Juoksuselostus 1. 7.
1. Lähtö
1 Sävel- Meri kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja vastaili lopussa hallittuun voittoon. 2
Suvelan Salama matkasi alun kolmantena- neljäntenä. Eteni päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Löi
kovaa painetta kärkihevoselle, mutta ei aivan päässyt ohi. Viim. 1000 m 29,9. 3 Briima eteni 250 juostuna
kakkoskeulaksi. Putosi viimeisen takasuoran alussa kolmanneksi ja piti isojen tasoerojen lähdössä asemansa. 8
Huvikundi matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Eteni toisessa kaarteessa kolmanneksi. Seuraili jatkossa
keskijoukoista tasaisesti. 6 Pårs Samuraj otti 150 juostuna pari haparoivaa askelta. Matkasi jatkossa pienen
pääjoukon hännillä. Otti 850 ennen maalia taas lyhyen laukan. Tuli lopun taustalta kohtalaisesti. 4 Vilman laukkasi
lähdössä lyhyesti ja jäi lauman hännille. Taipui hieman loppua kohden. 5 Tuulijuhla lähti hyvin, mutta otti 350
juostuna lyhyen laukan ja jäi hieman. Otti viimeisen takasuoran alussa viidenneltä sijalta uuden pahemman laukan ja
menetti pelinsä. 7 Kankalon Sälli otti alkumetreillä pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti.
Väliajat: 36,5 / 1 - 33,0 / 1 - 32,5 / 1 - 31,0 / 1

2. Lähtö
4 Norman Peco kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Menetti viimeisen
takasuoran lopussa hieman asemiaan. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan toiselle radalle. Puristi lopussa niukkaan
voittoon. Viim. 700 m 17,5. 13 Amandasine matkasi alun 4. ulkona. Sai 750 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 650
ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 5 Farnorth Sunray juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Painui siitä 600 juostuna kärkeen. Sai vetää jatkossa oikein sopuisasti. Oli päätössatasella vähän
tasainen ja jäi kolmanneksi. 8 Lachance S juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Vapaata rataa ei lopussakaan
kunnolla löytynyt ja voimat jäivät tuleviin koitoksiin. 6 Brixen lähti oikein hitaasti ja jäi 5. sisälle. Nousi päätösringin
alkaessa 4. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli loppua asiallisesti aivan ulkoratoja pitkin. Viim. 1000
m 17,9. 10 Sandcastle matkasi 3.-4. sisällä. Tuli loppua lähinnä tasaisesti. 3 Magicnight Rose otti lyhyen lähtölaukan
ja jäi 5. ulos. Sai toisen kaarteen lopulla paikan 3. ulkoa. Taipui loppukaarteessa hieman ja otti aivan maksimit. 1
Callela Exclusice juoksi johtavan kannassa. Nousi 600 juostuna toiselle. Otti sata metriä myöhemmin pahan laukan ja
jäi paljon. Laukkaili kulisseissa loppusuoralla vielä hylkäykseen. 2 Silenos Blackadder otti pahan lähtölaukan.
Keskeytti jatkossa. 7 Carmenere matkasi 3. ulkona. Jäi 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ravi vähän sakkasi
350 ennen maalia ja laukkasi sata metriä myöhemmin pitkäksi. 9 Sansa Stark, 11 Cankus Wild Kiss ja 12 Joona Star
olivat poissa.
Väliajat: 20,0 / 4 - 19,5 / 5 - 21,0 / 5 - 19,0 / 4

3. Lähtö
2 Margarida juoksi toisessa ulkona. Jäi päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi. Jyräsi siitä lopussa
eleettömään voittoon. Viim. 700 m 27,1. 4 Tarling juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 ennen
maalia kärkeen. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka ei voittajalle lopussa mitään voinutkaan. 3 Viksun Lilja kiihdytti
heti kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia. Jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja tuli lopun tasaisesti. 1
Villihaave juoksi johtavan kannassa. Nousi loppukaarteen alussa toiselle radalle ja tuli tasaisesti. 5 Piskon Uniikki oli
poissa.
Väliajat: 31,5 / 3 - 32,5 / 3 - 33,0 / 3 - 27,0 / 2

