1. Lähtö

8 Rehtorin Salli käynnistyi mukavasti ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle asti. Sai vetää avausringin sopivasti
ja nappasi lopussa hallitun voiton, vaikka ravi aivan lopussa heikkenikin. 12 Marhotti juoksi 5. sisällä. Nousi
850 ennen maalia toiselle radalle. Pudotti pian 3. sisälle. Nousi loppukaarteen puolivälissä kiriin 3. -4.
radalle kiriin ja puristi lopussa aivan voittaneen tuntumaan. Viim. 700 m 30,3. 10 Siriliisi juoksi 5. ulkona.
Lähti sieltä 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni tasaisesti kohden kärkeä ja sai 550
ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä mukavasti maaliin asti. 15 Boheemi juoksi 6. sisällä.
Nousi sieltä puolimatkassa 5. ulos. Lähti sieltä viimeisellä takasuoralla selkään 3. radalle. Nousi 350 ennen
maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun asiallisesti. 14 Hotlinki juoksi 7. ulkona. Oli siellä
loppukaarteen alussa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun
sijoitustaan paremmin. 16 Nietos seuraili lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen juostuaan pääosin 6.
sisällä. 4 Vekoriina matkasi toisessa ulkona, mistä otti lopussa aivan maksimaalisen sijoituksen. 7 Ruiske
lähti oikein rauhassa matkaan ja jäi takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 300 juostuna 8. sisälle. Sai
jatkossa edetä sujuvasti sisärataa pitkin, mutta jäi loppusuoralla 3. sisälle täysin vaille kiritilaa. 3 Tolinan
Piirto matkasi 3. ulkona, missä ei kierros ennen maalia pitänyt kunnolla selkäänsä. Nousi kuitenkin 900
ennen maalia selkään 3. radalle. Jumputti jatkossa keskijoukoissa 3. radalla ja tuli lopun tasaisesti. 2 Pitska
otti 3. sisällä 200 juostuna lyhyen laukan, mutta piti kuitenkin paikkansa. Jäi pian 4. sisälle. Nousi 850 ennen
maalia 3. ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan väylän vasta hieman ennen maalia ja
jossiteltavaa jäi. 11 Touhon Pyry juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 650
ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua, mutta hevosen ravi heikkeni samassa pahoin ja putosi
taustalle. Otti loppusuoran alussa vielä laukankin ja menetti loputkin mahdollisuutensa. 6 Tupsahti juuttui
alussa 3. radan kiertäjäksi ja sai 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Otti siinä viimeisen takasuoran
puolivälissä pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. Oli laukatessaan jo vaikeuksissa. 13 Parenski juoksi 6.
ulkona. Lähti sieltä 1100 ennen maalia selkiin 3. radalle. Kirin terä oli varsin lyhyt, ehkä 100 metriä, minkä
jälkeen matka kohden takajoukkoja alkoi. Loppu oli erittäin tahmeaa taivallusta. Viim. 1000 m 45,5. 1
Huippumalli jäi nopeasti 3. sisälle, missä laukkasi 850 ennen maalia pitkäksi. 5 Tuulian Sälli käynnistyi
mukavasti ja eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Jäi 150 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi
viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti
loppusuoran alussa laukan, mihin meni vähintään neljäs tila. 9 Miss Viehätys laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 36,0 / 8 - 35,5 / 8 - 32,0 / 8 - 32,5 / 8

2. Lähtö

5 Troopers matkasi alun 3. ulkona. Jäi sieltä toisessa kaarteessa 4. ulos. Kiertyi kierros ennen maalia
vetämättömästä selästä 5. ulos. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Nousi 350 ennen
maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 16,3. 16
Rose´s Nella juoksi 7. ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Nousi loppukaarteessa kiriin 4. 5. radalle ilman vetoapua ja puristi oikein hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 15,5. 14 Up All Night matkasi 8.
ulkona. Pudotti 900 ennen maalia hetkeksi sisäradalle. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle.
Nousi 300 ennen maalia selkään 4. -5. radalle. Siirtyi aivan lopussa vielä ulommas ja tuli hyvin sisään asti. 9
Vanilla Price juoksi 5. sisällä. Pääsi kierros juostuna 4. ulos. Eteni viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos.

