1. Lähtö

12 Jim Myrberg matkasi alun takajoukoissa, mistä ori lähti 1600 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se pääsi toisen kierroksen alkaessa pudottamaan kuolemanpaikalle. Ori painui loppusuoran
puolivälissä kärkipaikalle ja vastaili lopussa hallittuun voittoon. Viim. 1000 m 36,5. 11 Marhotti matkasi
3.sisällä, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran alussa paikan johtavan kannasta. Se nousi viimeisen
takasuoran lopussa toiseen ulos. Ruuna lähti 250 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se oli
lopulta varmasti toinen. 1 Herpo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna asiallisesti sisään asti, vaikka jäikin
päätössatasella kolmanneksi. 13 Tikotiko Rok kiersi takajoukoissa ensimmäisen kierroksen 3.rataa pitkin.
Tamma pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle, missä se seuraili jatkossa tasaisesti maaliin asti. 10
Nirppis juoksi 4.ulkona, mistä tamma lähti 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se otti 450
ennen maalia kärjen rinnalta 3.radalta laukan ja tamma menetti asemiaan. Se tuli lopun vielä mukavasti ja
laukkaan paloi kärkipään sijoitus. 9 Tatriina otti sisäradan jonossa sata juostuna lyhyen laukan. Se nousi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Tamma pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle ja se
otti lopussa maksimaalisen sijoituksen. 6 Siiri Vei matkasi toisessa ulkona, missä tamma otti 1050 ennen
maalia laukan. Se putosi lauman hännille, missä tamma tuli lopun asiallisesti. 2 Nopsan Välke juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle, missä tamma laukkasi 1050 ennen maalia pitkäksi. 3 Werona matkasi johtavan
kannassa, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Se putosi pian 3.ulos, missä tamma
laukkasi 250 ennen maalia pitkäksi. 4 Nean Tyttö matkasi 4-5.ulkona, mistä tamma nousi viimeisen
takasuoran lopulla kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se otti 50 ennen maalia laukan, mihin tamma menetti
rahasijan. 5 Virkun Vappu laukkaili nopeasti hylkäykseen. 7 Suomimies laukkasi lähdössä ja ruuna laukkaili
jatkossa nopeasti hylkäykseen asti. 8 Rautaneiti oli poissa.

Väliajat: 42,0 / 1 - 40,5 / 1 - 35,0 / 1 - 36,5 / 12

2. Lähtö

2 Cheri Sane sai alussa pidettyä kärkipaikan hallussaan, mistä ruuna jäi 750 juostuna johtavan kantaan. Se
oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna kiri
lopussa 4.rataa pitkin varmaan voittoon. 16 See His Glory matkasi 5.sisällä. Tamma nousi kierros juostuna
3.ulos. Se pudotti 850 ennen maalia 3.sisään. Tamma nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos,
mistä se nousi loppusuoran alussa kiriin ja oli varmasti toinen. 1 Laser Jet matkasi 3-4.sisällä, mistä tamma
seuraili tasaisesti kolmanneksi. 4 Grouse Man otti lyhyen lähtölaukan ja ori putosi lauman hännille. Se eteni
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3.radan kautta toiseen ulos. Ori lähti 1150 ennen maalia kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se sai 850 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä ori tuli asiallisesti
sisään asti, vaikka putosikin päätössatasella neljänneksi. 12 Black Tribe otti 150 juostuna sisäradalla lyhyen
laukan. Se pudotti nopeasti raville ja jatkoi taustalla sisäradalla. Tamma nousi kierros juostuna 5.ulos. Se

