1. Lähtö

4 Laktori juuttui alussa kuolemanpaikalle, minne ori sai ensimmäisen kaarteen lopussa vetoavun eteensä.
Se lähti 800 ennen maalia toisesta ulkoa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori jyräsi loppusuoralla hallittuun
voittoon. Viim. 700 m 36,9. 5 Jets Velho lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin ja ruuna saikin
300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se haparoi siinä hieman ensimmäisen takasuoran puolivälissä,
mutta säilytti kuitenkin paikkansa. Ori puristi siitä rehellisesti sisään asti ja sai päätössatasella otteen
keulahevosesta. 3 Menolexa Rols kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai koko ajan pientä painetta
osakseen. Se tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka putosikin lopussa niukasti kolmanneksi. 7 Virkun Hohto
matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 3.ulkoa. Se oli sieltä
lopussa tasainen neljäs. 2 Aarne Hem seuraili johtavan kannasta maksimisijoitukseen. 1 Jylhäväre lähti
rauhassa matkaan ja ruuna jäi 3.sisään. Se laukkasi siellä 550 juostuna lyhyesti. Ruuna otti 100 metriä
myöhemmin uuden laukan, mistä selittyään se ei suuremmin vakuuttanut. 6 Sähkömies lähti 1650 ennen
maalia 3.ulkoa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni rauhallisessa vauhdissa nopeasti kärjen rinnalle
3.radalle. Se otti puolimatkassa laukan ja putosi kärkijoukon hännille. Ruuna otti viimeisen takasuoran
lopulla uuden laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 8 Varpukan Lilja lähti ensimmäisen takasuoran
alussa taustalta selkään 3.radalle. Se otti 550 juostuna pahan laukan ja tamma putosi lauman hännille. Se
sai viimeisen takasuoran puolivälissä tuntuman kärkijoukkoon. Tamma otti loppusuoran puolivälissä uuden
laukan, mihin se menetti ehkä viidennen sijan.

Väliajat: 48,0 / 3 - 43,0 / 3 - 39,5 / 3 - 36,5 / 4

2. Lähtö

1 Tiger Vice kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää alun rauhallisesti. Se kiihdytti viimeisellä
takasuoralla vauhtia ja ruuna nappasi lopussa oikein ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 16,0. 16 Feeling Flash
lähti 6.ulkoa kierros ennen maalia selkiin 3.radalle. Ruuna siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4-5.radalle
ilman vetoapua ja se kiri lopussa varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 19,4. 13 Revolver juoksi 6.sisällä, mistä
ruuna sai 950 ennen maalia paikan 5.sisältä. Se sai sieltä 250 ennen maalia vapaan radan ja ruuna kiri lopun
ulkoratoja pitkin asiallisesti. 10 Bwt Duracell matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli lopun tasaisesti. 8
Lisebet juoksi 4.sisällä, mistä tamma sai loppukaarteen alussa paikan 3.sisältä. Se nousi loppusuoralle
tultaessa kiriin 3-4.radalle ja tamma tuli kunnolla tilaa saamatta asiallisesti maaliin asti. 9 Amorcito sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä ori jäi toisen kaarteen puolivälissä 3.ulos. Se lähti sieltä 950 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Orin kirin terä katkesi loppusuoran alkuun ja se menetti lopussa
hieman asemiaan. 2 Larry Bell lähti rauhassa matkaan ja ori pudotti ensimmäisen kaarteen puolivälissä
5.sisään. Se nousi sieltä 950 ennen maalia 3.ulos. Ori jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä pahoin
vaille kiritilaa. Se haparoi hieman 400 ennen maalia ja ajautui ulkoradoille. Ori tuli siellä lopun sijoitustaan
paremmin. 15 Mountain Dior lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin ja tamma eteni 750
juostuna kuolemanpaikalle. Se antoi siitä loppusuoran alussa hieman periksi, mutta kesti kuitenkin vielä
rahasijalle. 5 Ranch Ringading matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos.
Kirikaista pysyi jatkossa kiinni ja ainakin jonkin verran voimia jäi jäljelle. 14 Teacher In Space juoksi 5.ulkona,
missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppukaarteen puolivälissä, minkä jälkeen se oli