4. Lähtö
3 Super Ben matkasi johtavan kannassa. Nousi 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Jyräsi lopussa varmaan
voittoon. Viim. 400 m 16,0. 1 Harppyee matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan
loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 15,7. 6 North Sunny eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää
erittäin sopuisasti. Jäi silti loppusuoralla selityksittä kolmanneksi. 2 Laurentz Von Bentz matkasi 4. sisällä. Tuli
sisäradan vetäessä tasaisesti. 8 M. T. On The Heels juoksi 6.-5. sisällä. Seuraili lopussa asiallisesti. 10 Kings Island King
matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja
tyytyi jatkossa seurailuun. Viim. 700 m 17,4. 9 Satah juoksi 3. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin. Ravi hieman
sakkasi loppukaarteessa, eikä oikein edennyt. Tuli suoraakin haparoivalla tahdilla. 11 Azorit Lloyd sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Jäi loppukaarteessa hetkeksi vaille kiritilaa. Pussitus oli vain teknistä laatua, sillä eväspussi oli jo
lopussa tyhjä. 12 Feeling Glory oli 5. ulkoa ajoissa vaikeuksissa, eikä tahti parantunut lopussakaan. 5 BWT Erie juoksi
5. sisällä. Nousi 600 ennen maalia 4. ulos. Taipui 350 ennen maalia pahoin ja oli heikko. 7 Plastic Bag juuttui 350
juostuna 5. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 800 juostuna kärkihevosen kupeelle. Laukkasi siinä
400 ennen maalia pitkäksi. 4 Oscar Caballero oli poissa.
Väliajat: 19,5 / 6 - 19,0 / 6 - 17,0 / 6 - 15,5 / 3

5. Lähtö
2 Helkan Urho painui 250 juostuna kärkihevosen kupeelta kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvvällä tahdilla ja otti lopussa
hallitun voiton, vaikka ravi hieman heikkenikin aivan lopussa. 11 Vinksahti nousi toisessa kaarteessa sisäradan
jonosta 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopulla selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa 4. radalle ja tuli
mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 24,6. 10 Erehys nousi 7. sisältä 700 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä selkiin 3.-4. radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. 7 Passinto eteni nopeasti kolmanneksi. Nousi 750
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 9 Issakan Pouta juoksi 5. sisällä. Sai toisessa
kaarteessa paikan 3. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Viehko
Venla nousi 4. sisältä 750 juostuna toiseen ulos. Lähti 600 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä
hieman taittui loppusuoralla. 6 Torpparin Sisu otti 200 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kulisseista
asiallisesti. 1 Hespori jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Taipui loppusuoralla selvästi ja oli aika vaisu. 5 Kevinin Tähti
otti alkumetreillä pahan laukan ja jäi selvästi. Laukkasi 550 juostuna kulisseissa uudelleen ja menetti pelinsä
lopullisesti. 3 Hallan Ruusu ja 4 Suksess Terta olivat poissa.
Väliajat: 30,5 / 2 - 31,0 / 2 - 28,0 / 2 - 25,5 / 2

6. Lähtö
1 Kultakillinki nousi 200 juostuna johtavan kannasta toiselle radalle. Painui 300 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti
kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa selvän voiton. 9 Ämpäri matkasi 3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3.
radalle. Siirtyi 400 ennen maalia 4. radalle. Tuli aivan hyvin maaliin asti, vaikka ravi olikin lopussa hieman haparoivaa.
Viim. 1000 m 29,0. 10 Taajaninto juoksi 4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiselle radalle. Pudotti loppukaarteessa
sisäradalle ja seuraili tasaisesti kolmanneksi. 8 Ekori Ässä sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 900 ennen
maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulan kupeelle. Tuli asiallisesti
maaliin asti. 7 Sipras otti pahan lähtölaukan. Suoritti jatkossa asiallisesti. 11 Vilmer Myrberg juoksi 4. ulkona. Oli
kirivaiheessa tauon jälkeen vailla suurempaa virtaa. 6 Larvan Lempi eteni nopeasti kärkeen. Jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä 350 ennen maalia yllättäen
pahan laukan ja menetti pelinsä. 2 Tatriina matkasi pääosin 3. sisällä. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli heikko. 4
Villimette otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 5 Sinilee juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Ei kuitenkaan matkannut kuin 3. sisähevosen kupeella. Laukkasi lopulta viimeisen takasuoran alussa jo hieman
lyödyn oloisena pitkäksi. 3 Tuutinki oli poissa.
Väliajat: 32,0 / 1 - 31,0 / 1 - 30,5 / 1 - 28,5 / 1