lähti 650 ennen maalia selkiin 3.radalle. Tamma siirtyi loppukaarteen alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua
ja se tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 20,7. 7 Royal Riddle kiersi ensimmäisen kaarteen 3.rataa
ilman vetoapua. Ori jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä se painui 750
juostuna väkisin kärkipaikalle. Ori antoi siitä loppusuoralla hieman periksi. 13 Inflammable Jam lähti
taustalta toiselta radalta 1200 ennen maalia selkään 3.radalle. Ori tuli pitkän kirinsä tasaisesti sisään asti. 5
Candy Sisu juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä tamma pudotti 450 juostuna johtavan kantaan. Se jäi
750 juostuna 3.sisään. Tamma nousi 850 ennen maalia toiseen ulos, mistä se seuraili lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Surpruse Price juuttui toisen kaarteen alussa keskijoukoissa hetkeksi toisen
radan vetojuhdaksi. Ruuna jäi toisen kierroksen alkaessa 4.ulos, mistä se otti lopussa maksimaalisen
sijoituksen. 6 Primus Frostline sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan 5.sisältä. Ruuna seuraili
jatkossa lauman hänniltä sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Grace Pezzo matkasi lauman hännillä
toisella radalla. Tamma lähti sieltä 1050 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi 800 ennen maalia 3.radalle
ilman vetoapua. Tamman kiri katkesi nopeasti ja se taipui loppukaarteen alussa taustalle. 3 Sigrid otti
alkumetreillä pahan laukan ja tamma putosi aivan taustalle, missä se laukkaili kierros juostuna hylkäykseen.
9 Bwt Anarchy otti 150 juostuna pahan laukan ja ruuna putosi taustalle, missä se laukkaili jatkossa
hylkäykseen. 10 Gigolo Amok otti 200 juostuna takajoukoissa pahan laukan. Ruuna otti jatkossa oikein
hyvin vauhtia, mutta uusi loppusuoran puolivälin laukka vei vielä rahasijan. 15 So Photogenic laukkasi 200
juostuna pitkäksi. 11 Go Go Pezzo oli poissa.

Väliajat: 23,0 / 2 - 19,5 / 7 - 21,5 / 7 - 23,5 / 2

3. Lähtö

2 Kuu- Minna kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 1050 ennen maalia johtavan kantaan. Se nousi
550 ennen maalia kuolemanpaikalle. Tamma painui 450 ennen maalia kärkipaikalle, mistä se nappasi
lopussa varman voiton. 3 Vaulammin Helmi eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Tamma pudotti ensimmäisen
takasuoran lopussa johtavan kantaan. Se jäi kierros ennen maalia 3.sisään. Tamma nousi viimeisen
takasuoran lopussa toiseen ulos. Se jäi pian kuolemanpaikalle, mistä tamma oli lopussa varmasti toinen. 10
Luonteen Nopsakka eteni taustalta tasaisesti kohden kärkeä ja tamma sai toisen kaarteen lopussa paikan
3.sisältä. Se nousi pian 3.ulos. Tamma nousi viimeisen takasuoran lopulla kiriin 3.radalle ja se tuli aivan
hyvin maaliin asti. 7 Sepän Osuma pummasi lähdön ja ruuna jäi lähdössä selvästi lisää. Valjakko näytti
lähtevän kokonaan väärältä paalulta, siksi paljon takahevoset jäivät alussa. Se kulki jatkossa mukavasti ja
nousi kierros juostuna toiseen ulos. Ruuna seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. Viim. 2100 m 33,7. 11 Vilmai
lähti taustalta ajamaan vauhdilla eteenpäin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta
ulkoa. Se lähti 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni toisen 1050 ennen maalia
kärkipaikalle. Se antoi siitä loppukaarteessa selvästi periksi. 5 Rojaali matkasi alun 3.sisällä, mistä ori nousi
toisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle. Se pudotti 650 ennen maalia 4.sisään. Ori otti sieltä lopussa
aivan maksimit. 1 Spang Jonna matkasi alun johtavan kannassa, mistä tamma jäi toisessa kaarteessa
3.sisään. Se seuraili jatkossa sisärataa pitkin melko vaisusti maksimisijoitukseen. 8 Tulisin jäi lähdössä paljon
lisää. Tamma otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä laukan, mistä selvittyään se oli jatkossa tasainen. 9

Sirkkeli otti ensimmäisellä takasuoralla lyhyen laukan, minkä jälkeen ruuna ei esittänyt oikein mitään. 13
Lankori pysyi taustalla koko matkan ajan. 6 Aamun Lumo laukkasi lähdössä pahoin. Tamma sinetöi
epäonnistumisensa 350 juostuna tulleella uudella laukallaan. 12 Helon Roosa pysyi taustalla koko matkan
ajan. 4 Jylhäpiirto otti ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisesta ulkoa laukan. Ruuna otti kierros
juostuna uuden laukan. Se meni kolmannen kaarteen laukallaan hylkäykseen.

