1. Lähtö

10 Dark Alley lähti taustalta mukavasti ja eteni tasaisesti kohden kärkeä. Pääsi kierros juostuna
pudottamaan johtavan kantaan. Nousi sieltä toisen kierroksen alkaessa kärkihevosen kupeelle. Painui siitä
550 ennen maalia keulaan ja otti lopussa helpon voiton. 11 Lucky Moose eteni takamatkalta tasaisesti
eteenpäin. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä toisen kierroksen alkaessa kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kolmanneksi. Säilytti oman vauhtinsa ja
oli lopussa varmasti toinen. 3 Evi kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä viimeisen takasuoran lopussa paineen
alla toiseksi ja 300 ennen maalia kolmanneksi. Tuli omaa tahtiaan sisään asti. 5 Meri Font matkasi pitkään 3.
sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Sai välillä selkiä eteensä. Eteni loppukaarteen alussa
neljänneksi ja säilytti vauhtinsa ollen varmasti neljäs.1 Natasha Love juoksi 3. sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti
maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Boogie After Rain seuraili keskijoukoista toiselta radalta tasaisesti. 4
Goldshoe Donna laukkasi 100 juostuna ja jäi kulisseihin, missä myös pysyi jatkossa. 2 Vigilante matkasi
johtavan kannassa. Putosi sieltä toisen ringin alkaessa kakkoskeulaksi. Taipui loppua kohden tasaisesti ja oli
oikein vaisu. 12 Panthera Leo jäi lähdössä lisää ja oli muutenkin taustalla rehellisen riittämätön. 8 Freesia
Stars laukkasi taustalla 100 juostuna pitkäksi. 9 Original Hope laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 6 Felicienne oli
poissa.

Väliajat: 20,0 / 3 - 20,5 / 3 - 16,5 / 3 - 20,0 / 10

2. Lähtö

3 Pihlatuuli jäi alussa johtavan kantaan. Nousi ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi. Painui puolikas juostuna kärkipaikalle. Veti siinä haluamaansa tahtia. Kiihdytti tahtia
viimeisellä takasuoralla ja oli lopussa oikein ylivoimainen. 6 Larvan Lempi kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui
paikastaan 450 juostuna. Putosi loppukaarteessa kärkihevosen kyydistä, mutta piti kuitenkin tasaisen
takaporukan parhaaksi. Viim. 700 m 36,0. 7 Pårs Samuraj nousi 200 juostuna 5. sisältä toiselle. Sai puolikas
juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Oli loppuun
asti taistossa toisista rahoista. 4 Marsku matkasi alun 3. sisähevosen rinnalla toisen radan vetojuhtana. Sai
250 juostuna vetoavun eteensä. Jäi taas puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä asiallisesti
maaliin asti. 2 Jylhäsäde juoksi 3. sisällä. Ei pitänyt viimeisellä takasuoralla kunnolla selkäänsä. Seuraili
lopun tasaisesti. 8 Kankalon Sälli matkasi alun lauman hännillä sisäradalla. Nousi sieltä 800 juostuna 4. ulos.
Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 350 ennen maalia vetoavun eteensä. Tuli
lopun tasaisesti. Viim. 1000 m 35,8. 11 Karisman Helmi nousi taustalta sisäradan jonosta 800 juostuna 3.
ulos. Lähti sieltä 300 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun tasaisesti. 9 Koijaus juoksi
taustalla sisäradalla. Nousi viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja tuli
lopun tasaisesti. Viim. 700 m 35,3. 1 Hiekan Hohto lähti rauhallisesti matkaan ja juoksi 4. sisällä. Nousi siellä
viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Otti siellä 550 ennen maalia hieman ahtaan oloisessa tilanteessa
laukan ja menetti samassa pelinsä. 5 Peltolan Taika otti 50 juostuna laukan ja jäi pääjoukon hännille. Otti
siellä ensimmäisen takasuoran alussa uuden pahan laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 10
Sähkömies lähti oikein hiljaa. Otti taustalla lisäksi useita laukkoja ja oli erittäin vaisu. Meni lopulta
hylkäykseen.

