
Perjantai 30. 7.  
 

1. Lähtö 

12 Felisia matkasi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa selkiin 3. radalle. Lähti 600 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli 
vahvasti ja nappasi lopussa hallitun voiton. Viim. 1000 m 31,4. 1 Snapander nousi nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli rehdisti maaliin asti. 10 Luraus juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. 
Lähti loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli tasaisesti. 5 Sävel- Meri eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää haluamaansa 
tahtia. Antoi päätössatasella hieman periksi. 4 Huvigunnar jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa tasainen 
viides. 13 Korsu- Tuisku matkasi lauman hännillä sisäradalla. Nousi 850 ennen maalia toiselle radalle. Suoritti jatkossa 
asiallisesti. Viim. 1000 m 31,3. 8 Nevan Lupaus seuraili kolmannesta ulkoa maksimisijoitukseen. 16 Sillankorvan Ari 
eteni taustalta tasaisesti. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Ravi heikkeni loppukaarteessa ja samalla kirikin 
hieman tyrehtyi. Tuli lopun oikein haparoivalla ravilla. 15 Veli Pollea seuraili keskijoukoista sisäradalta vailla 
suurempaa virtaa. 2 Rilento nousi 3. sisältä toisessa kaarteessa toiseen ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. 
radalle. Otti 650 ennen maalia kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja jäi jonkin verran. Tuli lopun vain tasaisesti. 14 
Jiiveegee pysyi taustalla koko matkan ajan. 11 Briima oli keskijoukoista sisäradalta oikein vaisu. 9 Virkun Vikkelä 
laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli heikko. 3 Suvelan Salama laukkasi 150 juostuna 
pahoin ja menetti heti pelinsä. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 6 Hyrvin Rafael otti 150 juostuna 
myötätuntolaukan, mikä jatkui pitkäksi. Suoritti jatkossa hylättynä aivan mukavasti. 7 Kripsi laukkasi toisessa 
kaarteessa. Laukkasi 750 ennen maalia uudelleen. Laukkaili 250 ennen maalia hylkäykseen asti. 

Väliajat: 34,5 / 5 - 33,5 / 5 - 30,5 / 5 - 32,0 / 12 

 

2. Lähtö 

1 Zulamit juoksi 5.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle. Lähti loppukaarteen alussa kiriin. Eteni 250 
ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Jyräsi siitä lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,2. 7 Gambling Face eteni 
nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti tiivistyi. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa 
toiseksi. 10 Donato Hyrdehöj nousi 6. sisältä 900 juostuna 3. ulos. Sai edetä koko ajan sujuvasti toista rataa pitkin ja 
oli tasainen kolmas. 3 BWT Ellosbank otti alun rauhassa. Nousi toisen kaarteen alussa toiselle radalle. Lähti 1200 
ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 850 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti päätöspuolikkaan alussa 
johtavan kantaan. Oli lopussa asiallinen neljäs. 2 La Masse Monetaire matkasi johtavan kannassa. Putosi viimeisen 
takasuoran alussa kärjen kyydistä. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa asiallisesti. 6 Cutthecrap juoksi 4.-3. sisällä. Nousi 
900 ennen maalia 4. ulos. Sai edetä sujuvasti ja tuli asiallisesti. Aivan viime metreillä meno hieman tihkaisi. 5 Wall In 
Carlina juoksi 3. sisällä. Nousi 1150 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Sai 850 ennen maalia vetoavun eteensä. 
Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja seuraili maksimisijoitukseen. 8 Listas Tequila oli pääjoukon hänniltä vailla 
suurempaa virtaa. 9 Fullhand Comery matkasi lauman hännillä toisella radalla. Taipui selvästi viimeisen takasuoran 
lopulla ja oli heikko. 4 Malfoy laukkasi 250 juostuna pitkäksi. Otti jatkossa laukkojen lomassa mukavasti vauhtia. 

