1. Lähtö

11 Zogo Match matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni 1350 ennen maalia vauhdilla kärkipaikalle ja ruuna hallitsi siitä erittäin helposti maaliin asti. Viim.
700 m 14,7. 1 Trouble Leader nousi 3.sisältä kierros ennen maalia toiseen ulos. Ruuna lähti 600 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna oli lopussa hyvä
kakkonen. Viim. 1000 m 15,8. 4 Lisebeth pudotti toisesta ulkoa 800 juostuna 3.sisään. Tamma nousi 450
ennen maalia toiselle radalle ja se tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 600 m 14,4. 6 Twinquit kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 750 juostuna johtavan kantaan. Se laukkasi siellä lyhyesti 900 juostuna ja
ruuna jäi kuolemanpaikalle. Ruuna pääsi 450 ennen maalia pudottamaan sisäradalle ja se tuli juosten
maaliin asti. 13 Mountainside Aria matkasi takajoukoissa toisella radalla, mistä tamma lähti 1250 ennen
maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti pian takaisin toiselle radalle. Tamma lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3.radalle. Se pudotti loppukaarteessa toiselle radalle ja oli tasainen viides. 2 Rustler
Beyonce käynnistyi hieman tahmeasti ja ruuna jäi 3.ulos. Se seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen
sijoitukseen. 3 Cobolt juuttui heti 3.radan kiertäjäksi, missä orilla ajettiin tasaisesti eteenpäin. Se sai
ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa. Ori pudotti 900 juostuna johtavan
kantaan, mistä se putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä ja otti maksimit. 15 Vigilante myöhästyi lähdössä
ja tamma seuraili pääjoukon hänniltä sisäradalta vaisusti. 5 Mama´s Hope juuttui heti 3.radan kiertäjäksi.
Tamma eteni 300 juostuna kuolemanpaikalle, missä se otti ensimmäisen takasuoran alussa pahan laukan ja
menetti samassa pelinsä. 14 Igge Xadd matkasi alun pääjoukon hännillä toisella radalla, missä ruuna otti
600 juostuna pahan laukan ja sen mahdollisuudet menivät samassa. 7 Ridge On Line sai nopeasti paikan
johtavan kannasta, missä tamma laukkasi 800 juostuna pitkäksi. 8 Tiger Vice otti lauman keskivaiheilla 600
juostuna pahan laukan. Ruuna otti jatkossa oikein hyvin vauhtia, mutta uusi kierrosta myöhemmin tullut
laukka johti hylkäykseen. 10 Sundsvik Marameo laukkasi 4.sisällä 250 juostuna pitkäksi. 9 Cashroll ja 12
Tiger Dillon olivat poissa.

Väliajat: 20,0 / 6 - 18,5 / 11 - 17,5 / 11 - 14,0 / 11

2. Lähtö

3 Buugi sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ori sai 350 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta
kärkipaikan haltuunsa. Se vastaili lopussa varmaan voittoon. 5 Corinna eteni nopeasti kuolemanpaikalle,
mistä tamma tuli rehellisesti maaliin asti. 8 Helun Kuva juoksi 4.ulkona, mistä tamma pudotti loppukaarteen
alussa sisäradalle ja se oli lopussa asiallinen kolmas. Viim. 1000 m 28,5. 6 Boheemi juoksi 3.ulkona, mistä
ruuna lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti pian takaisin toiselle radalle ja
seuraili tasaisesti. 10 Siron Peli juoksi 4.sisällä, mistä ruuna nousi ensimmäisellä takasuoralla 5.ulos. Se lähti
loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle, missä ruuna otti 450 ennen maalia laukan ja menetti muutaman
sijoituksen. 11 Lumi- Niko seuraili 4.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 1 Milda Makter matkasi 3.sisällä,
mistä tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Se otti 300 ennen maalia laukan ja menetti
siinä asemiaan. Tamma tuli lopun haparoivalla ravilla vain tasaisesti. 2 Ruiske otti ratkaisevan lähtölaukan ja
peli oli heti selvä. 4 Golda Maaria kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma laukkasi 400 ennen maalia
yllättäen pitkäksi. 7 Tvitteri matkasi toisessa ulkona, mistä tamma lähti loppusuoran puolivälissä kiriin

3.radalle ilman vetoapua. Se laukkasi 100 ennen maalia hylkäykseen. 12 Gillan laukkasi lähdössä pitkäksi. 9
Linkeli oli poissa.