7. Lähtö
7 Feeling Classy lähti todella hyvin. Painui 350 juostuna väkisin kärkeen. Avaus venähti pahoin, mistä huolimatta piti
lopussa varmaan voittoon. 4 Birthday Cloud matkasi alun takajoukoissa. Sai 600 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 14,6. 6
Amorcito lähti hyvin, mutta joutui 300 juostuna tyytymään paikkaan 3. sisällä. Oli jatkossa pitkään vailla kiritilaa.
Vapaa rata löytyi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun varsin pirteästi. Jotain varoja varmaankin vielä jäi. 11
Laptop Alley matkasi lauman hännillä noin 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Oli
kirissään tasainen. 10 Acorn Shell juoksi 6.-5. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiselle radalle. Lähti 400 ennen maalia
kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 3 Googla In matkasi alun neljäntenä. Jäi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi
viimeisellä takasuoralla painetta kärkihevoselle. Puutui loppusuoralla hieman. 12 Caldera Amour oli taustalta toiselta
radalta vain tasainen. 8 Man In Black otti 4. sisältä aivan maksimit. 2 Amiral Ima kiihdytti heti kärkeen. Puolusti
paikkaansa kovaa suosikkia vastaan. Jäi 350 juostuna kovan paineen alla johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa
selvästi ja loppu sujui jonkin verran alkua hitaammin. 9 Ducky nousi 4. sisältä päätösringin alkaessa toiseen ulos.
Taipui loppukaarteen alussa ja otti 400 ennen maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi. 1 Kiss My Ace ja 5 Ofelia Mick
olivat poissa.
Väliajat: 09,0 / 7 - 12,5 / 7 - 16,0 / 7

8. Lähtö
4 Redemption eteni nopeasti kärkeen. Veti pienen paineen alla tasaista tahtia. Hallitsi oikein helposti maaliin asti. 2
She Is Cecilia kiihdytti heti kärkeen. Luopui pian paikastaan. Oli lopussa johtavan kannasta kiritilaa saamatta toinen. 7
Mr Marvelous eteni 300 juostuna 3. radalta toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä pientä tempoa yllä. Tuli rehdisti
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti kolmanneksi. 3 Vagabond Vik juoksi 3. sisällä. Seuraili aivan juosten maaliin
asti. 10 Vinci Power matkasi 3. ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli tasaisesti. 1 One For You lähti vähän
haparoiden matkaan ja jäi 4. sisälle. Nousi 450 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi loppusuoralla kiriin ja tuli tasaisesti. 9
Wasa Windy otti 5. sisältä aivan maksimit. 5 Sahara Foxylady otti 4. ulkoa aivan maksimit. 8 Astrum sai 250 juostuna
paikan toisesta ulkoa. Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa ja oli ihmeen nihkeä. 12 Jimpeto Joy juoksi 6. ulkona,
mistä oli varsin vaisu. 11 Diablo Sisu oli 5. ulkoa kirivaiheessa vaisu. 6 Sunbird Chelsea oli poissa.
Väliajat: 14,0 / 4 - 14,5 / 4 - 14,0 / 4 - 12,0 / 4

9. Lähtö
8 Summitie nousi 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi jatkossa kovaa painetta kärkihevoselle. Painui
loppusuoran alussa väkisin kärkeen ja oli jälleen erittäin vakuuttava voittaja. Voitto oli jo yhdestoista putkeen. 4
Shackhills Thunder eteni nopeasti kärkeen. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla kovan painostajan rinnalleen. Vastaili
pitkään oikein hyvin, mutta jäi loppusuoran alussa ylivoiman alla kakkoskeulaksi. Piti lopussa toiseksi, vaikka olikin jo
lopussa väsynyt. 6 La Masse Monetaire matkasi harvassa muodostelmassa pitkään 3. sisällä. Eteni loppukaarteen
alussa kolmanneksi ja säilytti tahtinsa aivan mukavasti maaliin asti. Lähestyi lopussa kärkihevosiakin. Viim. 700 m
17,0. 10 Zulamit matkasi lauman hännillä toisella radalla. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 16,5. 12 Bugs
Bunny Buzz juoksi lauman hännillä noin 5. ulkona. Tuli toisen ringin asiallisesti ja nousi viidenneksi. 5 Glint Match
matkasi pitkään kakkoskeulan kupeella. Pudotti viimeisellä takasuoralla sisäradalle. Oli loppukaarteessa hetken vailla
kiritilaa. Tuli lopun tasaisesti. 7 Tiffany Journey lähti tasaisesti matkaan ja jäi 5. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja
oli tasainen. 1 Chevy To The Levy matkasi johtavan kannassa. Putosi toisessa kaarteessa kakkoskeulaksi. Taipui
päätöspuolikkaan alussa selvästi. 2 Melody Road taipui keskijoukoista sisäradalta toisella ringillä selvästi ja oli heikko.
11 Masterstroke Aria otti takajoukoissa 250 juostuna riehakkaan laukan ja menetti heti pelinsä. 9 Elrond matkasi
noin 3. ulkona. Taipui selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu. 3 Quell otti ratkaisevan lähtölaukan.
Laukkasi ensimmäisen kaarteen lopulla vielä uudelleenkin ja mahdollisuudet menivät samassa.
Väliajat: 17,5 / 4 - 16,0 / 4 - 13,5 / 4 - 19,0 / 8