Kirikaista pysyi jatkossa kiinni, eikä kunnon mahdollisuutta tullut enää missään vaiheessa. 12 Capo Birdland
juuttui heti alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni tasaisesti kohden kärkeä ja sai 700 juostuna
paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 350 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tuli asiallisesti maaliin asti. 7 Olly Jumper kiihdytti nopeasti kärkipaikalle.
Sai vetää avausringin rauhassa. Toisella kierroksella vauhti hieman kiihtyi. Antoi päätössatasella
kärkipaikalta selvästi periksi. 10 Nice My Sin juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 950 juostuna 3. ulos. Lähti
viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Jäi 300 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua, missä tuli
lopun tasaisesti. 11 Cheri Sane matkasi 5. -6. ulkona. Pudotti 900 ennen maalia sisäradalle. Nousi
loppukaarteen alussa kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Bugs Bunny Buzz matkasi johtavan kannassa.
Nousi sieltä 300 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista ei sieltä koskaan lopussa auennut. 8 Classical Star
juoksi 3. sisällä. Jäi sieltä lopussa täysin vaille kiritilaa johtavan kantaan. 15 Hight Profile kiersi alun
takajoukoissa 3. rataa pitkin. Peruutti 300 juostuna lauman hännille sisäradalle. Eteni kierros ennen maalia
4. sisälle. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Ewerth eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Sai
550 juostuna paikan toisesta ulkoa ja jäi 100 metriä myöhemmin 3. ulkopariin. Ei pitänyt enää 900 juostuna
selkäänsä ja pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Tuli lopun melko vaisusti. 4 Oxhouse FortyFour sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Kiertyi sieltä ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikalle.
Taipui siitä pahoin loppukaarteen puolivälissä ja tuli lopun varsin rauhallista tahtia. 13 Denna otti
alkumetreillä ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 3 Ursula M. P. käynnistyi hitaasti ja jäi heti 4. ulos.
Taipui sieltä selvästi loppukaarteen alussa ja oli oikein vaisu. 2 Devil´s Rock otti 250 juostuna kuudennelta
sijalta pitkän laukan. Kulki jatkossa kulisseissa asiallisesti, mutta laukkasi 1200 juostuna hylättynä uudelleen
pahoin.

Väliajat: 22,0 / 7 - 20,0 / 7 - 17,5 / 7 - 18,0 / 5

3. Lähtö

7 I. P. Vapari matkasi harvassa laumassa 3. -4. ulkona. Lähti sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Pääsi 800 ennen maalia kärkihevosen kupeella. Puristi siitä lopussa niukasti, mutta varmasti
voittoon. 4 Jullen Eko käynnistyi vauhdilla ja sai 250 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Lisäsi 700 juostuna
tempoa merkittävästi ja veti jatkossa selvällä erolla muihin. Sai viimeisen takasuoran alussa painostajan
rinnalleen, mille vastaili hyvin, vaikka jäikin aivan lopussa toiseksi. 5 Kuutti sai ensimmäisen takasuoran
alussa paikan 4. sisältä. Nousi sieltä 550 juostuna toiseen ulos. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa
toiseksi toiselle radalle. Seuraili sieltä lopussa selvästi kärkiparille jääneenä kolmanneksi. 9 Masun Vilke
juoksi 3. sisällä, minne jäi kierros juostuna väsyneen vastustajan taakse vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan
700 ennen maalia. Lähti samassa kiriin 3.-4. radalle ja tuli mukavasti maaliin asti. 8 Mayatuuli matkasi 3.
ulkona, mistä ei vain riittänyt kirivaiheessa. 1 Fiannan Mahti otti pahan lähtölaukan ja jäi aivan lauman
viimeiseksi. Suoritti siellä jatkossa tasaisesti. Viim. 1900 m 31,0. 12 Mootsartti juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä
1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 850 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti
loppukaarteen alussa toiselle radalle ja otti lopussa maksimit. 11 Päällykäinen matkasi lauman hännillä
toisella radalla. Sai edetä viimeisellä takasuoralla sujuvasti. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua, mutta ei suorittanut ohituksia. 10 Helkan Terttu juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 850 ennen maalia
toiselle radalle. Lähti loppukaarteen puolivälissä kirini 3. radalle. Otti loppusuoran alussa laukan ja menetti
samassa pelinsä. 2 Kalevatar juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 2. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 950 ennen maalia kakkoskeulaksi, missä laukkasi 750 ennen maalia pitkäksi. 3
Hyvityksen Pyry kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Taipui sieltä 950