Väliajat: 27,5 / 4 - 29,5 / 4 - 29,5 / 4 - 28,0 / 3

3. Lähtö

4 Madam´s Viggo Boy painui 450 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ruuna sai jatkossa vetää sopuisasti ja
se nappasi lopussa helpon voiton. 3 Rose´s Nella kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 450 juostuna
johtavan kantaan. Se oli sieltä lopussa varmasti toinen. 2 M. T. Kopitar juuttui ensimmäisen takasuoran
puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä ruuna puristi rehellisesti sisään asti, vaikka matka aivan lopussa
hieman painoikin. 11 Melody Heel matkasi toisessa ulkona, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa
rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen se kiri loppua 3.rataa pitkin tasaisesti. 6 Hard Chip juoksi
3.ulkona, mistä ruuna nousi loppukaarteen puolivälissä selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoralle tultaessa
kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli asiallisesti maaliin asti. 1 M. T. Justawinner ei saanut 3.sisältä
täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 7 Amiral Ima seuraili 4.ulkoa tasaisesti. 5 Ago Diva laukkasi jo ennen
lähtölinjaa ja jäi selvästi. Tamma otti jatkossa mukavasti vauhtia. Se lähti lauman hänniltä 850 ennen maalia
kiriin 3-4.radalle ilman vetoapua. Tamman kirin terä katkesi ymmärrettävästi hieman loppusuoralla. Se kulki
välissä 1500 metriä 14,9- tempolla. 10 Expanse´s Princcess seuraili 5.sisältä vailla suurempaa loistoa. 12
Inflammable Jam lähti 4.ulkoa 1400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni nopeasti
kärjen rinnalle 3.radalle, missä sen kirin terä katkesi päätöspuolikkaan alussa ja ruuna taipui taustalle. 9
Diablo Star juoksi 4.sisällä, missä ruuna taipui selvästi loppukaarteessa ja se laukkasi loppusuoralle tultaessa
väsyneenä pitkäksi. 8 Fonseca Boko oli poissa.

Väliajat: 13,5 / 4 - 16,0 / 4 - 15,5 / 4 - 15,5 / 4

4. Lähtö

11 Cash No limit otti keskijoukoissa 200 juostuna pahan laukan ja ruuna jäi taustalle. Se sai 900 juostuna
paikan pääjoukon hänniltä. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3-4.radalle ilman vetoapua. Se
eteni 450 ennen maalia kärjen rinnalle 3.radalle, missä ruuna puristi loppusuoralla vahvasti voittoon asti.
Viim. 1700 m 14,1. 9 Fillyjonka Fellow juuttui toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle, minne tamma sai
puolimatkassa vetoavun eteensä. Se oli toisessa ulkona pitkään vailla kiritilaa, mutta ei kuitenkaan
menettänyt asemiaan. Tamma sai vapaan radan 70 ennen maalia ja se tuli lopun tasaisesti. 12 Hosboss
Pezzo juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti 1250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se sai 1050
ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Tamma tuli siitä rehellisesti maaliin asti. 16 Callela Kassius juoksi
lauman hännillä sisäradalla, mistä ori nousi 900 juostuna 5.ulos. Se lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin
3.radalle ja myöhemmin 4.radalle ilman vetoapua. Ori tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 15,5. 1
Andreas Speed kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 650 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Se
jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 American Idol juoksi 4.sisällä, mistä tamma tuli asiallisesti sisään
asti. 13 Premcos Lady juuttui alussa taustalle 3.radan kiertäjäksi. Tamma sai ensimmäisen takasuoran