Väliajat: 42,0 / 3 - 39,5 / 3 - 390 / 3 - 32,0 / 3

3. Lähtö

7 Cobolt jäi ensimmäisen kaarteen lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Kävi ensimmäisellä takasuoralla
kyselemässä kärkipaikkaa. Painui lopulta 950 ennen maalia väkisin kärkipaikalle. Hallitsi siitä loppumatkaa
ja otti lopussa selvän voiton. 3 Quantum De Victor lähti tasaisesti ja pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Jäi
päätösringin alkaessa 4. sisälle. Nousi viimeisellä takasuoralla toiseen ulos. Siirtyi 250 ennen maalia kiriin
ulkoradoille ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 700 m 16,6. 2 Quell kävi alussa kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi
300 juostuna paikkaansa johtavan kannassa. Jäi sieltä 950 ennen maalia 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa
toiselle radalle ja oli loppuun asti taistossa toisista rahoista. 1 Day Credit kiihdytti heti kärkipaikalle. Vastaili
siitä pitkään vauhtia vaatineille. Joutui lopulta kierros juostuna luopumaan paikastaan ja jatkoi johtavan
kannassa. Oli siitä pitkään kiinni toisissa rahoissa, mutta jäi aivan viime metreillä niukasti neljänneksi. 9
Flowery Paradice seuraili 4. sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 4 First Time Out juoksi 5-4. ulkona.
Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 12 MAS Beat juoksi taustalla toisella radalla 6. ulkona.
Lähti kierros ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua,
missä tuli lopun tasaisesti. Viim. 1000 m 17,0. 8 Olly Jumper lähti hyvin matkaan ja sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Jäi siitä päätösringin alkaessa 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Taipui siitä
loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun tasaisesti. 6 Like a Vittoria otti pahan lähtölaukan. Sai kierros ennen
maalia paikan lauman hänniltä. Oli sieltä lopussa varsin vaisu. 10 Lucky Baroness nousi 3. sisältä
ensimmäisen takasuoran lopussa 3. ulos. Aloitti sieltä viimeisen takasuoran alussa matkan kohden
takajoukkoja ja oli oikein vaisu. Viim. 400 m 25,0. 5 Markin Midsummer juoksi 3-4. ulkona. Lähti 900 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran lopulla pitkäksi. 11 Eldwind H
oli poissa.

Väliajat: 14,0 / 1 - 16,5 / 1 - 16,0 / 7 - 17,5 / 7

4. Lähtö

5 Boy Named Sue juuttui 200 juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä puolikas juostuna kärkipaikalle. Veti
jatkossa erittäin rauhallisesti ja otti lopussa ilmavan voiton. Varaa näytti jäävän melko paljon. 1 High Profile
matkasi johtavan kannassa, mistä jäi puolikas juostuna 3. sisälle. Sai sieltä loppusuoran alussa vapaan
sisäradan eteensä ja oli vastustajan laukan ansiosta varmasti toinen. Viim. 400 m 15,0. 10 Angelico sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan
juosten maaliin asti, mutta taktiikkajuoksussa nouseminen oli vaikeaa. 11 O. F. V. Prince juoksi 4. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 100 metriä myöhemmin
vetoavun eteensä. Lähti 300 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli aivan juosten maaliin asti.
Viim. 700 m 14,3. 7 Tesslove juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni 550 juostuna
kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppusuoralle tultaessa kärkikamppailusta, mutta ei silti kokonaan
luovuttanut. 6 Bumblebee Laday peruutti 400 juostuna lauman hännille sisäradalle. Nousi 5. sisältä
viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Lähti sieltä 400 ennen maalia selkiin 3-4. radalle. Tuli lopun
lähinnä tasaisesti. 12 Diamond Bay juoksi 3. ulkona. Ei vain riittänyt sieltä kirivaiheessa lainkaan. 9 Nelle

Kavat juoksi 4. sisällä. Taipui sieltä loppusuoralle tultaessa ja oli varsin vaisu. 3 Madam´s Viggo Boy otti
ensimmäisen kaarteen lopulla ratkaisevan laukan ja menetti heti pelinsä. 4 Elzevier Lloyd eteni 200
juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan 450 juostuna. Oli johtavan kannassa pitkään kiinni toisissa
rahoissa. Ravi kuitenkin hukkui lopussa ja laukkasi loppusuoran alussa hylkäykseen. 2 Quattro Tilly ja 8
Calgary olivat poissa.