juostuna ja aloitti matkan kohden takajoukkoja. Keskeytti lopulta viimeisen takasuoran lopulla. 6 Elitloppet
oli poissa.

Väliajat: 25,5 / 4 - 27,0 / 4 -33,0 / 4 - 30,5 / 7

4. Lähtö

10 Feeling Dream matkasi 5. -6. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 350 ennen
maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja puristi vahvasti selvään voittoon, vaikka alla oli pitkä tauko. Viim.
700 m 13,4. 6 Ghaliya Web käynnistyi reippaasti ja eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Painui 400 juostuna
kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää pitkään haluamaansa tahtia. Kiristi vauhtia loppukaarteessa ja tuli hyvin
maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. 2 Tesslove juoksi toisessa ulkona. Jäi kierros juostuna 3. ulos, mistä lähti
900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai loppusuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa ja tuli
juosten maaliin asti. 4 Real Arch kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Oli
sieltä lopussa asiallinen neljäs ja hieman voimiakin saattoi jäädä tähteelle. 1 Sara Journey juoksi 3. sisällä.
Nousi sieltä päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ja tuli mukavasti
maaliin asti. 9 Inflammable Jam juoksi 4. -5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.
radalle. Puursi kirinsä asiallisesti maaliin asti, vaikka ei kärkeä missään vaiheessa uhannutkaan. 7 Jeppes
Roulett lähti puolikovaa ja juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran alussa
lauman hännille sisäradalle. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. 11 Leader Aria matkasi alun 6. ulkona. Lähti sieltä 1500 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Sai kierros juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Putosi siitä 300 ennen maalia
kärkitaistosta, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut. 5 Maccabi Yosef juoksi 3. -4. ulkona. Oli siellä
jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Pudotti 300 ennen maalia sisäradalle. Nousi loppusuoran puolivälissä
ulospäin ja tuli lopun terävästi. 8 J. A. Priscilla seuraili 4. sisältä melko vaisusti ja otti aivan maksimit. 3
Nickelback kiersi alun 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai ensimmäisen takasuoran alussa
kuolemanpaikan haltuunsa. Kierros juostuna eteen ilmestyi vetoapu. Taipui toisesta ulkoa viimeisellä
takasuoralla selvästi ja tuli lopun vaisusti. 12 Bwt Duracell oli poissa.

Väliajat: 15,5 / 6 - 19,0 / 6- 17,5 / 6 - 14,5 / 6

5. Lähtö

7 Marvel Neat käynnistyi aivan mukavasti ja sai ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikan haltuunsa.
Pudotti siitä 600 juostuna johtavan kantaan. Nousi kovaa vetäneen kärkihevosen kannasta viimeisen
takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa selvän
voiton. Oli taas oikein vakuuttava! 1 Diva Speed juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä
toiseen ulos. Eteni 400 ennen maalia kolmanneksi. Nousi 150 ennen maalia toiselle radalle ja puristi lopussa
varmasti toiseksi. 2 Adelee matkasi johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopulla 3. sisälle. Nousi
viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Pudotti 450 ennen maalia johtavan kantaan, mistä oli lopussa
asiallinen kolmas. 3 Florentina juoksi harvassa muodostelmassa 5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia toiselle