lopulla paikan 4.ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma oli
kirissään tasainen. 6 Crossfire Bonfire otti 100 juostuna kärjen rinnalta pahan laukan ja ruuna jäi taustalle.
Se teki jatkossa mukavan esityksen. 10 Wind Of Victory matkasi 2-3.ulkona, mistä tamma seuraili tasaisesti.
15 Lilla Robert seuraili taustalta sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 5 El Mejor laukkasi lähdössä
pahoin ja ruuna menetti heti pelinsä. 2 Adelee juoksi 4.sisällä, missä tamma laukkasi 300 juostuna pitkäksi.
3 Queen Of The World matkasi johtavan kannassa, mistä tamma 450 juostuna kuolemanpaikalle. Se painui
650 juostuna keulapaikalle. Tamma laukkasi kärkipaikalta yllättäen hieman ennen maalia ja menetti siihen
todennäköiset toiset rahat. 4 Gipson Star otti pahan lähtölaukan. Ori laukkaili jatkossa taustalla
hylkäykseen. 7 Baron Box matkasi 3.sisällä, missä ori laukkasi toisessa kaarteessa pitkäksi. 14 Gracelyn otti
200 juostuna takajoukoissa pahan laukan ja tamma jäi ratkaisevasti. Se keskeytti myöhemmin taustalla.

Väliajat. 16,5 / 1 - 17,0 / 3 - 15,5 / 3 - 17,0 / 11

5. Lähtö

4 Tähtisekki painui ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle, missä ori veti tasaisen reippaasti ja se
otti lopussa aivan ylivoimaisen voiton. 11 Sähköäijä juoksi 4.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran
alussa selkiin 3.radalle. Se lähti 350 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna oli varmasti
toinen. 7 Rupeltaja lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori otti 450 juostuna pahan laukan
ja putosi aivan lauman hännille. Se teki jatkossa oikein hyvän esityksen ja nousi vielä kolmanneksi. Viim.
1400 m 25,5. 6 Hambo matkasi 3.sisällä, mistä ori nousi kierros juostuna 5.ulos. Se oli sieltä lopussa
asiallinen neljäs. 5 Bohotti käynnistyi rauhallisesti ja ori putosi lauman hännille toiselle radalle. Se säilytti
siellä vauhtinsa mukavasti ja nousi lopussa viidenneksi. Viim. 900 m 26,7. 1 Eliten matkasi johtavan
kannassa, mistä ori putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kyydistä. Se antoi päätössatasella
hieman periksi, mutta kesti kuitenkin rahasijalle. 9 Raggari myöhästyi hieman lähdössä. Ruuna sai kuitenkin
nopeasti paikan 3.ulkoa. Se lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Ruuna jäi pian 3.radalle
ilman vetoapua, missä sen kirin terä katkesi loppukaarteessa. Ruuna oli lopussa lähinnä tasaisen. Tässä sai
aika erikoisen kellotuksen, sillä hevonen kulki viimeiset 2600 metriä 27,2- tempolla. 10 Likser matkasi
toisessa ulkona, mistä ruuna lähti 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi viimeisen
takasuoran puolivälissä pudottamaan kakkoskeulan rinnalle. Ruuna antoi loppusuoralla hieman periksi,
mutta se oli pitkältä tauolta ymmärrettävääkin. 8 Perusliksa otti 150 juostuna lyhyen laukan ja ruuna putosi
lauman hännille. Se otti toisen kierroksen alkaessa uuden laukan ja jäi hieman lisää. Ruuna oli jatkossa
tasainen. 3 Vihjeen Vinha juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna taipui selvästi viimeisen
takasuoran puolivälissä. 2 Väikki lähti rauhallisesti matkaan ja ruuna putosi 3.sisään. Se otti ensimmäisen
takasuoran puolivälissä laukan ja ruuna menetti hieman asemiaan. Se oli taustalla sisäradalla lopussa
riittämätön.