Väliajat: 13,0 / 7 - 17,5 / 7 - 15,0 / 7 - 15,5 / 1 

 

3. Lähtö 

4 Ava Di Emelin jäi 450 juostuna 3. sisälle. Sai kierros juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 250 ennen maalia 
kärkihevosen kupeelle. Puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 400 m 13,0. 1 Lara Luca kiihdytti heti 
kärkipaikalle. Sai rauhoittaa tahtia toisella puolikkaalla. Jatkossa vauhti kiihtyi ja tuli hienosti maaliin asti. 2 
Stonecapes Tricky nousi 5. sisältä 850 juostuna 3. ulos. Lähti 550 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan 
mukavasti maaliin asti. 5 MAS Evelyn juoksi 6. sisällä. Sai kierros juostuna paikan 3. sisältä. Tuli sisäradan vetäessä 
tasaisesti. 7 Nutcracker juoksi 7. sisällä. Sai kierros juostuna paikan 4. sisältä. Oli kirivaiheessa vain tasainen. 8 
Jennifer Web lähti asiallisesti, mutta jäi 4. sisälle. Nousi 800 juostuna toiselle. Sai pian paikan toisesta ulkoa. Taipui 
päätöspuolikkaan alussa selvästi ja oli vaisu. 3 Credit To Hope pudotti kärkihevosen kupeelta 450 juostuna johtavan 



kantaan. Nousi 950 juostuna kärkihevosen kupeelle. Taipui 300 ennen maalia selvästi ja tuli lopun hiljaa. 6 Miss 
America oli lauman hänniltä sisäradalta rehellisen riittämätön. 

Väliajat: 09,5 / 1 - 14,5 / 1 - 14,5 / 1 - 13,5 / 4 

 

4. Lähtö 

1 Perfect Lane kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 5 Let´s Go 
Legacy pudotti kärkihevosen kupeelta 350 juostuna johtavan kantaan. Nousi 450 ennen maalia kärkihevosen 
kupeelle. Puutui päätössatasella hieman, mutta piti toiseksi. 9 Burnout juoksi 3. sisällä. Sai edetä sujuvasti. Nousi 
loppusuoran alussa kiriin ja ehti lähes toiseksi. Viim. 700 m 13,8. 10 Lake´s Bella sai edetä 4. sisältä rauhassa ja otti 
maksimit. 8 Marvel Neat pudotti ensimmäisellä takasuoralla taustalta toiselta radalta 5. sisälle. Oli lopussa kiritilaa 
saamatta viides. Kaikki voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 6 Hope Sunrise juoksi toisessa ulkona. Lähti 650 ennen 
maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi 350 ennen maalia. Tuli lopun vailla virtaa. 11 Begin To Trust lähti 5. ulkoa 
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Oli kirissään lähinnä tasainen. 7 Gutsy Cobbler juoksi 3. ulkona. Jäi 
päätöspuolikkaan alussa hetkeksi vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 350 ennen maalia, mutta ei isommin kirinyt. 12 
Mr Money Robber juoksi 6. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni hetken oikein hyvin. Kirin terä 
katkesi 300 ennen maalia. Tuli lopun aika vaisusti. 4 Rapido Follo haparoi 250 juostuna lyhyesti. Juoksi jatkossa 4. 
ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa. Oli oikein vaisu. 2 Blue Cates laukkasi 250 juostuna johtavan 
kannassa pitkäksi. 3 Listas Hotshot juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 
päätöspuolikkaan alussa pitkäksi. 

Väliajat: 12,5 / 1 - 17,5 / 1 - 19,0 / 1 - 12,5 / 1 

 

5. Lähtö 

6 Brave Scion matkasi toisessa ulkona. Kiertyi 600 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puristi siitä lopussa vahvasti 
niukkaan voittoon. 4 Chocolates For All kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää aika sopuisasti. Tuli mukavasti maaliin asti, 
vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 3 Laurila´s Gertrude matkasi johtavan kannassa. Oli lopussa kiritilaa 
saamatta kolmas. 2 Plastic Bag juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä 
asiallisesti maaliin asti, vaikkakin loistokkuus oli poissa. 5 Arctic Euphoria juoksi 5. ulkona. Pudotti 600 ennen maalia 
3. sisälle. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Pearly´s Jadessa lähti hyvin, mutta juuttui 250 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Otti lopussa maksimit. 9 Real Proud oli 4. ulkoa kirivaiheessa 
lähinnä tasainen. 10 Laurila´s Haldir matkasi 7. ulkona. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti. Viim. 700 m 14,5. 11 Alws 
Laudatur nousi 4. sisältä 650 ennen maalia toiselle. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin. Oli lopussa vain tasainen. 7 Lady 
Devil taipui 3. sisältä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 1 Super Ben laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 12 
Honor Boost juoksi 6. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 550 ennen noususta laukan, mikä jatkui 
pitkäksi. 