radalle. Seuraili jatkossa asiallisesti maaliin asti. 12 Benon Safiro juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisellä
takasuoralla toiselle radalle ja sai jatkossa edetä sopuisasti maksimisijoitukseen. 5 Leemark´s Celica juuttui
nopeasti 5. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle
ja seuraili jatkossa tasaisesti maksimisijoitukseen. 6 Cracelyn kiihdytti heti kärkipaikalle, missä vauhti jäi
päälle ja tempo oli reipasta. Jäi kärkipaikalta viimeisen takasuoran lopulla alakynteen ja seuraili jatkossa
tasaisesti. 9 Amazato matkasi toisessa ulkona, vaikkakin vasta 6. sisähevosen rinnalla. Lähti sieltä kierros
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti, eikä ohituksia tapahtunut missään
vaiheessa. 11 Pica- Pica Oak juoksi takajoukoissa, mistä lähti 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä selvästi ja putosi lopussa taustalle. 4 Lovely Futura
laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Feeling Classy laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Surprise Rose oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 6 - 14,0 / 6 - 19,0 / 6 - 17,5 / 7

6. Lähtö

4 Aatsi käynnistyi mukavasti ja sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan johtavan kannasta. Eteni 450
juostuna kärkipaikalle asti. Sai vetää avauskierroksen rauhallisesti. Kiihdytti tasaisesti vauhtia loppua
kohden ja otti lopulta ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 28,0. 2 Lorutyttö juoksi 3. sisällä. Sai 550 ennen
maalia paikan johtavan kannasta, mistä oli lopussa selvästi kärkihevoselle hävinneenä toinen. 9 Wauhti
eteni alussa sisärataa pitkin ja pääsi 400 juostuna nousemaan toiseen ulos. Lähti sieltä 550 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä asiallisesti maaliin asti. 7 Tutun Impi matkasi 3. ulkona, missä
otti puolikas juostuna laukan ja jäi selvästi lisää. Sai kierros juostuna paikan 5. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä umpirehellisesti maaliin asti. Viim. 2000 m
28,9. 5 Riipinen juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Eteni 800 juostuna kärkihevosen kupeelle. Putosi siitä loppukaarteen puolivälissä
kärkihevosen tuntumasta, mutta säilytti oman vauhtinsa maaliin asti. 6 Uljas Suomalainen matkasi 4. sisällä,
mistä tuli sisäradan vetäessä tasaisesti maaliin asti. 8 Herra Hopo käynnistyi reippaasti ja eteni kärkipaikalle
jo 200 juostuna. Luopui paikastaan 250 metriä myöhemmin. Nousi johtavan kannasta toiseen ulos puolikas
ennen maalia. Siirtyi samassa selkään 3. radalle, missä kirikaista pysyi kiinni. Ei enää loppusuoralla pysynyt
vetoapunsa selässä. Olisi silti sisäradalla pysyessään ollut todennäköisesti toinen. 11 Virin Eko seuraili 3.
ulkoa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Korven Tinnitus juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 700 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi nopeasti, eikä suorittanut kirissään ohituksia. 1 Mikori
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Otti samassa laukan ja putosi taustalle,
missä laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 12 Mysteerio matkasi taustalla toisella radalla, missä otti 550
juostuna myötätuntolaukan, kun ulkopuolella juossut hevonen levisi laukalle. Mysteerion laukka jatkui
pitkäksi asti. 3 Manionni oli poissa.

Väliajat: 29,5 / 4 - 32,5 / 4 - 29,0 / 4 - 28,0 / 4

7. Lähtö

1 Questionmark Me kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä kontrolloi lähtöä oikein helposti maaliin asti. 9
Prayer´s Hope matkasi johtavan kannassa, mistä oli lopussa varmasti toinen. Voimiakin jäi varmasti jäljelle,
sillä luukku aukeni vasta varsin myöhään. 6 Atos Palmen juoksi 4. sisällä, mistä sai loppusuoran alussa
paikan 3. sisältä. Oli sieltä sisäradan vetäessä asiallinen kolmas. 7 Cousin Evert lähti heti ajamaan 3. rataa
ilman vetoapua eteenpäin. Sai 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tuli mallikkaasti maaliin asti.
10 George Birdland juoksi 3. sisällä, mistä nousi 250 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli juosten maaliin asti. 5 Case Closed matkasi 3. ulkona. Seuraili sieltä
tasaisesti maaliin asti. 11 Bouder Luke matkasi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.
radalle. Nousi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti. Vim. 700 m 14,0. 3
Valnes Gary käynnistyi oikein reippaasti ja oli lähellä saada kärkipaikan haltuunsa. Jäi kuitenkin
kuolemanpaikalle, minne sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 300 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Oli kirissään lähinnä tasainen. 8 Capo The Emil lähti reippaasti, mutta otti
ensimmäisen kaarteen puolivälissä kiinni ja peruutti 400 juostuna 5. sisälle. Oli sieltä lopussa kirivaiheessa
vain tasainen. 2 Staro Jersey Side matkasi alun 3. ulkona, mistä jäi 550 juostuna 4. ulos. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi 300 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun tasaisesti. 4 J. A. Ninja ja 12 Look Complete olivat poissa.