Väliajat: 24,5 / 4 - 26,0 / 4 - 26,5 / 4 - 27,5 / 4

6. Lähtö

10 Veeran Poika matkasi alun harvassa muodostelmassa keskijoukoissa. Se lähti 850 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Ori puristi pitkällä kirillään lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 1400
m 22,5. 11 A. T. Veeti käynnistyi mukavasti ja ori sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä se lähti 1500
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori sai puolimatkassa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se tuli
umpirehellisesti sisään asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. 9 Joriini teki keskijoukoista mukavan esityksen
ja oli lopussa kolmas. Viim. 700 m 22,5. 5 Loikkaus eteni 250 juostuna kärkipaikalle, missä tamma veti
reippaalla liekillä. Se putosi päätössataselle niukasti toton ulkopuolelle, mutta esitys oli silti aivan hyvä. 13
Tuikun Poju kiri takajoukoista loppua mukavasti. Viim. 1000 m 22,8. 2 Huuger matkasi 3.sisällä, mistä ruuna
nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Se oli sieltä lopussa tasainen. 3 Kemun Muisto jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Tamma seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 12 A. T. Veli seuraili lauman hänniltä
toiselta radalta tasaisesti. 4 Sävel- Taika otti 50 juostuna pahan laukan ja tamma menetti heti pelinsä. 7
Lakuri matkasi alun 4.sisällä, mistä ori nousi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se sai 1050 ennen
maalia paikan toisesta ulkoa. Ori antoi sieltä loppukaarteessa periksi ja otti lopussa maksimit. 8 Turon Linda
seuraili 4.sisältä vaisusti. 6 Jamas Victor pummasi lähdön ja ruuna putosi heti takajoukkoihin, missä se myös
pysyi jatkossa. 1 Laurilan Aamor laukkasi lähdössä ja ruuna putosi taustalle, missä se oli jatkossa vaisu.

Väliajat: 24,0 / 5 - 25,0 / 5 - 24,0 / 5 - 25,0 / 10

7. Lähtö

6 Boys Going In käynnistyi mukavasti ja ruuna eteni ensimmäisen kaarteen puolivälissä kärkipaikalle. Se
hallitsi siitä vaivatta maaliin saakka. 5 Your So Vain laukkasi 200 juostuna kärjen rinnalta 3.radalta. Ori sai
ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 6.ulkoa. Se lähti sieltä 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Ori eteni toisen kierroksen alkaessa kuolemanpaikalle ja laittoi painetta pannuun. Se pudotti
loppukaarteessa johtavan kantaan ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1700 m 13,4. 11 Falcon Håleryd
matkasi 4-5.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se jäi loppukaarteen
alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä ruuna tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 11,4. 1 American
Idol seuraili johtavan kannasta tasaisesti maaliin asti. 12 Elliot Boko matkasi aivan lauman hännillä, mistä
ruuna nousi loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ja se tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,2. 10
Grand Ale oli kirivaiheessa tasainen juostuaan 3-4.ulkona. 7 Niccolo´ Lavec matkasi toisessa ulkona, mistä
ori pudotti 850 ennen maalia 3.sisään. Se seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 8 Here To Rock F pysyi
taustalla koko matkan ajan. 9 Long Night matkasi 4.sisällä, missä ruuna oli kolmannessa kaarteessa hetken
vailla kiritilaa. Se löysi vapaan radan viimeisen takasuoran alussa, mutta ohituksia ei juurikaan tapahtunut. 4
Outlaw Merci juuttui kuolemanpaikalle, mistä ruuna jäi 950 ennen maalia toiseen ulos. Se taipui sieltä
viimeisellä takasuoralla selvästi. 2 Oracle aloitti 3.sisältä toisen kierroksen alkaessa matkan kohden
takajoukkoja. Viim. 700 m 19,0. 3 Pedro Bi oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 6 - 15,5 / 6 - 110 / 6 - 115 / 6