Väliajat: 14,0 / 5 - 18,0 / 5 - 16,0 / 5 - 14,5 / 5

5. Lähtö

4 Marschall Match matkasi 2-3. ulkona. Jäi toisen ringin alkaessa 4. ulos. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa
selkään 3. radalle. Jäi 250 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua, missä jyräsi lopussa varmaan voittoon.
Viim. 1000 m 15,9. 3 Joe´s Monkey Man kiihdytti nopeasti kärkipaikalle, missä veti avausringin reippaalla
liekillä. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. 8 MAS Dominant nousi 5. sisältä
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 700 juostuna
paikan toisesta ulkoa. Jäi 900 ennen maalia kolmanteen ulkopariin. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Sai 350 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tuli hyvin maaliin asti.
Viim. 700 m 17,0. 10 Bond Eagle laukkasi 4. ulkona pahoin 200 juostuna ja jäi paljon. Sai kierros juostuna
paikan lauman hänniltä sisäradalta. Lähti loppukaarteen puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli vahvasti sisään
asti. 5 Lake´s Bella matkasi 3. sisällä. Sai 900 ennen maalia paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä lopussa
tasaisesti maaliin asti. 7 Rim Bay Orchid juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi
ensimmäisen takasuoran alussa paikan lauman hänniltä toiselta radalta. Pudotti 700 juostuna sisäradalle.
Seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Pastor Jackson matkasi alun keskijoukoissa toisena toisella
radalla. Eteni 700 juostuna 3. radan kautta 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen
maalia paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin asti. 6 Countess Zolletta pudotti 250
juostuna 4. sisälle. Sai 900 ennen maalia paikan 3. sisältä. Nousi 650 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi
loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tyytyi lopussa säilyttämään asemansa. 12 Cold Case
matkasi lauman hännillä toisella radalla 4-5. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. Viim. 1000 m 17,6. 1
Jillian Boko matkasi johtavan kannassa. Nousi 950 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä
loppukaarteen puolivälissä kärkitaistosta, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut. 11 Callela Lincoln otti
ratkaisevan lähtölaukan ja tyytyi jatkossa taustalla rauhalliseen vauhtiin. 2 Muckelymimmy oli poissa.

Väliajat: 14,5 / 3 - 15,5 / 3 - 17,5 / 3 - 18,5 / 4

6. Lähtö

9 Metkutus eteni alun rauhallisessa vauhdissa toisen kaarteen alussa toiseen ulos. Jäi 850 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 24,8. 7 Lakuri
nousi sisäradan jonosta 650 juostuna 3. ulos. Sai 800 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Oli sieltä lopussa
ajettuna varmasti toinen. 4 Ypäjä Jallu lähti hyvin matkaan ja oli jo 150 juostuna kärkipaikalla. Sai 750
juostuna painostajan rinnalleen. Vastaili pitkään hyvin, vaikka jäikin päätössatasella kolmanneksi. 6 Huuger

juoksi 3. sisällä. Sai 700 juostuna paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 3 Rallan
Salama oli alussa kovin paineissaan ja otti 100 juostuna laukan. Matkasi jatkossa 5-4. sisällä. Tuli sieltä
asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 25,7. 8 Huvin Viku laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille. Sai alun
rauhallisessa vauhdissa toisen kaarteen alussa paikan 4. ulkoa. Pudotti 950 ennen maalia sisäradalle. Tuli
sieltä tasaisesti maaliin asti. 1 Uusi- Valtsu otti 150 juostuna kärjen tuntumasta laukan ja putosi aivan
lauman hännille. Kulki jatkossa aivan hyvin, mutta uusi loppukaarteen puolivälissä tullut laukka vesitti pelin.
2 Hipatsu juoksi johtavan kannassa. Nousi 700 juostuna kuolemanpaikalle. Otti siinä 900 ennen maalia
pahan laukan ja jäi paljon. Kulki jatkossa taustalla asiallisesti. Viim. 700 m 25,3. 5 Taksvenla juoksi 3. sisällä.
Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Laukkasi siellä pahoin 600 ennen maalia ja menetti
samassa pelinsä.