lopussa lähinnä tasainen. 3 Wasa Thumbelina sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä tamma
antoi loppukaarteen alussa periksi. Viim. 400 m 25,8. 12 Mr Classico otti alun rauhassa ja matkasi 7.ulkona,
mistä ruuna lähti puolimatkassa selkiin 3.radalle. Sen kirin terä katkesi loppukaarteen alussa ja ruuna tyytyi
lopussa seurailuun. 7 Leemark´s Gwen jäi alussa takajoukkoihin 3.radan kiertäjäksi. Tamma sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan lauman hänniltä 7.sisältä. Se antoi sieltä selvästi periksi loppukaarteessa. 4
Rain´s Fury otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 6 Landlords Mindylee laukkasi 100 juostuna
lyhyesti kärjen rinnalta 3.radalta. Tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4.sisähevosen rinnalta
toisen radan vetojuhtana. Se sai 750 juostuna paikan toisesta ulkoa. Tamma laukkaili siellä viimeisen
takasuoran puolivälissä hylkäykseen. 11 Doris Fastback oli poissa.

Väliajat: 21,5 / 1 - 21,0 / 1 - 20,0 / 1 - 15,5 / 1

3. Lähtö

9 Sumerwind Son matkasi 3.sisällä, mistä ori pääsi loppukaarteen alussa nousemaan 3.ulos. Se siirtyi
loppusuoralle tultaessa selkään 4.radalle. Ori siirtyi pian vapaalle radalle ja nappasi lopussa varman voiton.
6 See His Glory sai nopeasti paikan 3.ulkoa, mistä tamma lähti 450 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi
350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Tamma tuli hyviin sisään asti, vaikka jäikin lopussa
toiseksi. 3 M. T. Justawinner sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa, mistä ruuna lähti
loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli kirissään tasainen ja ruuna oli lopussa selvästi
kärkiparille jääneenä kolmas. 5 First Time Out lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna
sai 350 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 1 Felippe Star kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna antoi päätössatasella hieman periksi. 8 Danny Daylight matkasi 4.ulkona, mistä
ruuna seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Vanilla Price otti alun rauhassa ja tamma matkasi lopulta
5.ulkona. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma siirtyi
loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja se tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 4 Grace Pezzo sai
nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 11 King J
Cash matkasi 4.sisällä, mistä ori sai loppukaarteen alussa paikan 3.sisältä. Se seuraili sieltä lopussa kunnolla
tilaa saamatta koko lailla maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Amazing Spring juuttui alussa takajoukkoihin
3.radalle. Tamma pakitti ensimmäisen takasuoran alussa taustalle sisäradalle, missä se myös pysyi jatkossa.
10 Gold Magnum laukkasi pahoin ja jäi ratkaisevasti jo ennen lähtölinjaa. 12 Honey Star matkasi lauman
hännillä 5.sisällä. Ruuna sai loppukaarteessa paikan 4.sisältä. Se laukkasi loppusuoran puolivälissä
paineissaan hylkäykseen.

Väliajat: 15,0 / 1 - 17,5 / 1 - 18,5 / 1 - 19,5 / 9

4. Lähtö

11 Takenote matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se eteni nopeasti kärjen rinnalle 3.radalle ja ruuna jyräsi loppusuoralla eleettömään voittoon.
Viim. 1000 m 27,6. 5 Erehys juuttui heti 3.radan kiertäjäksi, missä ori ajoi ensimmäisellä takasuoralla

eteenpäin. Se sai ensimmäisen takasuoran lopulla kuolemanpaikan haltuunsa. Ori puristi siitä rehellisesti
maaliin asti ja oli lopussa varmasti toinen. 8 Suvisipi juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti 550 ennen maalia
selkään 3.radalle. Se tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti ja oli lopussa kolmas. 14 Vauhti- Leevi matkasi alun
4.ulkona, mistä ruuna pudotti 650 juostuna 4.sisään. Se sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan
3.sisältä. Ruuna nousi 350 ennen maalia toiseen ulos, mistä se ei saanut lopussa kiritilaa. 7 Pimun Pimu sai
nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä tamma sai viimeisen takasuoran puolivälissä vastustajan laukan
ansiosta kärkipaikan haltuunsa. Se antoi siitä päätössatasella hieman periksi. 13 Mikori laukkasi lähdössä ja
ruuna jäi taustalle sisäradalle. Se suoritti jatkossa aivan hyvin. Kirikaistakin oli pitkään kiinni ja varaakin jäi.
Viim. 1900 m 28,3. 1 Velars juoksi 3.sisällä, mistä se ei saanut lopussa kiritilaa. 15 Sisu- Oskari matkasi aivan
lauman hännillä toisella radalla, mistä ruuna teki asiallisen 600 metrin kirin. Viim. 1000 m 27,6. 12 Rankkari
seuraili 4.ulkoa maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Torpparin Sisu seuraili 6.ulkoa maksimaaliseen
sijoitukseen. 16 Taksvenla seuraili lauman hänniltä suuremmin vakuuttamatta. 3 Humetar matkasi toisessa
ulkona, mistä tamma taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla. 4 Kalevatar juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, missä tamma otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä pahan laukan ja menetti samassa
mahdollisuutensa. Se oli lopussa takajoukoista sisäradalta melko vaisu. 2 Onon Nopsahotti laukkasi
lähdössä ja ruuna putosi taustalle. Se sinetöi epäonnistumisensa toisen kaarteen uudella laukallaan. 9
Helun Kuva matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se ei
oikein missään vaiheessa edennyt ja tamma taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä. 6 Rallan
Salama kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä ori laukkasi yllättäen 650 ennen maalia. Se laukkasi
hylkäyksen rajamaille. Ori laukkasi vielä loppukaarteessa uudelleen ja meni hylkäykseen.

