
 

Magic Monday juoksuselostus 8. 11. 2021 
 

1. Lähtö 

2 Sävel- Meri löi kärkihevosen kupeella kovaa painetta ja liukui lopulta 400 juostuna kärkeen. Veti oikein reippaalla 
sykkeellä ja johtomarginaali pysyi koko ajan erittäin isona. Oli lopussa aivan murskaavan ylivoimainen. 1 Pystin 
Virkku kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna kakkoskeulaksi. Piti lopussa asemansa ja oli varmasti toinen. 3 
Huvikundi matkasi 3. sisällä. Nousi päätössatasella toiselle ja oli varmasti kolmas. 9 Kömin Poika matkasi 4. sisällä. 
Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 7 
Lumovalo matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 
31,8. 8 Tuli Rols ei vain riittänyt 5. sisältä. 6 Softis oli 3. ulkoa vaisu. 5 Hyrvin Rafael otti ratkaisevan lähtölaukan ja 
peli oli heti selvä. 4 Mäkimeirami juuttui 400 juostuna kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä 
reilu sata ennen maalia laukan ja meni hylkäykseen. 10 Tulen Poika matkasi toisessa ulkoa. Lähti 700 ennen maalia 
kiriin 3. radalle. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Otti jatkossa asiallisesti vauhtia, mutta laukkasi sata 
ennen maalia hylkäykseen. 

Väliajat: 26,0 / 2 - 29,0 / 2 - 31,0 / 2 - 32,5 / 2 

 

2. Lähtö 

4 Hotlinki pudotti 250 juostuna 3. sisälle. Siirtyi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi ja laittoi samassa selvästi 
lisää tahtia. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 25,7. 6 Kevinin 
Tähti nousi 6. sisältä puolikas juostuna toiselle radalle. Sai samassa paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran alussa 
kiriin ja nousi lopussa toiseksi. Viim. 700 m 24,7. 7 Kruunun Prinssi lähti reippaasti ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai 
kierros juostuna kovan painostajan rinnalleen ja tahti kiihtyi merkittävästi. Jäi päätössatasella alakynteen 
voittotaiston suhteen ja puutui aivan lopussa selvästi. Esitys oli silti aivan hyvä. 5 Jumiini laukkasi lähdössä pahoin ja 
jäi selvästi. Kulki kovaa ja sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan 4. sisältä. Nousi päätösringin alkaessa toiselle 
ja sai pian paikan 3. ulkoa. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1600 m 25,5. 2 Helun Kuva 
nousi 5. sisältä 650 juostuna 3. ulos. Pudotti 850 ennen maalia 3. sisälle. Nousi loppusuoralla toiselle ja tuli 
asiallisesti. 3 Passinto juoksi johtavan kannassa. Puutui loppukaarteessa hieman ja seuraili maksimisijoitukseen. 1 
Jerkla O. K. matkasi 3. sisällä. Otti 950 ennen maalia laukan, minkä jälkeen oli aika vaisu. 

Väliajat: 27,5 / 7 - 28,5 / 7 - 25,0 / 7 - 26,5 / 4 

 

3. Lähtö 

1 Press Release matkasi johtavan kannassa. Pääsi 350 ennen maalia nousemaan toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran 
alussa kiriin ja otti lopussa erittäin helpon voiton. Viim. 400 m 13,0. 7 Kandice Boko juuttui nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Sai 850 juostuna vetoavun eteensä. Ei pitänyt loppukaarteessa selkäänsä ja pudotti sisäradalle. Sai 
loppusuoralla uusia voimia ja kiri lopussa vielä toiseksi. 10 Brixen juoksi 4. ulkona. Lähti 1450 ennen maalia kiriin 3. 
radalle. Eteni vajaa kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä mukavasti maaliin asti. 6 Starwoods Jewel 
matkasi toisessa ulkona. Jäi 900 juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä 
rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 5 Survival Sherif eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään varsin sopuisasti. 
Puutui päätössatasella lopulta hieman. 9 Stonecapes Unique seuraili 3. sisältä maksimisijoitukseen. 11 Borderline 
Silver matkasi 4. sisällä. Nousi 600 ennen maalia 3. ulos. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 8 Like Di Serafino 
matkasi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Otti vahvasta noususta 300 ennen maalia 
yllättäen laukan ja menetti pelinsä. Tuli lopun taustalta vielä hyvin, joten laukkaan paloi aivan kärkisijoitus. 12 River 
Mirch ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti 300 juostuna laukan ja putosi selvästi viimeiseksi. Suoritti jatkossa 
lähinnä tasaisesti. 2 Maxxio, 3 Albino Iceman ja 4 Laurila´s Ithildin olivat poissa. 