Väliajat: 38,0 / 2 - 37,5 / 2 - 31,5 / 11 - 34,5 / 2

4. Lähtö

7 Vakuus käynnistyi vauhdilla ja ori eteni 300 juostuna kuolemanpaikalle. Se painui siitä 650 juostuna
kärkipaikalle. Ori vastaili lopussa varmaan voittoon. 8 Ekopetus matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla,
mistä ruuna pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä 4.sisään. Se sai lopussa edetä sisärataa pitkin ja
nappasi lopussa laukan avittamana toiset rahat. 4 Eka Mari sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta.
Tamma jäi 650 juostuna 3.sisään. Se nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Tamma nousi loppusuoran
alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun aivan juosten. 10 Villi- Riikka matkasi 3-4.ulkona, mistä
tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se jäi loppukaarteen alussa 3.radalle ilman
vetoapua, missä tamma tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Taksvenla matkasi alun 3.ulkona, missä tamma otti
ensimmäisen takasuoran puolivälissä laukan ja se jäi taustalle. Tamma suoritti sieltä jatkossa asiallisesti.
Viim. 1000 m 30,1. 2 Venlan Vekkuli juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi loppusuoralla
selvästi periksi. 12 Taiga Tuulia matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä tamma lähti päätösringin
alkaessa selkään 3.radalle. Se pudotti loppukaarteen alussa 3.ulos ja otti lopussa aivan maksimit. 6 Grekor
matkasi alun keskijoukoissa, missä ruuna otti puolikas juostuna laukan ja se putosi taustalle. Ruuna otti
jatkossa asiallisesti vauhtia, mutta 350 ennen maalia tullut uusi laukka pilasi pelin. 9 Eko- Tähkä lähti heti
ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ruuna pakitti 700 juostuna 5.sisään. Se nousi kierros juostuna
toiseen ulos. Ruuna antoi sieltä viimeisen takasuoran lopussa pahoin periksi. Viim. 500 m 38,8. 1 Virin Toivo
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori jäi 650 juostuna johtavan kantaan. Se nousi sieltä 100 ennen maalia
toiselle radalle. Loppumetrien laukka vei kuitenkin toiset rahat. 5 Tuulen Kuva matkasi keskijoukoissa
sisäradalla, missä ori aloitti jo ensimmäisen takasuoran lopussa matkan kohden takajoukkoja. Se keskeytti
viimeisellä takasuoralla. 11 Viulori matkasi taustalla toisella radalla, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni viimeisen takasuoran alussa kärjen rinnalle 3.radalle. Ruuna otti
siellä loppusuoran alussa laukan, mikä jatkui pitkäksi.

Väliajat: 29,0 / 1 - 30,5 / 7 - 35,0 / 7 - 28,5 / 7

5. Lähtö

10 Pink Floyd lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Ori painui 950 juostuna kärkipaikalle
asti. Se veti kolmannen puolikkaan rauhassa ja ori nappasi lopussa varman voiton. 2 Because I Love You
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi kierros juostuna johtavan kantaan. Se nousi sieltä loppusuoralle
tultaessa kiriin 3.radalle ja tamma tuli lopun hyvin ehtien varmasti toiseksi. 3 Belpion juuttui heti
kuolemanpaikalle, mistä tamma puristi rehellisesti maaliin asti. 15 New Grove Regal matkasi alun aivan
pääjoukon hännillä toisella radalla, mistä ruuna lähti 1200 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi
päätöspuolikkaan alussa 4.radan kautta kiriin ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 17,1. 11 Tyrone
Steele kiersi alun 4.rataa ilman vetoapua. Ruuna pääsi 650 juostuna pudottamaan 3.ulos. Kirikaista pysyi
siellä jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna tuli lopun
asiallisesti. 1 Woru Wings seuraili 3.sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Billy Wanton matkasi 4.ulkona,
mistä ruuna nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja se tuli lopun asiallisesti. 16 Viva Avenger
matkasi lauman hännillä sisäradalla, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle.
Kirikaista pysyi edelleen tiukasti kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen se kiri lopun
sijoitustaan paremmin. 6 Daiquiri Web matkasi pääosin 4.sisällä, mistä ruuna otti lopussa aivan maksimit. 8
Cankus Thunderball matkasi 5.ulkona, mistä ruuna lähti päätöspuolikkaan alussa selkiin 3.radalle. Se siirtyi
250 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille ja ruuna tuli lopun juosten. 13 Like a Vittoria seuraili 5-6.sisältä
aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Hide And Shine jäi alussa aivan taustalle, missä se myös pysyi koko
matkan ajan. 14 Expanse´s Princess matkasi 5.ulkona, mistä tamma lähti 950 ennen maalia selkiin 3.radalle.
Se siirtyi 550 ennen maalia 4.radalle, mutta kirin suunta oli valitettavasti taaksepäin. 4 My Dream Anyway
käynnistyi hitaasti ja ruuna putosi taustalle. Se jatkoi pitkään 3.rataa ilman vetoapua. Ruunan menovesi
loppui loppukaarteessa ja se taipui aivan taustalle. 9 Nice My Sin matkasi takajoukoissa, mistä tamma lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle, mutta ohituksia ei tapahtunut. 5 Giant Leap matkasi
toisessa ulkona, missä tamma taipui loppusuoralle tultaessa ja se laukkasi pian pitkäksi.