Väliajat: 30,5 / 6 - 30,5 / 6 - 31,5 / 7 - 27,0 / 11

5. Lähtö

4 Crystal Bay käynnistyi mukavasti ja ori painui 350 juostuna kärkipaikalle. Se sai jatkossa vetää oikein
rauhallisesti ja ori nappasi reippaalla lopetuksellaan lopussa helpon voiton. Viim. 700 m 11,3. 2 Jimmy Ray
matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna oli lopussa sisäradan vetäessä varmasti toinen. Viim. 700 m 11,7. 6
East Jahunga seuraili 3.sisältä asiallisesti kolmanneksi. 3 Sun Vincent tuli 4.sisältä asiallisesti maaliin asti.
Viim. 700 m 12,2. 12 Yezzir Hanover matkasi 5.sisällä, mistä ruuna nousi loppusuoran alussa kiriin 3.radalle
ja se tuli mukavasti maaliin asti. 5 Don Pescador juuttui ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle,
missä ruuna tyytyi oikein rauhalliseen matkavauhtiin. Vauhti kiihtyi oikein kovasti viimeisellä takasuoralla ja
hevonen ei vain lopussa pysynyt kovassa tempossa mukana. Esityksessä ei silti ollut moittimista. Viim. 700
m 13,7. 8 Be My Hot Stuff juoksi 6.sisällä, mistä ruuna seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Incognito
Tooma juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti 950 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä
katkesi loppukaarteen puolivälissä, mutta ruuna ei silti koskaan täysin luovuttanut. 1 Decena kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä tamma laukkasi ensimmäisen kaarteen puolivälissä ja se putosi 3.ulos. Tamma seuraili
sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 15 Callaway Scoop juoksi 7.ulkona, mistä ruuna jäi loppusuoran
alussa hieman vetämättömiin selkiin ja jotain voimia saattoi jäädä käyttämättä. Viim. 1000 m 15,0. 7 Zelda
Gowan matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle. Se
tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 9 Umberto Croft juoksi 5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen
maalia selkään 3.radalle. Se ei pysynyt viimeisellä takasuoralla vetoapunsa kyydissä ja ruuna tuli lopun
tasaisesti. 16 Bear Yankee ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa juostuaan 7.sisällä. 10 Proud Leader matkasi
6.ulkona, mistä ruuna ei saanut lopussa rintaman takaa kiritilaa. 14 Better Boost otti 100 juostuna laukan ja

ruuna jäi taustalle, missä se myös pysyi jatkossa. 13 Jamas King Arthur ei suorittanut lopussa ohituksia
juostuaan 8.sisällä.

