1. Lähtö
16 Hypnotique matkasi 6. sisällä. Nousi 650 juostuna toiselle radalle. Lähti päätösringin alussa etenemään.
Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli vahvasti ja ehti lopussa vielä hallittuun voittoon.
Viim. 1000 m 15,3. 3 Rain´s Witch eteni 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Tuli aivan juosten sisään
asti, vaikka jäikin aivan viime metreillä toiseksi. 12 Pinkabella sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3.
sisältä. Nousi toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Antoi siinä kärkihevoselle pientä painetta. Tuli
mukavasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa kolmanneksi. 1 Hayhill Princess jäi 300 juostuna
kärkipaikalta johtavan kantaan. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkiparin kyydistä ja oli lopussa
tasainen neljäs. 13 King Storm otti 50 juostuna lyhyen laukan ja jäi lauman hännille sisäradalle. Suoritti
jatkossa asiallisesti. 9 Franz Star matkasi 5. sisällä, mistä otti maksimit. 11 R. R. Nina´s Hope juoksi 6. sisällä.
Nousi 850 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 5 Mountain Barium juoksi 4.
sisällä. Oli kirivaiheessa vain tasainen. 8 Light All The Time otti ensimmäisen takasuoran alussa kolmannelta
tilalta lyhyen laukan. Matkasi jatkossa keskijoukoissa toisella radalla, mistä sai puolimatkassa paikan
toisesta ulkoa. Taipui hieman loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 14 Athletic Victory ei vain riittänyt
lopussa lauman hänniltä lainkaan. 4 Prank haparoi hieman lähdössä ja jäi 3. sisälle. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3. ulos. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun tasaisesti. 6 MAS
Emotion otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 7 Hermione Boost laukkasi lähdössä ja putosi
taustalle, missä ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. 10 Tusen Tack Harmi matkasi takajoukoissa toisella
radalla, missä laukkasi 950 juostuna pitkäksi. 2 Mad- Eye Moody ja 15 Raisu Venus olivat poissa.
Väliajat: 22,0 / 3 - 20,5 / 3 - 17,0 / 3 - 18,0 / 16

2. Lähtö
1 Wertu kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti koko ajan selvällä erolla ja oli vakuuttava voittaja. Näytti jo
lämmityksessä varsin hyvältä. 9 Tulen Poika matkasi alun keskijoukoissa, mistä eteni 600 juostuna
kolmanneksi. Sai puolimatkassa paikan kakkoskeulana. Oli jatkossa todella isojen tasoerojen lähdössä
varmasti toinen. Viim. 1000 m 33,4. 8 Patulaine matkasi keskijoukoissa. Pääsi puolimatkassa pudottamaan
pääjoukon keulaan, missä säilytti jatkossa asemansa ja oli kolmas. 11 Tuulijuhla oli takajoukoissa pitkään
vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti 4. rataa pitkin. 13
Moimoi kiersi taustalla pitkään 3. rataa pitkin. Pääsi 850 ennen maalia pudottamaan pääjoukossa toiseen
ulos. Suoritti jatkossa tasaisesti. 3 Lennolla laukkasi sata juostuna kärkihevosen kupeelta ja jäi hieman. Otti
kolmannelta sijalta 550 juostuna uuden laukan ja jäi lauman hännille. Suoritti jatkossa asiallisesti. 4 Hotville
lähti rauhassa ja putosi koko ajan taaemmas. Otti 850 ennen maalia väsyneenä vielä laukankin. Oli
kaikkiaan oikein heikko. 2 Harjan Willi lähti haparoiden matkaan, mutta oli silti alun toisena. Laukkaili
ensimmäisellä takasuoralla hylkäykseen asti. 5 Penkki laukkasi lähdössä lyhyesti. Juoksi 2.-3. sisällä.
Laukkasi taas 850 ennen maalia ja jäi selvästi. Laukkasi viimeisen kaarteen alussa kolmannen kerran ja meni
hylkäykseen. 6 Kaijuli jäi heti lähdössä aivan telineisiin. Keskeytti jatkossa. 7 See Hoo Amuletti matkasi
keskijoukoissa, missä otti 650 juostuna pahan laukan. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 10 Överbyn
Kunkku juoksi keskijoukoissa sisäradalla. Taipui loppukaarteessa, mutta jatkoi vielä laukata loppusuoralla
hylkäykseen. 12 Maisamiina matkasi takajoukoissa, mistä lähti 1600 ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi 950
ennen maalia pudottamaan pääjoukon kärkihevosen rinnalle. Oli siitä loppuun asti taistossa kolmansista
rahoista, mutta laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen.
Väliajat: 40,0 / 1 - 37,0 / 1 - 34,5 / 1 - 35,0 / 1