Väliajat: 37,5 / 4 - 32,5 / 4 - 240 / 3 - 25,5 / 9

7. Lähtö

6 CutTheCrap juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Eteni 350 juostuna toiselle radalle ja edelleen puolikas
juostuna kärkipaikalle asti. Sai jatkossa vetää avausringin oikein rauhassa. Kiihdytti tahtia loppukaarteessa
ja otti erittäin helpon voiton. Viim. 700 m 13,0. 1 Jimmy Ray kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 450
juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta kiritilaa saamatta varmasti toisena maalissa. 5 Johnny English juoksi
2-3. ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli siellä vahvasti sisään asti.
Viim. 700 m 12,2. 8 Rose´s Tara juoksi 3. ulkona, mistä lähti 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai 800 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Puristi siitä mukavasti maaliin asti. 2
Millcape´s Devil sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Jäi puolikas juostuna 3. sisälle. Oli siellä jatkossa
pitkään vailla kiritilaa. Nousi 100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua, mutta ei ehtinyt
parantamaan. 7 Finally Famous tuli 5. sisältä sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin asti. 9 Conny Sisu
juoksi pääosin 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli mukavasti sisään
asti, vaikka ei juuri ohitellutkaan. Viim. 700 m 12,1. 4 Goody Tooma juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Sai
800 juostuna paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin asti. 3 Global Passion juoksi 3-4.
sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Löysi
loppusuoran puolivälissä vapaan väylän, mutta nouseminen oli reippaassa lopetuksessa mahdotonta. 12
Sahara Rouge juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3-4. radalle. Tuli
reippaassa lopetuksessa aivan juosten maaliin asti. 11 Haras Du Pin ei saanut 4. ulkoa lopussa lainkaan
kiritilaa. 10 Mystic Power oli poissa.

Väliajat: 20,0 / 6 - 20,0 / 6 - 16,0 / 6 - 11,5 / 6

8. Lähtö

1 Tuurin Elli kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa hallitun voiton.
4 Milsker matkasi jonossa neljäntenä. Nousi 900 juostuna toiselle radalle. Sai viimeisen takasuoran alussa
paikan toisesta ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa varmasti

toiseksi. Viim. 1000 m 28,8. 6 Velaks nousi 250 juostuna takajoukoissa toiselle radalle ja lähti etenemään
toista rataa pitkin. Eteni toisessa kaarteessa 3. sisähevosen rinnalle. Pääsi kierros ennen maalia
pudottamaan 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppusuoralle
tultaessa kärjen kyydistä ja oli lopussa hyvä kolmas. 8 Aika- Valtti matkasi aivan taustalla sisäradalla, missä
säilytti vauhtinsa ja oli lopussa asiallinen neljäs. Viim. 1200 m 29,5. 2 Tähtisen Sulo kävi alussa kyselemässä
kärkipaikkaa. Tyytyi 200 juostuna paikkaansa johtavan kannassa. Putosi sieltä 300 ennen maalia kärjen
kyydistä ja tuli lopun vain tasaisesti. Viim. 400 m 39,0. 3 Huikee juoksi 3. sisällä. Ei pitänyt kunnolla
selkäänsä ja jäi kierros ennen maalia neljänteen sisälle. Otti 550 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä. 5
Virin Posse juoksi 5. sisällä. Laukkasi siellä 850 juostuna pahoin ja menetti pelinsä. 7 Gladiaattori laukkaili
nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 34,5 / 1 - 32,5 / 1 - 31,0 / 1 - 29,5 / 1