Väliajat: 18,5 / 4 - 22,5 / 4 - 24,0 / 4 - 12,0 / 4

6. Lähtö

2 Hillervo jäi 200 juostuna johtavan kantaan ja 250 metriä myöhemmin 3.sisään. Tamma sai 450 ennen
maalia sujuvasti paikan toisesta ulkoa, mistä se kiri loppusuoralla hallittuun voittoon. Viim. 400 m 26,6. 5
Kruunun Prinssi lähti heti ajamaan etenemään 3.rataa eteenpäin ja ruuna eteni 450 juostuna kärkipaikalle
asti. Se tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Svengi matkasi 4.ulkona, mistä
tamma lähti 900 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai päätöspuolikkaan alussa
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tamma tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 29,1. 11 Y. P. Annmarie
matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi 350 ennen maalia 3.ulos. Se oli lopussa tasainen neljäs. 7 Raama
juuttui alussa selkään 3.radalle, missä ruuna otti 450 juostuna laukan ja se putosi lauman hännille. Ruuna
suoritti jatkossa asiallisesti ja oli lopulta viides. Viim. 1400 m 29,3. 12 Bohotti nousi toisen kierroksen
alkaessa 4.ulos. Kirikaista pysyi siellä viimeisellä takasuoralla kiinni ja ori pudotti loppukaarteen alussa
sisäradalle. Se seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 3 Krannin Pihla matkasi toisessa ulkona, minne tamma
jäi loppukaarteen alussa täysin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoralle tultaessa, minkä jälkeen
se tuli lopun sijoitustaan paremmin. 10 Rojaali laukkasi 3.ulkona pahoin ensimmäisen takasuoran
puolivälissä ja ori putosi taustalle. Se oli lopussa lähinnä tasainen. 4 Hyvityksen Pyry painui
kuolemanpaikalta kärkeen 250 juostuna. Ruuna luopui paikastaan 450 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa.
Se putosi sieltä loppukaarteen puolivälissä kärjen kyydistä ja ruuna putosi taustalle. Viim. 400 m 37,6. 9
Tirehtööri matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi 650 juostuna 3.ulos. Se jäi sinne pahoin 550 ennen vaille
kiritilaa. Ruuna pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle, mistä se ei lopussa suorittanut ohituksia. 6
Parenski lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori sai 450 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä se antoi pahoin periksi viimeisen takasuoran lopulla ja matka kohde takajoukkoja alkoi. 8
Mylverin Yrjö matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi loppukaarteen
alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna laukkasi loppusuoralle tultaessa pitkäksi.

Väliajat: 28,0 / 5 - 29,0 / 5 - 32,0 / 5 - 27,5 / 2

7. Lähtö

8 Unequalled Stride otti alun rauhassa ja tamma sai paikan 5.ulkoa. Se lähti 1250 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai 900 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se jyräsi
loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1400 m 15,9. 5 Rapid Leader kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, mistä
ruuna tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 3 Boy Named Sue juoksi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Se eteni hetken oikein hyvin ja
ruuna sai loppukaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Se oli siitä lopussa tasainen kolmas. Viim. 700 m 17,0.
7 Big Molly eteni nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Se lähti

toisesta ulkoa 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma pääsi loppukaarteen alussa
pudottamaan 3.ulos, mistä se oli lopussa tauko huomioiden asiallinen neljäs. 4 Giorgio Noster matkasi
4.sisällä, mistä ruuna nousi 350 ennen maalia toiselle radalle, mutta kirikaista pysyi kiinni. Vapaa rata löytyi
loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen ruuna ajautui vielä aivan lopussa vaille kiritilaa. 11 Catahecassa
Zest juoksi 5.sisällä, mistä ori ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 1 Lucas Gran matkasi johtavan kannassa,
mistä ruuna antoi loppukaarteessa periksi ja otti aivan maksimit. 10 Zero Kemp juoksi 4.ulkona, mistä ruuna
lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se tyytyi lopussa vain säilyttämään asemansa. 12 Blady Yalumba
nousi 6.sisältä kierros juostuna 5.ulos. Se lähti sieltä loppukaarteessa kiriin ulkoradoille, mutta ruuna tyytyi
lähinnä säilyttämään asemansa. 9 Pitbull ei saanut lopussa kiritilaa juostuaan pääosin 3.sisällä. 6 Aspenhill´s
Apache lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna sai 450 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Se jäi 900 ennen maalia toiseen ulos, mistä ruuna taipui viimeisen takasuoran puolivälissä
selvästi. 2 Feeling Dream oli poissa.