Väliajat: 25,0 / 2 - 21,5 / 10 - 22,0 / 10 - 14,0 / 10

6. Lähtö

5 Elzevier Lloyd matkasi alun toisessa ulkona, mistä ruuna lähti ensimmäisen takasuoran alussa kiriin
3.radalle ilman vetoapua. Se painui 600 juostuna kärkipaikalle. Ruuna irrotti kärkipaikalta lopussa ajamatta
selvään voittoon. 1 Panthera Leo matkasi 3.sisällä, mistä ruuna nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Vapaa
rata löytyi loppusuoran puolivälissä ja ruuna ehti lopussa varmasti toiseksi. 9 Blady Bols Blue matkasi alun
3.ulkona, mistä ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Se kiertyi 900 juostuna
kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä aivan juosten maaliin asti. 3 Alexs Cates kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä ori luopui 550 juostuna. Se seuraili jatkossa johtavan kannasta asiallisesti maaliin asti. 11 Demolition

Pezzo juoksi 4.sisällä, mistä ruuna tuli sisäradan vetäessä asiallisesti sisään asti. 7 Bwt Banzai juoksi
4.ulkona, mistä ori teki kohtalaisen 600 metrin kirin 3-4.rataa pitkin. 6 Lötens Love Gossip seuraili 5.sisältä
maksimaaliseen sijoitukseen. 4 Duanna juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai 900 juostuna
vetoavun eteensä. Se seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Canadian Journey otti pahan
lähtölaukan ja tamma putosi taustalle. Se eteni 400 juostuna 6.sisään. Tamma nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 10 Tapon Westwood
juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 800 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni hetken oikein
hyvin, mutta ruunan kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä ja se taipui aivan taustalle. 8 Feeling
Forever pakitteli heti 5.ulos, mistä ruuna ei vain riittänyt lopussa. 12 Cousin Evert oli poissa.

Väliajat: 17,5 / 3 - 19,5 / 5 - 17,0 / 5 - 18,0 / 5

7. Lähtö

1 Zumurella kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää rauhassa ja se nappasi lopussa oikein helpon
voiton. 9 Cousin Bowl jäi alussa 4.sisään. Ruuna sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3.sisältä. Se sai
sieltä loppusuoran puolivälissä sujuvasti kiritilaa ja ruuna ehti terävällä palallaan vielä niukasti toiseksi. 2
Cosmos Limburgia sai nopeasti paikan johtavan kannasta, mistä ruuna oli lopussa kunnolla tilaa saamatta
kolmas. 4 April Love D juuttui heti kuolemanpaikalle, mistä tamma sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä
paikan toisesta ulkoa. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai
päätöspuolikkaan alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä se oli loppuun asti tototaistossa. Viim. 700 m
15,3. 7 Lady´s True King pakitti alussa 5.sisään. Ruuna sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4.sisältä, mistä
se otti lopussa maksimit. 5 Crystal Eye matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti 700 ennen maalia selkään
3.radalle. Se jäi päätöspuolikkaan alussa 3.radalle ilman vetoapua. Tamma oli lopussa tasainen. 3 Do It
Valiant sai nopeasti paikan 3.sisältä. Ruuna nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Kiriväylä pysyi jatkossa
pitkään kiinni. Se nousi 400 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja ruuna tuli lopun asiallisesti. 12 Wireless
matkasi 6.ulkona, mistä tamma lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se ei lopussa jaksanut isommin
puristaa. 11 Secret Pilot matkasi 4.ulkona, minne ruuna jäi loppukaarteessa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi
vasta loppusuoran puolivälissä, mutta ruuna ei enää innostunut kirimään. 8 Västerbo Keymaster kiersi
ensimmäisen kaarteen 3.rataa pitkin. Ruuna pakitti ensimmäisen takasuoran alussa 6.sisään, mistä se oli
kirivaiheessa vain tasainen. 10 Donnie Donato ei vain riittänyt lopussa 5.ulkoa. 6 Ariel Hope juuttui heti
3.radalle ilman vetoapua ja tamma eteni puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Se taipui siitä
kierros myöhemmin selvästi.