Väliajat: 13,0 / 4 - 15,5 / 4 - 15,5 / 6 

 

6. Lähtö 

1 Parvelan Retu otti alun rauhassa ja matkasi 4. sisällä. Nousi 550 juostuna toiselle radalle. Eteni 800 juostuna 
kärkipaikalle asti. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa pintakaasulla vakuuttavan voiton. 6 Stallone juoksi 5. 
sisällä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle ja tuli lopun oikein vahvasti. Ajoi 
tänään vain toisista rahoista. Viim. 400 m 20,1. 4 B. W. Rune eteni 300 juostuna kärkihevosen kupeelta kärkeen. 
Luopui paikastaan 750 juostuna. Putosi päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kyydistä. Oli lopussa aivan hyvä 
kolmas. 5 Säihkeen Sähinä juoksi 3. sisällä. Jäi 800 juostuna 4. sisälle. Nousi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. 
Tuli hyvin maaliin asti, vaikka tyytyi kovassa tehtävässä vain säilyttämään asemansa. Viim. 700 m 23,4. 3 Guly Roy 
kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 250 juostuna. Jäi 800 juostuna 3. sisälle. Oli lopussa tasainen viides. 2 
Vilkkeen Velmu oli poissa. 



Väliajat: 24,0 / 4 - 24,5 / 1 - 25,5 / 1 - 21,5 / 1 

 

7. Lähtö 

12 Tuli Uljas juoksi 5. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle. Lähti 750 ennen maalia kiriin 4. radalle. Pääsi 350 
ennen maalia pudottamaan kärjen rinnalle 3. radalle. Puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 29,0. 2 Ani- 
Aimo kiihdytti heti kärkipaikalle. Tuli asiallisesti maaliin asti ja piti niukasti toiseksi. 7 Villan Kasmiri juoksi 3. ulkona. 
Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Ei oikein edennyt, mutta kun sai 700 ennen maalia kirittäjän rinnalleen, 
niin tahti parani. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä oli loppuun asti kakkostaistossa. 4 Titteri Rok 
lähti rauhassa ja matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli 
lopun asiallisesti. Viim. 400 m 32,5. 3 Hajapusa otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa kulisseista 
asiallisen esityksen. 10 Viimavirta juoksi 6. ulkona. Lähti kierros juostuna kiriin 3.-4. radalle. Otti 600 ennen maalia 
laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan juosten. 8 Vaitter juoksi 4.-3. ulkona. Jäi 350 ennen maalia hetkeksi vaille 
kiritilaa. Tuli lopun aivan juosten. 9 Gladiaattori matkasi toisessa ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Ravi 
sakkasi loppukaarteessa ja tuli lopun vailla suurempaa loistoa. 5 Niemen Iida sai nopeasti paikan johtavan kannasta. 
Taipui selvästi loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 1 Vikken Tähti oli 3. sisältä vaisu. 6 Vauhti- Veikka eteni 250 
juostuna kärkihevosen kupeelle. Taipui selvästi 400 ennen maalia ja tuli lopun vaisusti. 11 Virkun Hohto otti 
ratkaisevan lähtölaukan. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 

Väliajat: 26,5 / 2 - 30,0 / 2 - 32,5 / 2 - 30,0 / 12 

 

8. Lähtö 

3 Consalvo jäi 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi voimalla eteenpäin ja oli jo 550 juostuna kärjessä. Veti 
tasaisen reipasta ja oli vakuuttava voittaja. 4 New Grove Waylon juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 
350 juostuna väkisin kärkeen. Luopui paikastaan ensimmäisen takasuoran lopulla. Seurasi kovaa kärkihevosta 
mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,4. 1 Speedy Scion kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 350 juostuna. Jäi 
toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Oli 3. sisältä tasainen kolmas. 8 Mask Off lähti hyvin, mutta jäi 150 juostuna 
vastustajan laukattua lauman hännille 8. sisälle. Nousi puolimatkassa 3. ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin ja tuli 
mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 12,4. 7 Yolo Savoy nousi 7. sisältä puolimatkassa toiseen ulos. Lähti 450 ennen 
maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. 5 Stonecapes Thor juoksi 6.-5. sisällä. Nousi 400 ennen 
maalia kiriin ja tuli lopun mainiosti. Viim. 600 m 12,0. 2 Moniman nousi 4. sisältä 950 ennen maalia toisen radan 
vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 3. sisähevosen kupeelle. Putosi 300 ennen maalia kärkitaistosta ja tuli lopun lähinnä 
tasaisesti. 9 Core Catcher juoksi 5.-4. sisällä. Ei vain aivan riittänyt lopussa. 6 Full Picture laukkasi 150 juostuna 
pitkäksi. 

Väliajat: 12,0 / 4 - 14,5 / 3 - 15,0 / 3 - 11,0 / 3 

 