Väliajat: 14,5 / 5 - 16,5 / 5 - 17,5 / 5 - 15,0 / 8

8. Lähtö

6 Dison World matkasi alun 3.ulkona, mistä tamma sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se lähti 800
ennen maalia kiriin 3.radalle ja tamma painui viimeisen takasuoran puolivälissä kärkipaikalle. Se hallitsi
loppumatkaa varmoin ottein. Viim. 700 m 16,2. 4 Classic Valley eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori
painui toisen kaarteen alussa kärkipaikalle. Se jäi viimeisen takasuoran puolivälissä johtavan kantaan ja ori
oli lopulta varmasti toinen. 9 Bail Out Kemp juoksi 3.ulkona, mistä ruuna pudotti päätöspuolikkaan alussa
sisäradalle ja se oli lopulta varmasti kolmas. 8 Choco Rose suoritti 4.ulkoa tasaisesti. 1 Elzevier Lloyd juoksi
4.sisällä, mistä ruuna nousi 850 ennen maalia toiselle radalle. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni loppukaarteen alussa kolmanneksi. Se seuraili lopun tasaisesti. 2
Vanity Coger juoksi lopulta 3.sisällä, missä ruuna menetti viimeisen takasuoran alussa hieman asemiaan. Se
sai loppukaarteen alussa vapaan radan, minkä jälkeen ruuna tuli lopun asiallisesti. 3 Zeleber Å. painui 250
juostuna kärkipaikalle. Tamma luopui ensimmäisen takasuoran lopussa paikastaan ja se jatkoi johtavan
kannassa. Tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle, mutta se oli jatkossa melko vaisu. 7
Gilding Wall matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna jäi toisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi.
Se pudotti 900 juostuna johtohevosen kantaan. Ruuna putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosten
vauhdista ja se taipui jatkossa aivan taustalle. 10 Ulan Breed pysyi taustalla koko matkan ajan. 5 Quick
Sugar laukkasi lähdössä ja tamma putosi 5.sisään. Se laukkasi siellä loppusuoralle tultaessa väsyneenä
hylkäykseen.

Väliajat: 16,5 / 3 - 18,5 / 4 - 19,0 / 6 - 16,5 / 6

9. Lähtö

10 Rose´s Nella sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan toisesta ulkoa, mistä tamma lähti 650 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se painui 450 ennen maalia kärkipaikalle ja tamma piti lopussa

varmaan voittoon. Viim. 700 m 15,0. 11 Melody Heel juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se lähti 400 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja
tamma ehti lopussa puolittain voittaneen rinnalle. Viim. 700 m 14,4. 5 Like a Vittoria juoksi johtavan
kannassa, mistä tamma nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle ja se oli lopussa tasainen kolmas. 7
Wind Of Victory pudotti 3.radalta ensimmäisen kaarteen lopulla 3.ulos. Tamma lähti sieltä viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja
tamma tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 3 Red Fox´s Girl matkasi 3.sisällä, missä tamma koki viimeisen
takasuoran lopulla heikon hetken ja se menetti asemiaan. Tamma tuli loppua takajoukoista vielä asiallisesti
ja suoritti pari ohitusta. 4 Hide And Shine eteni nopeasti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 420 ennen maalia
johtavan kantaan ja se antoi lopussa selvästi periksi. 6 Callela Soulmate sai 350 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä tamma taipui loppukaarteen alussa. 12 Crown Director pysyi taustalla koko matkan ajan. 8
Fiia Wizard otti alun rauhassa ja tamma putosi lauman hännille sisäradalle, missä se ei vain riittänyt
jatkossa. 1 Canadian Journey laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Lovis Lini laukkasi 200 juostuna kärkitaistosta
pitkäksi. 9 Dragon Lady matkasi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle
radalle. Se laukkasi 400 ennen maalia pitkäksi.