Väliajat: 14,0 / 1 - 15,5 / 1 - 14,0 / 1

8. Lähtö

8 Roberto Diver käynnistyi ulkoa vauhdilla ja eteni jo 250 juostuna kärkipaikalle. Tämän jälkeen sai säätää
vauhdin täysin mieleisekseen ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 4 Sweet Malkin juuttui alussa 3. radan
kiertäjäksi, mistä pääsi ensimmäisen takasuoran alussa pudottamaan toiseen ulos. Lähti sieltä 900 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Pudotti
300 ennen maalia johtavan kantaan ja oli lopussa hyvä toinen. Viim. 700 m 12,4. 10 Hataar The Brave juoksi
4. sisällä. Sai sieltä 650 ennen maalia paikan 3. sisältä ja oli lopussa sisäradan vetäessä varmasti kolmas. 12
Jimmy Ray juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun vahvasti. Viim.
700 m 12,1. 1 Ingrosso juoksi 5. sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 2 Basswood
Grove juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 650 ennen maalia toiseen ulos. Jäi 300 ennen maalia 3. sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi ja tuli lopun tasaisesti. 7 Capo The Amour juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä
kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi 650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni
hetken oikein hyvin. Pudotti 350 ennen maalia toiselle radalle, mistä nousi loppusuoran alussa uudelleen
kiriin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 11 Bwt Rock And Roll matkasi 4. ulkona. Nousi 600 ennen maalia
selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja tuli lopun aika vaisusti. 6 Gunvald matkasi alun
keskijoukoissa 3. radalla, missä peruutti 400 juostuna 7. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle
radalle. Suoritti taustalta kirivaiheessa vain tasaisesti. Viim. 700 m 14,9. 3 Silent juuttui 350 juostuna 3.
sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti siitä viimeisen takasuoran alussa matkan kohden
takajoukkoja ja tuli lopun aika vaisusti. 5 Catahecassa Zest oli alussa selvästi nopein. Luopui paikastaan 300
juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 450 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 9 Greytail Eric
juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirimistä ei kuitenkaan tapahtunut ja
pudotti päätöspuolikkaan alussa keskijoukkoihin toiselle radalle. Taipui samassa selvästi ja laukkasi
loppusuoran alussa väsyneenä vielä pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 8 - 18,0 / 8 - 16,0 / 8 - 12,5 / 8

9. Lähtö

4 Wilhelm Nash käynnistyi mukavasti ja sai kärkipaikan haltuunsa suosiolla 250 juostuna. Veti jatkossa
rauhallista tahtia ja otti lopun reippaalla lopetuksellaan oikein helpon voiton. 2 Ice Wine kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä luopui 250 juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta kunnon mahdollisuutta saamatta
varmasti toisena maalissa. Viim. 700 m 12,0. 9 Excalibur It juuttui 300 juostuna kuolemanpaikalle, missä ei
vaatinut vauhtia. Puristi kuolemanpaikalta mallikkaasti perille asti, vaikka ei lopussa sisäradan hevosia
pystynytkään haastamaan. 11 Elliot Web juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä mallikkaasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,7. 10 Hopeless Guy juoksi 4.
sisällä, mistä tunki loppukaarteen alussa ahtaan oloisesti 3. sisälle. Tuli sieltä sisäradan vetäessä juosten
maaliin asti. 1 Lindy Poppins matkasi 3. sisällä, mistä nousi, tai nostettiin loppukaarteen alussa toiseen ulos.
Kiritilaa ei sieltä lopussa löytynyt. 3 Fade To Jam juoksi 5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä toiselle radalle. Ei vain riittänyt jatkossa ja otti maksimit. 6 Finally Famous peruutti 300
juostuna 4. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Otti 300 ennen maalia yllättäen
pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 5 Hamis Fameraiser sai nopeasti paikan toisesta ulkoa.
Taipui sieltä viimeisen takasuoran alussa selvästi ja tuli lopun melko vaisusti. 7 Tessa´s Devil ja 8 Heidi Ale
olivat poissa.

