sakkasi. Teki kuitenkin hyvän

esityksen, vaikka ei ollutkaan lopussa aivan ajettavissa. 3 Ida´s Owen lähti oikein hyvin, mutta ei aivan
päässyt keulaan. Tyytyi 350 juostuna paikkaan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle.
Oli lopussa aivan hyvä kolmas. 11 Still Loving You matkasi 5.-4. sisällä. Sai edetä aika sujuvasti ja tuli aivan
mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,1. 9 Excalibur It matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Kirin terä katkesi hieman loppusuoralla, mutta tuli kuitenkin asiallisesti. Viim. 700 m 13,1. 4 Sahara
Rouge juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 600 juostuna lauman hännille 6.
sisälle. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi loppusuoran puolivälissä vapaan radan ja tuli tasaisesti. 8 Not
Afraid otti 5. sisältä aivan maksimit. 6 The Swede peruutti 300 juostuna 4. ulos. Oli loppukaarteessa
vetämättömissä selissä. Nousi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli asiallisesti. 10 Big Sky Hurricane
juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Taipui loppukaarteessa ja oli
vailla suurempaa virtaa. 2 Edward Ale lähti hyvin, mutta joutui 250 juostuna tyytymään paikkaan johtavan
kannassa. Nousi 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi 450 ennen maalia ja oli aika
vaisu. 7 Pajas Face jäi 350 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai päätösringin
alkaessa vetoavun eteensä. Laukkasi toisessa ulkona 350 ennen maalia pitkäksi.
Väliajat: 09,0 / 1 - 13,0 / 1 - 12,0 / 5

7. Lähtö
11 Tuulian Sälli lähti mukavasti ja sai jo ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Lähti toisen
ringin alkaessa kiriin 3. radalle. Eteni 800 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui loppukaarteen alussa
kärkeen ja vastaili lopussa varmaan voittoon. 16 Vikkeer eteni takajoukoista tasaisesti. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä hienosti ja oli lopussa hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 25,9. 15
Passinto matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Lähti 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Eteni päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi, mistä oli kärkitaistossa loppuun asti. 14 Rallan
Salama otti 150 juostuna lyhyen laukan. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 6. ulkoa. Lähti 1100
ennen maalia selkään 3. radalle. Pudotti loppukaarteen alussa toiseen ulos. Tuli aivan juosten maaliin asti.
Viim. 1900 m 26,5. 8 Pitska juoksi 4. ulkona. Nousi 400 ennen maalia vapaalle radalle ja tuli lopun tasaisesti.
10 Valkia otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa taustalla aivan mukavasti. 5 Salaliitto otti 150
juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa tasaisesti. 9 Sorjan Säihke juoksi 4. sisällä. Nousi
loppukaarteen alussa toiselle ja 250 ennen maalia vapaalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 13 Suvijussi juuttui
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Laukkasi siellä 650 juostuna ja jäi selvästi. Oli jatkossa lähinnä tasainen.
2 Virittäjä juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 750 ennen maalia toiseen ulos. Taipui jatkossa
tasaisesti ja oli melko vaisu. 7 Boheemi juoksi 3. sisällä. Jäi sinne päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille
kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, minkä jälkeen oli ratkaisumetreillä melko saamaton. 4
Ossian Totki otti sata juostuna laukan ja putosi pääjoukon hännille 6. sisälle. Sai edetä sujuvasti ja otti
maksimit. 1 Marin Tase juoksi johtavan kannassa. Jäi päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa. Löysi
vapaan radan taustalla loppusuoran alussa. Ei enää innostunut kirimään. 6 Etulan Erika kiihdytti heti
kärkipaikalle. Taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli varsin vaisu. 3 Kilmisteri juoksi 3.
ulkona, missä laukkasi puolimatkassa yllättäen pitkäksi. 12 Hallan Ruusu juoksi 5. sisällä. Nousi
puolimatkassa 5. ulos. Lähti samassa selkään 3. radalle. Laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi.
Väliajat: 29,5 / 6 - 30,0 / 6 - 27,5 / 6 - 28,5 / 11

8. Lähtö
7 Ville Kalle eteni nopeasti kolmanneksi. Ajoi ensimmäisen takasuoran lopulla eteenpäin ja painui 700
juostuna kärkipaikalle asti. Sai vetää erittäin sopuisasti ja otti lopussa helpon voiton. 8 Säihkeen Säväys

eteni nopeasti johtavan kantaan. Jäi 700 juostuna 3. sisälle. Nousi loppusuoralle tultaessa toiselle radalle.
Puristi siitä lopussa hyvin ja oli varmasti toinen. Viim. 400 m 25,6. 4 Säfööri eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi
650 juostuna johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa kiritilaa saamatta kolmas. 6 Piitaikuri pudotti
ensimmäisen takasuoran lopussa 4. sisälle. Tuli sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. 2 Villieläin lähti
tasaisesti matkaan ja matkasi 4. sisällä. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Menetti siellä loppukaarteen
alussa asemiaan. Nousi 350 ennen maalia kiriin, mutta tyytyi lopussa vain säilyttämään asemansa. 9 Sipisee
matkasi alun lauman hännillä toisella radalla. Jäi 700 juostuna lopulta toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti siitä
450 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. Kaikki ei ole nyt välttämättä kunnossa, sillä
taso on laskenut merkittävästi. 1 Viktorino laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Uhmapeli laukkasi lähdössä pitkäksi.
5 Suvelan Rinssi oli poissa.
Väliajat: 28,5 / 4 - 30,0 / 7 - 29,0 / 7 - 26,5 / 7

9. Lähtö
7 Bond Eagle eteni 250 juostuna kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia ja hallitsi vaivattomasti maaliin asti.
5 Boss Birdland matkasi toisessa ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli lopussa varmasti
toinen, vaikka palasi pitkältä tauolta. Viim. 700 m 13,3. 3 What´s Up Cloud lähti hyvin ja sai nopeasti paikan
johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 4 Fixit juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli
siitä rehdisti sisään asti, vaikka jäikin lopussa neljänneksi. 10 Off Course juoksi 4. ulkona. Lähti 400 ennen
maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli aivan asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 14,3. 9 Express Eve matkasi 5. sisällä.
Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa,
minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 6 Grapetsiinasine otti 3. sisältä maksimit. 11 Pearly´s Jadessa otti 6.
sisältä aivan maksimit. 1 Ice Queen Birdland lähti tasaisesti ja jäi 4. sisälle. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Laukkasi loppusuoran alussa hylkäykseen, kun jäi hakauksiin
vastustajan kanssa. 2 Natasha Love juoksi 3. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Laukkasi
loppusuoran alussa pitkäksi. 12 Destiny Lime juoksi 7. ulkona. Nousi viimeisen takasuoran alussa 5. ulos.
Lähti loppukaarteessa kiriin. Laukkasi loppusuoran puolivälissä pitkäksi. 8 Ginelle oli poissa.
Väliajat: 13,5 / 7 - 17,0 / 7 - 16,5 / 7 - 12,5 / 7