3. Lähtö
6 Liinan Liekki juoksi 5. sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Painui loppumetreillä vielä varmaan voittoon. Viim. 700 m 24,0. 7
Passinto nousi 4. sisältä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti sisään asti ja oli varsin
hyvä kakkonen. 4 Tuulian Sälli eteni nopeasti kärkipaikalle. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan
lopussa kolmanneksi. 1 Kruunun Prinssi jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoralla kiriin ja tuli
pirteästi. 5 Winsinnatti seuraili 3. sisältä tasaisesti. 9 Vinksahti sai kierros juostuna paikan pääjoukon
hänniltä. Tuli sieltä asiallisesti sisään asti. Viim. 1000 m 24,8. 8 Helun Kuva seuraili jonkin verran
pääjoukosta jääneenä vailla suurempaa virtaa. 2 Alvaron laukkasi lähdössä lyhyesti, mutta sai silti
ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Otti siellä 250 ennen maalia jo hieman lyödyn
oloisena laukan ja menetti pelinsä. 3 Uusi- Valtsu laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 30,5 / 4 - 30,5 / 4 - 25,5 / 4 - 24,5 / 6

4. Lähtö
2 Stonecapes Topgun kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää oikein sopuisasti ja hallitsi vaivattomasti maaliin
asti. Varaa näytti jäävän runsaasti. 8 Valorous Leader jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä
ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin. Pääsi 650 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Oli siellä pitkään
vailla kiritilaa. Nousi sata ennen maalia toiselle ja oli lopussa varmasti toinen. 3 Too Red For You laukkasi
lähdössä ja jäi hieman. Matkasi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti 600 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 2000 m 18,3. 5 Magic Mikey matkasi 5. sisällä.
Nousi 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa voimallisesti ajettuna neljäs. 7 Plastic Bag
ajautui alussa ulos ja putosi 5. sisälle. Seuraili jatkossa tasaisesti. 6 Shackhills Desiree pummasi lähdön ja jäi
aivan lauman hännille. Nousi 6. sisältä 850 juostuna toiseen ulos. Oli loppukaarteessa vailla kiritilaa. Lähti
300 ennen maalia kiriin, mutta tuli loppusuoran alussa pahoin nostetuksi ja laukkasi tilanteen seurauksena.
Menetti luonnollisesti mahdollisuutensa. 1 Bergelmir laukkasi 200 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. 4
Money Vice sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Oli siellä
pitkään vailla kiritilaa. Nousi loppusuoran alussa olemattomaan tilaan 3. radalle ja taklasi samassa yhden
vastustajan laukalle. Tuli lopun mukavasti, mutta meni luonnollisesti hylkäykseen murtautumisesta.
Väliajat: 21,0 / 2 - 20,5 / 2 - 20,5 / 2 - 17,0 / 2

5. Lähtö
8 Primakka sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti ensimmäisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Painui
puolimatkassa kärkeen ja otti lopussa hallitun voiton, vaikka muut lopussa hieman lähestyivätkin. 7 KorsuTuisku lähti 4. ulkoa ensimmäisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 650 juostuna neljänneksi. Ajoi
jatkossa toista rataa pitkin ja ehti lopussa aivan voittaneen tuntumaan. Viim. 1000 m 29,6. 13 Tosi Innokas
matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Eteni tasaisesti ja pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Oli lopussa
asiallinen kolmas. Viim. 1000 m 29,1. 3 Hiekan Hohto juoksi 3. ulkona. Pudotti 800 juostuna sisäradalle ja
seuraili asiallisesti. Oli lopussa selvästi kärkitrion jälkeen neljäs. 11 Kankalon Sälli matkasi lauman hännillä
sisäradalla. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 1 Angeliina lähti oikein hitaasti ja putosi keskijoukkoihin
sisäradalle. Nousi 900 juostuna 5. ulos. Menetti 350 ennen maalia selvästi rytmiään. Tuli lopun vielä aivan
juosten ulkoratoja pitkin. 4 Tomin Toivo kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi kierros juostuna johtavan kantaan.
Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kyydistä ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. 14 Larvan
Lempi matkasi pääjoukon hännillä. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti viimeisen takasuoran alussa