8. Lähtö

5 Ingrosso matkasi 4.ulkona, mistä ruuna lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja se ehti juuri
linjalla voittoon asti. Viim. 700 m 14,2. 2 Newyorker Li matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi toisen kaarteen
puolivälissä toiseen ulos. Se lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna oli
lopussa mukana tasaisessa voittotaistossa. 8 Tribestream käynnistyi kovaa ja tamma eteni heti
kärkipaikalle. Se sai siinä koko ajan pientä painetta osakseen, mihin nähden tamma tuli oikein rehellisesti
sisään asti. 12 Crystal Bay matkasi alun aivan takajoukoissa, mistä ori eteni kierros juostuna 4.sisään. Se
lähti sieltä loppukaarteen puolivälissä kiriin ulkoradoille ja ori tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 1400 m
14,2. 9 Fast Time matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti 600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti sisään asti, vaikkakin loistokkuus oli poissa. 1 Malecon nousi 300
juostuna 3.sisältä kuolemanpaikalle ja ruuna kävi kyselemässä kärkipaikkaa. Se tyytyi jatkossa paikkaansa,
mutta piti tempon tasaisen reippaana. Ruuna pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan ja se tuli juoksu
huomioiden rehellisesti sisään asti. 4 Burning Flight matkasi johtavan kannasta, mistä ruuna taipui
loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 10 Ebby Ride ei vain riittänyt lopussa 3.sisältä lainkaan. 6 Zeleber Å.
putosi nopeasti aivan taustalle, missä tamma oli rehellisen riittämätön. 3 Honorary Consul laukkasi lähdössä
pitkäksi. 11 Dance Night In matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla, mistä tamma pudotti
loppukaarteessa sisäradalle. Se otti loppusuoran alussa laukan ja meni hylkäykseen. 7 Gunvald oli poissa.

Väliajat: 11,5 / 8 - 14,5 / 8 - 14,0 / 8 - 16,0 / 5

9. Lähtö

8 Västerbo Purse sai nopeasti paikan toisesta ulkoa, mistä tamma jäi toisen kaarteen alussa
kuolemanpaikalle. Se painui siitä 1750 ennen maalia kärkipaikalle. Tamma sai jatkossa vetää sopuisasti ja se
kiihdytti tahtia loppua kohden ottaen hallitun voiton. 15 The Swede matkasi alun 5.ulkona, mistä ruuna
lähti 2400 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni kaksi kierrosta ennen maalia kärkipaikalle,
mistä ruuna luopui 1750 ennen maalia. Se oli jatkossa johtavan kannasta varmasti toisena maalissa. Viim.
700 m 13,4. 12 Proud Leader lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna etenikin 650
juostuna aina kärkipaikalle asti. Se jäi kaksi kierrosta ennen maalia johtavan kantaan ja 300 metriä
myöhemmin 3.sisään. Ruuna nousi sieltä loppusuoralle tultaessa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se oli
lopussa varmasti kolmas. 14 Like You matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti 1450 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 1300 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä tamma tuli aivan juosten
maaliin asti, vaikka joutuikin päätössatasella antamaan hieman periksi. 9 Winehouse matkasi pääosin
toisessa ulkona. Tamma oli tosin välin 1750 ennen maalia ja 1300 ennen maalia kuolemanpaikalla. Se
seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 1 Doni Twice lähti rauhassa ja ruuna jäi 4.sisään. Se matkasi lopulta
7.sisällä. Ruuna nousi 1550 ennen maalia 6.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään
3.radalle. Ruuna siirtyi 250 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille ja se tuli lopun hyvin. Viim. 700 m 13,6. 13
Yezzir Hanover matkasi 3-4.ulkona, mistä ruuna kiri loppua aivan juosten. 2 Bewitch Boy kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna jäi ensimmäisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Se juoksi lopulta 5.sisällä,
mistä ruuna otti aivan maksimit. 3 Millcape´s Devil oli lauman hännillä pitkään vailla kiritilaa. Ruuna löysi
vapaan radan vasta loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen se tuli lopun selvästi sijoitustaan paremmin. 7
Titan As pääsi ensimmäisen takasuoran lopussa pudottamaan kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Ruuna
juoksi lopulta 1750 ennen maalia 4.sisällä. Se nousi päätöspuolikkaan alussa 3.ulos, mutta kirikaista pysyi
kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, mutta ohituksia ei tapahtunut. 10 Bear Yankee seuraili
taustalta toiselta radalta tasaisesti. 11 What´s Going On matkasi pääosin 3.ulkona, mistä ruuna oli
kirivaiheessa vaisu. 6 Elzevier Lloyd ei vain riittänyt lopussa juostuaan lopulta lauman hännillä sisäradalla. 5