9. Lähtö

12 Feeling Dream lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Pääsi ensimmäisen kaarteen
lopulla pudottamaan toiseen ulos. Lähti sieltä 300 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti kiriin 3. radalle
ilman vetoapua ja puristi loppumetreillä varmaan voittoon. 8 Bring Me Brodde otti alun rauhassa ja jäi 6.
ulos. Sai viimeisellä takasuoralla edetä toista rataa pitkin. Nousi 350 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli
vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 m 12,0. 2 Global Uncommon kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai koko ajan
painetta osakseen. Tuli siihen nähden oikein hyvin maaliin asti, vaikka jäikin päätösmetreillä kolmanneksi. 5
Crossfire Bonfire eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Puristi siitä umpirehellisesti sisään asti, vaikka ei aivan
totoon asti riittänytkään. 6 Rose´s Nella matkasi 3. ulkona. Tuli sieltä tasaisesti maaliin asti. 10 Gashaw Boko
juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti 250 ennen maalia
sisäradalle ja seuraili lopun tasaisesti. Viim. 700 m 15,2. 11 Capo Birdland lähti taustalta toiselta radalta
ensimmäisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Peruutti pian viimeiseksi sisäradan jonoon. Seuraili siellä
lopun vailla suurempaa loistoa. Viim. 700 m 17,6. 4 Viva Adriana juoksi johtavan kannassa. Putosi sieltä jo
ensimmäisen takasuoran alussa kakkoskeulaksi. Taipui sieltä jatkossa tasaisesti kohden takajoukkoja ja oli
varsin vaisu. Viim. 700 m 19,8. 3 Silent ei vain riittänyt 3. sisältä lainkaan. 7 Adelee laukkasi keskijoukoissa
ensimmäisen takasuoran puolivälissä pitkäksi. 9 Hit The Road Jack juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 550 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Laukkasi 250 ennen maalia hieman ahtaan oloisessa tilanteessa
pahoin ja keskeytti. 1 Kamikaze Tooma oli poissa.

Väliajat: 13,0 / 2 - 14,0 / 2 - 14,0 / 2 - 14,5 / 12

10. Lähtö

4 Ruopas käynnistyi hyvin ja eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Hallitsi siitä varmoin ottein maaliin asti. Viim.
700 m 27,5. 6 Affe matkasi 4. sisällä. Nousi 1350 ennen maalia toiselle radalle. Pääsi kierros juostuna
pudottamaan johtavan kantaan. Nousi sieltä päätössatasella toiselle radalle ja oli hyvä toinen. 8 Annan
matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Sai edetä sieltä sujuvasti ja pudotti loppukaarteessa sisäradalle. Peri

sieltä lopussa kolmannet rahat, kun yksi edellä mennyt kanssakilpailija levisi laukalle. Viim. 1000 m 28,8. 9
Hotlinki matkasi takajoukoissa sisäradalla, missä suoritti tasollaan. 10 Milda Makter juoksi keskijoukoissa
sisäradalla. Oli siellä loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa, mutta tällä ei ollut vaikutusta sijoitukseen. 3
Tuli Rols juoksi 3. sisällä. Taipui sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selvästi ja tuli lopun vaisusti. 5 Siiri
Vei otti 100 juostuna laukan ja menetti selvästi asemiaan. Teki jatkossa kulisseista aivan asiallisen esityksen.
Viim. 1700 m 29,4. 11 Väiste matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Tuli sieltä lopun tasaisesti. 1 Touko
Tähkä matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 150
metriä myöhemmin yllättäen pitkäksi. 7 Ruiske juoksi 5. sisällä. Nousi sieltä 800 juostuna toiselle radalle. Jäi
pian 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti viimeisen takasuoran puolivälissä 3. sisälle.
Oli seurailemassa sieltä varmasti kolmanneksi, mutta viime metrien laukka johti hylkäykseen. 12 Kirihai
laukkasi taustalla sisäradan jonossa ensimmäisen takasuoran puolivälissä hylkäykseen. 2 Tutun Tarina oli
poissa.

Väliajat: 36,0 / 4 - 34,0 / 4 - 31,0 / 4 - 26,5 / 4