pahan laukan, mistä selvittyään tuli lopun vielä asiallisesti. 5 Vappu- Ukko juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Otti siinä 750 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 9 Wallesmanni otti
vajaa sata juostuna laukan ja putosi taustalle. Sinetöi epäonnistumisensa taustalla sisäradalla
puolimatkassa tulleella uudella laukallaan. 10 Vikun Toivo juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi.
Otti siellä 900 juostuna pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 2 Tarossi oli taustalla
sisäradalla vaisu. Otti 850 ennen maalia väsyneenä vielä laukankin. 6 Lumovalo juoksi 3. ulkona. Laukkasi
siellä 850 ennen maalia pitkäksi. 12 Tarok laukkaili avausringin aikana hylkäykseen. 15 Tuli Rols juoksi
pääjoukon hännillä toisella radalla, missä laukkasi kierros juostuna jo hieman väsyneen oloisena pitkäksi.
Väliajat: 39,5 / 4 - 34,5 / 8 - 30,0 / 8 - 31,5 / 8

6. Lähtö
1 Melody Heel kiihdytti heti kärkipaikalle. Hallitsi vaivattomasti sisään asti ja oli varsin vakuuttava voittaja.
11 Mr Noon lähti 5. ulkoa 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle. Huilasi viimeisen takasuoran lopussa hetken
3. ulkona. Lähti pian taas kiriin 3. radalle ja tuli hienosti sisään asti. Viim. 1000 m 14,1. 4 Arctic Fun kiertyi
300 juostuna 3. radan kautta toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen takasuoran lopussa vetoavun
eteensä. Jäi pian taas kuolemanpaikalle, mistä oli loppuun asti kakkostaistossa. 6 Clay Brick juoksi 4. ulkona.
Lähti 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Tuli kirinsä pirteästi ja voimiakin näytti ehkä hieman vielä jäävän.
9 Marlon Dee matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Ei
saanut koskaan täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 2 Kiss My Ace matkasi johtavan kannassa. Jäi 400 ennen
maalia 3. sisälle. Nousi loppusuoralla toiselle ja tuli tasaisesti. Hieman voimiakin saattoi jäädä tähteelle. 10
Ian Boko juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni viimeisen takasuoran lopulla toisen
radan vetojuhdaksi. Pudotti 400 ennen maalia johtavan kantaan, mistä tuli tasaisesti. 12 Amiral Ima juoksi
6. ulkona. Lähti 650 ennen maalia selkiin 3.-4. radalle. Tuli asiallisesti sisään asti. 3 Quell seuraili 3. sisältä
maksimisijoitukseen. 5 Pious Donaton otti 5. sisältä aivan maksit. 8 Nice My Sin juuttui alussa
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 700 juostuna 7. ulos. Tuli jatkossa lähinnä tasaisesti. 7
Fonseca Boko juoksi toisessa ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko.
Väliajat: 13,0 / 1 - 16,5 / 1 - 15,0 / 1 - 15,5 / 1