Väliajat: 16,0 / 4 - 18,5 / 4 - 17,0 / 4 - 12,5 / 4

10. Lähtö

1 Josveis kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai pian painostajan rinnalleen. Vauhti pysyi avausringillä kovana.
Sai kolmannella puolikkaalla rauhoittaa ja piti lopussa varmaan voittoon. 8 Polara lähti heti ajamaan 3.
rataa ilman vetoapua eteenpäin. Saikin ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikan haltuunsa. Piti
siinä tahdin reippaana. Toisella puristi siitä loppuun asti vahvasti, vaikka ei lopussa enää pystynytkään
voittanutta haastamaan. 2 Pyörylän Paroni pyrki alussa kärkipaikalle, mutta joutui 250 juostuna tyytymään
paikkaan johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 5 Tee Wee Paroni juoksi 3. sisällä, mistä
ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 4 Rapin Aatos juoksi 4. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiselle
radalle ja 300 ennen maalia selkään 3. radalle. Loppusuoran alussa edelleen kiriin 4. radalle ja tuli lopun
asiallisesti. Viim. 400 m 28,7. 6 Diktaattori matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Kirissä ei kuitenkaan ollut suurempaa potkua ja tyytyi lähinnä säilyttämään asemansa.
Viim. 700 m 27,6. 7 Kukan Tutu lähti mukavasti ja jäi 250 juostuna 3. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pysyi siellä kovassa tehtävässä loppusuoran alkuun
asti kärjen kyydissä, minkä jälkeen antoi hieman periksi. 3 Tuikun Poju jäi heti aivan lauman hännille, missä
oli jatkossa vaisu. 9 Ellin Sisu laukkasi pahoin jo paljon ennen lähtölinjaa ja menetti samassa
mahdollisuutensa. Keskeytti taustalla viimeisellä takasuoralla.

Väliajat: 21,5 / 1 - 22,5 / 1 - 28,5 / 1 - 28,5 / 1

11. Lähtö

2 Regent Zet kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai säätää vauhdin aivan mieleisekseen. Kiihdytti lopussa
vauhtia ja otti oikein helpon voiton. 3 Ranch Newman matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran
puolivälissä toiselle radalle ja oli lopussa taktiikkajuoksussa toinen. 11 Shadow Of Brisbane juoksi 5. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman
vetoapua ja tuli erittäin hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 11,7. 1 Tir Du Caux juoksi 4. sisällä, mistä sai 450
ennen maalia paikan 3. sisältä. Tuli sieltä kunnolla tilaa saamatta neljäntenä sisään. 9 Stay Alert juoksi 3.
sisällä. Nousi sieltä 450 ennen maalia toiseen ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan
radan loppusuoran puolivälissä ja tuli loppumetrit ulkoratoja pitkin vahvasti. 5 Maffioso Face juoksi 4.
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Puristi pitkän kirinsä aivan mukavasti
maaliin asti. Viim. 700 m 13,3. 6 William Pine lähti hyvin ja kävi hetken kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi pian
paikkaansa. Antoi kuolemanpaikalta loppusuoralla hieman periksi, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut.
10 Bret Boko sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Kiri mukavasti loppusuoran puoliväliin asti, minkä jälkeen kirin terä katkesi ja putosi lopussa
taustalle. 7 Asante matkasi 3. ulkona, mistä taipui loppukaarteen alussa ja seuraili lopun aika vaisusti. 4
Elliot Boko, 8 Next Direction ja 12 Big Headache olivat poissa.

Väliajat: 12,5 / 2 - 15,5 / 2 - 17,0 / 2 - 13,5 / 2