Väliajat: 14,5 / 5 - 19,0 / 5 - 16,0 / 5 - 13,5 / 1 

 

4. Lähtö 

8 Teppana matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle ja samassa kiriin 3.-4. radalle. Tuli lopun 
omaa tahtiaan ja ehti lopussa vielä varmaan voittoon. Viim. 600 m 26,5. 2 Kotorinnan Topi kiihdytti heti kärkeen. 
Tahti pysyi avausringillä reippaana. Jatkossa tahti tasaantui. Tuli hyvin maaliin asti. 3 Vilmai juoksi 3. sisällä. Kirikaista 
pysyi pitkään kiinni. Nousi 250 ennen maalia hetkeksi toiseen ulos. Pudotti pian takaisin sisäradalle ja jäi aivan 
lopussa vähintään tekniseen pussiin. Jotain voimia saattoi hyvin jäädä. 4 Vapun Muisto matkasi johtavan kannassa. 
Nousi 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli lopun tasaisesti. 6 Virittäjä sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. 
Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 1 Tarmo Ite lähti tasaisesti ja jäi 3. ulos. Siirtyi jo 1750 
ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 850 juostuna kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja putosi lauman hännille 4. ulos. 
Nousi 650 ennen maalia uudelleen 3.-4. radalle. Tuli juoksu huomioiden hyvin maaliin asti. 9 Uusi- Valtsu nousi 4. 
sisältä 550 juostuna 3. ulos. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 5 Velhomies lähti tahtiaan tapaillen ja jäi heti 
ratkaisevasti. 7 Lentoemo eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä alussa tahdin tasaisen reippaana. 
Motivaatio loppui täysin 350 ennen maalia, eikä enää innostunut ollenkaan. 

Väliajat: 26,5 / 2 - 26,0 / 2 - 31,5 / 2 - 29,0 / 8 

 

5. Lähtö 

12 Figaro Brick juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti loppukaarteessa hetkeksi toiseen 
ulos. Siirtyi pian takaisin 3. radalle. Runttasi lopussa luokkahevosen ottein vielä varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,5. 
10 Amazato matkasi 3.-2. ulkona. Kiertyi puolimatkassa kärkihevosen kupeelle. Tahti pysyi tasaisen reippaana. Tuli 
hienosti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. Palasi heti tauolta vahvassa iskussa. 8 Caviar Creation satsasi 
voimalla lähtöön. Pääsi 350 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui lopulta 750 juostuna kärkeen. Tuli mukavasti 
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 4 Masterpeace juoksi 3.-4. sisällä. Pääsi 550 ennen maalia nousemaan 
sujuvasti kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 500 m 14,3. 9 Shadow Leader juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 250 ennen 
maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 1 Stonecapes Rain matkasi 2.-3. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli 
tasaisesti. 6 Frozen Elsa otti alun rauhassa ja matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Nousi 750 juostuna 5. ulos. Tuli sieltä 
loppua asiallisesti. Viim. 700 m 14,3. 5 Grande Dragon eteni nopeasti kärkeen. Luopui 700 juostuna paineen alla 
paikastaan. Oli jatkossa johtavan kannasta tasainen. 3 Maize jäi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu 
kiertyi päätösringin alkaessa eteen. Taipui toisesta ulkoa selvästi loppukaarteessa. 7 Suejedi oli 4. ulkoa vaisu. 2 
Gabriella La Renta otti 200 juostuna kärkitaistosta laukan, mikä jatkui pitkäksi. 11 Win B. Hill oli poissa. 

Väliajat: 10,0 / 5 - 14,0 / 8 - 15,0 / 8 - 15,5 / 12 

 