7. Lähtö
12 Menolexa Rols lähti aivan hyvin ja eteni viidenneksi. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä tuntuman
kärkiryhmään. Nousi loppukaarteessa kiriin ja jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 27,0. 7
Kilmisteri matkasi keskijoukoissa sisäradalla, missä säilytti tahtinsa ja ehti lopussa varmasti toiseksi. Viim.
700 m 26,9. 11 Liisan Isopoika sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi 300 juostuna toiseen ulos. Pudotti 850
ennen maalia johtavan kantaan. Peri sieltä loppukaarteen alussa kärkipaikan. Jäi loppusuoran alussa
alakynteen, mutta piti kuitenkin kolmanneksi. 2 Virin Toivo matkasi koko ajan kärjen tuntumassa, mitä oli
tasainen neljäs. 3 Tatriina otti 350 juostuna toisessa ulkona laukan ja jäi jonkin verran. Suoritti jatkossa
asiallisesti ja oli viides. 13 Boheemi matkasi lauman hännillä toisella radalla. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle. Tuli aivan juosten sisään asti. Viim. 700 m 26,2. 6 Tripla Hoo otti sata juostuna laukan
ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kulisseista aivan hyvin. 4 Utumor painui 950 ennen maalia kuolemanpaikalta
kärkeen. Veti vauhdilla, mutta otti 450 ennen maalia yllättäen laukan. Laukkasi pian uudelleen ja jäi paljon.
Tuli lopun vielä mukavasti. 10 Virittäjä oli takajoukoista lähinnä tasainen. 14 Elvirra oli taustalla sisäradalla
pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta 150 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 9
Sillankorvan Uljas oli taustalta sisäradalta vailla virtaa. 5 Tuikkiva otti sata juostuna laukan ja jäi jonkin

verran. Laukkasi 300 juostuna uudelleen ja mahdollisuudet menivät samassa. 1 Hymynväre kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi 900 ennen maalia 3. sisälle. Taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli vaisu. 8
Karisman Helmi poistettiin kahden lähdön uusinnan takia.
Väliajat: 26,0 / 1 - 25,0 / 4 - 32,0 / 12

8. Lähtö
8 Don Pescador peruutti alussa lauman hännille. Sai lopulta 400 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 450 ennen
maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ja jyräsi viime metreillä varmaan
voittoon. 9 Cheri Sane juoksi johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vaan radan
loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten ja oli niukasti toinen. 2 Esmeralda Jons kiihdytti
heti kärkipaikalle. Veti tasaisen reipasta tahtia ja näytti hallitsevan, mutta jäi viime metreillä niukasti
kolmanneksi. 1 Bear Gift juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi lähes loppuun asti kiinni ja jotain jossiteltavaa jäi. 5
Inaccessible juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 550 juostuna 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa
asiallinen. 7 Basswood Grove juoksi toisessa ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tyytyi jatkossa
säilyttämään asemansa. 4 Bumblebee Laday juoksi 4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle. Tuli
lopun tasaisesti. 3 Leon juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Putosi
loppusuoran alussa kärjen kyydistä, mutta ei kokonaan luovuttanut. 11 Atos Palmen oli 5. sisältä vaisu. 10
Bonhomme otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti kulisseissa myöhemmin. 6 Arctic Island ja 12 Arvika by
Knight olivat poissa.
Väliajat: 11,0 / 2 - 13,5 / 2 - 15,0 / 8

9. Lähtö
5 Macchiato sai 250 juostuna parin laukan avittamana kärkipaikan haltuunsa. Veti tasaisen reipasta tahtia ja
otti lopussa varman voiton. 9 Fixit juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli
siitä hienosti sisään asti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 15,0. 14 Makeadreamcometrue juoksi 4. ulkona.
Pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä sisäradalle, mitä pitkin tuli mukavasti ja oli lopussa aivan hyvä
kolmas. 15 Maria Sånna juoksi 5. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli kirinsä mukavasti
sisään asti ja ehti lopussa lähes kolmanneksi. Viim. 1000 m 14,7. 2 Cecilia Cheerful juoksi 3. sisällä. Jäi sinne
800 ennen maalia väsyneen vastustajan taakse hetkeksi kiinni. Löysi viimeisen takasuoran puolivälissä
vapaan radan. Tuli lopun tasaisesti ja suoritti asiallisesti. 10 Ginelle seuraili 3. ulkoa tasaisesti. 4 Ice Queen
Birdland juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 800 juostuna 6. ulos. Oli sieltä
kirivaiheessa asiallinen. 12 Castor Troy oli pääjoukon hänniltä sisäradalta heikko. 6 Cheerful Dream lähti
kovaa, mutta otti 200 juostuna laukan, kun oli juuri siirtynyt kärkipaikalle. Jäi paljon ja menetti pelinsä. 3
Flying Sirius juoksi johtavan kannassa. Taipui 800 ennen maalia ja laukkasi hieman myöhemmin väsyneenä
pitkäksi. 7 Markin Midsummer juoksi 4. sisällä. Seuraili sieltä asiallisesti, mutta laukkasi hieman ennen
maalia ja menetti rahasijan. 8 Allyhilss Dream laukkasi 250 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. 13 Taqquer
sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin 3. radalle. Laukkasi 250 ennen
maalia yllättäen pitkäksi. 1 She Knows ja 11 Fast Hero olivat poissa.
Väliajat: 13,5 / 5 - 14,5 / 5 - 15,5 / 5 - 15,5 / 5