Väliajat: 12,0 / 4 - 15,0 / 4 - 15,0 / 10

10. Lähtö

6 Villilän Vesa sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan johtavan kannassa. Ruuna nousi ensimmäisen
takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Se pudotti 800 juostuna uudelleen johtavan kantaan. Ruuna nousi 650
ennen maalia kuolemanpaikalle ja se painui loppukaarteen alussa kärkipaikalle. Ruuna hallitsi loppumatkaa
varmoin ottein. Viim. 1000 m 31,7. 7 Anttilan Eka käynnistyi taustalta mukavasti ja tamma sai nopeasti
paikan 3.ulkoa. Se jäi 550 juostuna kuolemanpaikalle. Tamma otti siinä 750 ennen maalia laukan ja menetti
hieman asemiaan. Se tuli loppumatkan mukavasti 3.rataa pitkin ja oli lopulta varmasti toinen. Viim. 600 m
30,6. 4 R. R. Kivaro eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ori painui 450 juostuna kärkipaikalle. Se jäi
hieman myöhemmin johtavan kantaan. Ori nousi 750 juostuna toiseen ulos. Se otti 850 ennen maalia
laukan ja ori menetti hieman asemiaan. Se oli 3.sisällä loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Vapaa rata
löytyi loppusuoralla ja ori tuli lopun mukavasti. Viim. 700 m 32.0. 8 Härmän Suvituuli matkasi 3.ulkona,
mistä tamma lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai loppukaarteen alussa
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tamma oli lopussa tasainen neljäs. 5 Vatrik käynnistyi mukavasti ja ruuna
eteni nopeasti kärjen tuntumaan. Se painui 550 juostuna kärkipaikalle. Ruuna jäi loppukaarteen alussa
johtavan kantaan, mistä se otti lopussa maksimit. 9 Helkan Terttu seuraili 4.ulkoa hieman kärkijoukosta
jääneenä tasaisesti sisään asti. 13 Aulori laukkasi lähdössä ja ruuna jäi lisää. Se kulki jatkossa taustalla hyvin
ja sai vielä rahaa. Viim. 2100 m 30,0. 14 Seekerin Lissu seuraili keskijoukoista maksimaaliseen sijoitukseen.
11 Säveling seuraili taustalta vailla suurempaa virtaa. 12 Variant Kneset matkasi aivan lauman hännillä
sisäradalla. Ruuna otti siellä viimeisen takasuoran puolivälissä laukan, mistä selvittyään se tuli lopun vain
tasaisesti. 1 Seekerin Sara kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Se jäi
hieman myöhemmin 3.sisään, mistä tamma aloitti toisen kaarteen lopussa matkan kohden takajoukkoja.
Viim. 700 m 41,0. 3 Rehti Heppu otti 100 juostuna ratkaisevan laukan ja ruuna menetti heti pelinsä. 2
Sorjan Taiga otti 150 juostuna laukan ja tamma juuttui keskijoukkoihin 3.radalle. Se sai ensimmäisen
takasuoran lopulla paikan lauman hänniltä sisäradalta, missä tamma otti puolimatkassa uuden laukan. Se
keskeytti myöhemmin. 10 Vilivirta laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 37,5 / 5 - 35,0 / 5 - 31,0 / 5 - 32,5 / 6

11. Lähtö

11 Arabica Redneck eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma painui päätöskierroksen alkaessa
kärkipaikalle. Se nappasi lopussa hienon esityksen päätteeksi hallitun voiton. 2 Baron Box matkasi 3.ulkona,
mistä ori sai toisen kierroksen alussa paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran lopulla kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ori sai loppukaarteen puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli lopussa
selvästi voittajalle hävinneenä toinen. 10 Ginelle juoksi 4-5.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3.radalle. Se sai viimeisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä. Tamma jäi 350 ennen maalia
3.radalle ilman vetoapua ja se oli loppuun asti mukana kakkostaistossa. 9 Day Credit matkasi 3.sisällä, mistä
ori jäi puolimatkassa 4.sisään. Se nousi viimeisen takasuora puolivälissä 4.ulos, mutta kirikaista pysyi
edelleen kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen ori tuli lopun pirteästi. 6 Gerianne
otti alun rauhassa ja tamma matkasi 6.ulkona. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin
3.radalle. Tamma siirtyi 300 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja se tuli lopun asiallisesti. Viim.
700 m 17,2. 12 Nazareth matkasi 5-6.sisällä, mistä tamma nousi loppukaarteen puolivälissä kiriin ja se tuli
lopun asiallisesti. 5 Laura Express jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Tamma jäi puolimatkassa 3.sisään. Se
jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa. Tamma mahtui loppusuoran alussa nousemaan toiselle radalle,
mutta vapaata rataa ei kunnolla tullut lopussakaan. 4 Zulamit matkasi 3-4.ulkona, minne tamma jäi
loppukaarteessa hetkeksi vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi pian, minkä jälkeen se tuli lopun tasaisesti. 8
Original Hope painui 250 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ruuna jäi kierros ennen maalia johtavan
kantaan, mistä se antoi loppukaarteessa selvästi periksi. Viim. 400 m 21,5. 3 Estelle It oli 4.sisältä rehellisen
riittämätön. 7 Grande Amour laukkasi lähdössä ja ori putosi aivan taustalle. Se otti jatkossa mukavasti
vauhtia, mutta 250 ennen maalia tullut uusi laukka vesitti pelin. 1 Igge Xadd nousi 3.sisältä 350 juostuna
toiseen ulos. Ruuna jäi siitä toisen kierroksen alkaessa kuolemanpaikalle. Sen ravi hajosi loppukaarteessa ja
ruuna laukkasikin 250 ennen maalia väsyneenä pitkäksi.

Väliajat: 14,5 / 8 - 17,5 / 8 - 19,0 / 11 - 17,5 / 11