Väliajat: 14,0 / 1 - 17,5 / 1 - 22,0 / 1 - 15,0 / 1

8. Lähtö

3 Vikunpuuska kiihdytti heti kärkipaikalle, minne ruuna sai ensimmäisen takasuoran lopulla prässääjän
rinnalleen. Se piti kiinni paikastaan ja ruuna vastaili lopussa niukkaan voittoon. 7 Laurilan Aamor matkasi
alun taustalla sisäradan jonossa. Ruuna nousi 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Se puristi siitä
vahvasti maaliin asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. 2 Martti matkasi johtavan kannassa, mistä ruuna ei
saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 5 Meliisi nousi kierros ennen maalia sisäradan jonosta toiseen ulos, mistä
tamma lähti 300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli aivan juosten maaliin asti. 6 Pertturi
juoksi 5.sisällä, mistä ruuna nousi loppukaarteen puolivälissä toiseen ulos. Se tuli sieltä aivan juosten sisään
asti. 4 Sävel- Virta nousi 4.sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi, missä ruuna
kävi ensimmäisen takasuoran lopussa kyselemässä kärkipaikkaa. Se pudotti pian 3.sisään. Ruuna ei saanut
sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 9 Tupla- Timo matkasi 3.ulkona, mistä ruuna oli 350 ennen maalia
nousemassa kiriin 3.radalle, mutta se menetti samassa hieman rytmiään. Ruuna nousi loppusuoran alussa
kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. 8 Sopun Haaste matkasi 7.sisällä, mistä ori nousi 850
ennen maalia toiselle radalle. Se seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. Viim. 1000 m 30,9. 1
Pelarin Tähti matkasi 3-4.sisällä. Ruuna nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Se lähti
loppukaarteen puolivälissä kiriin 3.radalle, mutta kirin suunta oli taaksepäin. Viim. 400 m 37,3. 10 Jylhätuli
oli poissa.

Väliajat: 29,0 / 3 - 29,0 / 3 - 31,0 / 3 - 32,0 / 3

9. Lähtö

2 Zarrine kemp kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma sai vetää rauhallisesti ja se nappasi lopussa
reippaalla lopetuksellaan varman voiton. 3 Ettan sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Tamma nousi
loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli lopussa varmasti toinen. 5 Man In Black sai puolikas juostuna
paikan toisesta ulkoa. Ori oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Se nousi loppusuoran selkään 3.radalle. Se
pudotti lopussa sisäradalle ja nappasi kolmannet rahat. 6 Debbie´s Dartque juoksi 4.ulkona, mistä ruuna
lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli pitkän kirinsä rehellisesti sisään asti. 9 Low
Flyer juoksi 3.ulkona, missä ruuna oli pitkään vailla kiritilaa. Se pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja
nappasi lopussa maksimit. 7 Classify Tof juuttui heti 3.radalle ilman vetoapua, missä orilla ajettiin eteenpäin
ja se sai puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Ori antoi siitä loppusuoralla hieman periksi, mutta
kesti kuitenkin viimeiselle rahasijalle. 8 Carajoso juuttui alussa takajoukkoihin 3.radalle. Ruuna pakitti
puolikas juostuna aivan lauman hännille sisäradalle. Se nousi sieltä viimeisen takasuoran lopussa 4.ulos.
Ruuna tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. Viim. 400 m 15,0. 10 Super Classic juoksi 4.sisällä, mistä ori
nousi loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja se tuli lopun asiallisesti. 11 Oh Connie Lie Star
matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3-

4.radalle. Sen kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa. Viim. 700 m 16,3. 1 Adele S matkasi 3.sisällä, mistä
tamma oli rehellisen riittämätön. 4 Indyana Poliss laukkasi lähdössä pitkäksi. 12 Velvet Collins matkasi
5.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään 3.radalle. Sen kirin terä katkesi loppusuoralle
tultaessa ja ruuna laukkasi samassa pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 2 - 18,0 / 2 - 15,5 / 2