6. Lähtö 

2 Shackhills Twister lähti hyvin ja painui nopeasti kärkeen. Luovutti paikkansa reilu 300 juostuna. Nousi samassa 
toiselle ja painui 600 juostuna uudelleen kärkeen. Tahti kiihtyi merkittävästi viimeisen takasuoran lopussa. Hallitsi 
vaivattomasti maaliin asti. Voitto tuli vielä täysin ajamatta. 1 Double Strike matkasi alun johtavan kannassa. Nousi 
650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisen takasuoran puolivälissä kovaa painetta. Tuli vahvasti maaliin 
asti, vaikka ei paremmalleen mitään voinutkaan. Viim. 700 m 11,7. 3 American Zakke matkasi 3. ulkona. Pudotti 
loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka ei voittotaistoon asti noussutkaan. Viim. 700 m 
11,4. 8 Bee Combo matkasi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli 
hyvällä otteella maaliin asti. Viim. 600 m 10,9. 6 Deep Blue Font matkasi toisessa ulkona. Siirtyi loppusuoran alussa 
kiriin 3. radalle. Tyytyi rahasuoralla seurailuun. 9 Rocky Cobbler matkasi pääosin 3. sisällä. Oli oikein pitkään vailla 
kiritilaa. Löysi vapaan radan 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun mukavasti. 7 Nemea Kato lähti heti ajamaan 
voimalla eteenpäin. Pääsikin 350 juostuna kärkipaikalle asti. Luopui paikastaan 200 metriä myöhemmin. Puutui 
johtavan kannasta loppukaarteessa. 5 Sultan Maharajah matkasi 4. sisällä, mistä teki kovassa lähdössä parhaansa. 4 
Salam Aleikum oli poissa. 



Väliajat: 13,5 / 7 - 16,5 / 2 - 14,0 / 2 - 11,0 / 2 

 

7. Lähtö 

7 Magic Madonna lähti aivan omaa tahtiaan ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin erittäin rauhassa. 
Lisäsi tahtia tarpeen mukaan ja otti lopussa helpon voiton. 8 Lake´s Diana matkasi 4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia 
kiriin. Tuli pitkän kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 13,0. 3 Birgit Combo jäi 200 juostuna johtavan kantaan. 
Oli lopussa tasainen kolmas. 5 Credit To Easy matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 
loppusuoran puolivälissä ja tuli mukavalla tyylillä maaliin. Viim. 700 m 12,2. 1 Over My Shoulder juoksi 3. sisällä. 
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan sata ennen maalia ja tuli lopun aivan pirteästi. 2 Kiikku´s Cashier 
matkasi toisessa ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pudotti samassa takaisin toiseen ulos. Siirtyi 700 
ennen maalia uudelleen 3. radan vetojuhdaksi. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. 11 Pixie Dust juoksi 5. ulkona. 
Lähti 900 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 800 m 12,7. 4 Amille Annabel lähti hyvin, 
mutta otti 200 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja jäi selvästi viimeiseksi. Sai alun rauhallisessa tahdissa 700 
juostuna paikan 6. sisältä. Nousi kierros juostuna 6. ulos. Tuli aivan juosten maaliin asti. 9 MAS Furious juoksi 5. 
sisällä. Nousi 850 ennen maalia 4. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle, 
minkä jälkeen oli tasainen. 10 Nubia juoksi 6.-5. sisällä, mistä kiri loppua asiallisesti. 12 Emily Quackfaster matkasi 3. 
ulkona. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Juuttui loppukaarteessa pahoin vaille kiritilaa. 
Löysi vapaan radan vasta päätössatasella, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. 6 Tima´s Miracle juuttui nopeasti 
toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä selvästi loppusuoralle tultaessa. 

Väliajat: 15,0 / 7 - 19,0 / 7 - 14,0 / 7 - 12,0 / 7 

 

8. Lähtö 

2 Excalibur It kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi kovasti. Vastaili helposti ja 
otti lopussa hallitun voiton. 3 Raskolnikov Frido juoksi 3. sisällä. Sai puolimatkassa paikan johtavan kannasta. Nousi 
650 ennen maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli hienosti maaliin asti, vaikka palasi pitkältä 
tauolta. Viim. 1000 m 11,6. 5 Farzad Boko sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi kierros juostuna 
kärkihevosen kupeelle ja löi kovaa painetta. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka aivan lopussa matka hieman painoikin. 6 
Pajas Face juoksi 3.-4. ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli aivan hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 11,1. 1 Sahara 
Rouge juoksi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti sisärataa pitkin ja seuraili tasaisesti. 9 Gambino Degato matkasi 2.-3. 
ulkona. Lähti 650 ennen maalia vetämättömästä selästä kiriin 3. radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. Viim. 600 m 
13,0. 10 Turno di Azzurra matkasi 5. sisällä. Sai edetä koko ajan sisärataa pitkin ja oli tasainen. 7 Invincible H. C. 
seuraili lopussa tasaisesti juostuaan 6.-5. sisällä. 8 Lindy Poppins juuttui 250 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen 
radan vetojuhdaksi. Sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Aloitti toisesta ulkoa viimeisen takasuoran alussa matkan 
kohden takajoukkoja ja oli vailla suurempaa virtaa. 4 Greenleaf Slim oli poissa. 

Väliajat: 12,5 / 2 - 16,0 / 2 - 11,5 / 2 - 12,5 / 2 

 