Brissac Rapide matkasi aivan lauman hännillä, mistä ruuna lähti päätösringin alussa kiriin 3.radalle. Sen kiri
katkesi viimeisen takasuoran lopulla ja ruuna taipui taustalle. 4 Jimmy Ray otti ratkaisevan lähtölaukan ja
ruuna keskeytti myöhemmin.

Väliajat: 19,0 / 2 - 19,0 / 12 - 19,0 / 8 - 14,0 / 8

10. Lähtö

12 Menoks matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä ori lähti 1050 ennen maalia kiriin 3-4.radalle
ilman vetoapua. Se eteni tasaisesti kohden kärkeä ja ori sai loppukaarteen alussa kuolemanpaikan
haltuunsa. Se haparoi 300 ennen maalia kärkipaikalla lyhyesti, mutta ori pudotti pian alas ja se jyräsi
lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 22,0x. 1 Vinksahti kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna kiihdytti
tahtia tasaisesti loppua kohden ja se tuli oikein hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 25,0. 10 Sentter matkasi
3.ulkona, mistä ruuna lähti 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se laukkasi kierros ennen
maalia taistossa kärkipaikasta ja ruuna menetti hieman asemiaan. Ruuna tuli lopun asiallisesti oli lopulta
varmasti kolmas. Viim. 700 m 26,0. 2 Vikkeer matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna lähti 800 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja oli lopulta tasainen neljäs. 8
Komento seuraili keskivaiheilta tasaisesti maaliin asti. 7 Hohdon Iines käynnistyi mukavasti ja tamma eteni
nopeasti kuolemanpaikalle. Se putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kyydistä. Tamma pudotti
400 ennen maalia sisäradalle ja seuraili lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Rojalti matkasi johtavan
kannassa, mistä ruuna putosi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen kyydistä. Se otti 450 ennen maalia
lyhyen laukan, mistä selvittyään ruuna tuli lopun tasaisesti. 5 A. T. Erika seuraili lauman keskivaiheilta
maksimaaliseen sijoitukseen. Tamma sai suurten tasoerojen lähdössä vielä rahaa. 15 Sävel- Muisto ei
esittänyt aivan taustalta ihmeitä. 13 I. P. Muskotti sai kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä
sisäradalta, mistä ori taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi. 11 Manionni matkasi aivan taustalla,
missä ruuna otti toisen kaarteen puolivälissä pahan laukan. Se sinetöi epäonnistumisensa kierros ennen
maalia tulleella uudella laukallaan. 14 Nuoralan Vänskä oli taustalta rehellisen heikko. 4 Torpparin Sisu
laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 6 Taksvenla matkasi 4.sisällä, missä tamma laukkasi 750 juostuna pitkäksi. 9
Vaarao matkasi takajoukoissa toisella radalla, missä ruuna otti toisen kaarteen puolivälissä pahan laukan. Se
sinetöi hylkäyksensä taustalla toisen kierroksen aikana.

Väliajat: 30,0 / 1 - 28,0 / 1 - 25,5 / 1 - 23,5 / 12