10. Lähtö
2 Perhon Liito eteni nopeasti kärkipaikalle. Veti tasaisen kiihtyvää tahtia ja otti lopussa hallitun voiton,
vaikka ajautuikin lopussa hieman ulospäin. 5 Aarian Hermanni lähti tasaisesti ja jäi alussa viidenneksi.
Matkasi pian toisessa ulkona. Lähti kierros juostuna kiriin 3. radalle. Eteni 900 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 32,1. 3 Nirppis seuraili johtavan kannasta
tasaisesti kolmanneksi. 6 Herra Hurmuri juoksi 4.-3. sisällä. Otti viimeisen takasuoran alussa pahan laukan ja
menetti pelinsä. Kulki kulisseissa jatkossa vailla suurempaa virtaa. 7 Sarinan Sisu jäi heti alussa selvästi.
Sinetöi epäonnistumisensa ensimmäisen kaarteen lopun pahalla laukallaan. 1 Jenkkihymy juoksi 3. sisällä.
Nousi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 900 ennen maalia toiseen ulos. Taipui viimeisen
takasuoran puolivälissä hieman. Otti 400 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä. Laukkasi vielä kulisseissa
loppusuoralla hylkäykseen. 4 Golda Napander laukkasi lähdössä pitkäksi. 8 Hovingas oli poissa.
Väliajat: 34,0 / 2 - 33,0 / 2 - 31,5 / 2 - 32,5 / 2

11. Lähtö
5 Bugs Bunny Buzz lähti hyvin ja eteni 400 juostuna lopulta kärkipaikalle. Sai jatkossa rauhoittaa
merkittävästi ja kontrolloi lähtöä vakuuttavasti. 4 Amazing Captor eteni nopeasti kärkeen. Luopui
paikastaan 350 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa varmasti toinen. 12 Caldera Amour
juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4.
radalle. Tuli loppusuoran puolivälissä hieman nostetuksi. Oli maalissa neljäntenä, mutta sai siirron ansiosta
kolmannet rahat. Viim. 700 m 13,6. 7 Mountain Twinkle pääsi 300 juostuna pudottamaan 3. sisälle.
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 3.
radalle. Ajautui pian radan verran ulospäin ja häiritsi ulkopuolellaan juossutta. Oli maalissa kolmas, mutta
siirrettiin neljänneksi. 11 Hope Sunrise nousi 5. sisältä ensimmäisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle.
Sai 850 juostuna vetoavun eteensä. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Antoi päätössatasella hieman periksi. 1 Jo Jo Gunne juoksi 4.-3. sisällä. Seuraili tasaisesti ja jäi
lopussa vielä tekniseen pussiin. 10 BWT Duracell juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.
ulos. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. 6 Callela Kassius juoksi 4. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja oli vailla suurempaa
virtaa. 3 Tiffany Journey lähti hiljaa ja matkasi lopulta 6. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 9 Zacus Victor
juoksi 2.-3. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran lopussa kiinni ja putosi aivan lauman hännille. Löysi
vapaan radan 350 ennen maalia, minkä jälkeen oli lopussa vaisu. 8 First Wild matkasi 3. ulkona. Kiertyi sieltä
850 juostuna 3. radan kautta toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja
oli vaisu. 2 Floyd Kenwood laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 11,0 / 5 - 17,0 / 5 - 15,5 / 5 - 14,0 / 5

