1. Lähtö

7 Callela Louis kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori hallitsi oikein helposti maaliin asti ja otti ylivoimaisen
voiton. Viim. 700 m 14,6. 15 Mainio matkasi alun lauman hännillä toisella radalla. Ruuna lähti sieltä 1300
ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni viimeisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi ja ruuna puristi siitä lopussa varmasti toiseksi. Viim. 1400 m 15,3. 9 Smiley Match sai
ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Tamma jäi kolmannessa kaarteessa 3.ulos. Se lähti
sieltä loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ja oli lopulta hyvä kolmas. Viim. 700 m 14,4. 13 Redemeption nousi
5.sisältä puolimatkassa 3.ulos. Se kiertyi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Ori lähti
loppusuoran puolivälissä kiriin 3.radalle ja tuli lopun aivan juosten. 3 Arrogance matkasi 3.sisällä, mistä
ruuna seuraili asiallisesti maaliin asti. 2 Quite a Star otti johtavan kannasta maksimit. 5 Instatag sai 300
juostuna paikan 4.sisältä, mistä tamma seuraili maksimisijoitukseen. 14 Superbad matkasi lauman hännillä
sisäradalla, mistä tamma otti sisäradan vetäessä maksimit. 16 Ego Hoss otti ratkaisevan lähtölaukan ja
ruunan mahdollisuudet menivät samassa. 4 Falco Quesnot putosi heti lähdössä taustalle, mistä ori oli
kirivaiheessa melko saamaton. 12 Wild Peter jäi ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, mistä
ruuna antoi pahoin periksi kolmessa kaarteessa. 6 Troopers juuttui alussa keskijoukkoihin 3.radalle. Se
peruutti ensimmäisen takasuoran alussa taustalle, mistä ruuna oli riittämätön. Se laukkasi taustalla vielä
loppusuoralla hylkäykseen. 8 Amorcito otti 5.sisällä 350 juostuna pahan laukan. Se otti toisessa kaarteessa
taustalla uuden laukan ja keskeytti myöhemmin. 10 Lake´s Action otti 200 juostuna takajoukoissa
ratkaisevan laukan ja keskeytti pian. 11 Larry Bell laukkasi ensimmäisen kaarteen lopulla kärjen tuntumasta
pitkäksi. 1 Hector Star oli poissa.

Väliajat: 17,5 / 7 - 18,0 / 7 - 18,0 / 7 - 14,0 / 7

2. Lähtö

13 Lakan Leija lähti ensimmäisen takasuoran alussa taustalta kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma sai
1400 ennen maalia vetoavun eteensä. Se lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4.radalle ilman vetoapua.
Tamma eteni 300 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä se jyräsi erinomaisella esityksellä voittoon. Viim.
1000 m 27,2. 3 Piilotar eteni 400 juostuna kärjen tuntumasta kärkipaikalle, mistä tamma tuli mukavasti
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Helmen Eerika matkasi 3.sisällä, mistä tamma nousi 1200
ennen maalia kuolemanpaikalle. Se pudotti 450 ennen maalia johtavan kantaan ja oli sieltä lopussa
varmasti kolmas. 5 Ciiran Tähti lähti rauhassa matkaan ja tamma matkasi alun harvassa laumassa
5.hevosena. Se pudotti puolimatkassa 3.sisään. Tamma nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos ja se
oli sieltä lopussa tasainen neljäs. 14 Jussin Sointu otti takajoukoissa ensimmäisessä kaarteessa laukan.
Tamma otti ensimmäisen takasuoran alussa uuden laukan, mistä selvittyään se kulki taustalla mukavasti.
Viim. 900 m 28,4. 9 Tupsahti matkasi 6.ulkona, mistä tamma lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle. Se oli
kirivaiheessa tasainen. 10 Vuaran Viima matkasi 3-4.ulkona, mistä tamma seuraili tasaisesti maaliin asti. 8
Nurmon Neito jäi ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalle, missä tamma otti puolikas juostuna
laukan ja putosi keskijoukkoihin 3.radan vetojuhdaksi. Se puristi siellä aivan mukavasti, mutta tamma otti
550 ennen maalia uuden laukan ja jäi selvästi. Se tuli lopun vielä hyvin. 11 Suutarin Tyttö matkasi lauman
hännillä sisäradalla, mistä tamma nousi loppusuoran alussa toiselle radalle. Se otti lopussa aivan maksimit.
Viim. 700 m 32,9. 2 Laretta painui kuolemanpaikalta kärkeen 200 juostuna. Tamma jäi 400 juostuna

johtavan kantaan, mistä se antoi 550 ennen maalia selvästi periksi ja putosi aivan taustalle. 4 Tutun Tarina
otti pahan lähtölaukan ja tamma putosi lauman hännille. Se sinetöi epäonnistumisensa 600 juostuna
tulleella uudella pahalla laukallaan. 15 Villiheili matkasi pääjoukosta jääneenä sisäradalla, missä tamma otti
viimeisellä takasuoralla laukan ja se menetti loputkin mahdollisuutensa. 7 Piirtuli matkasi alun sisäradan
jonossa, mistä tamma nousi 1300 ennen maalia toiseen ulos. Se laukkasi siellä 850 ennen maalia pitkäksi. 6
Lumi- Nanni ja 12 Miss Viehätys olivat poissa.

Väliajat: 37,0 / 3 - 34,5 / 3 - 29,0 / 3 - 27,5 / 13

3. Lähtö

3 Cameron Evo kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori sai vetää haluamaansa tahtia. Se kiristi vauhtia loppua
kohden ja otti niukan, mutta varman voiton. 8 Celsius Evo matkasi alun 3.ulkona, mistä ori kiertyi 600
juostuna kuolemanpaikalle. Se laittoi siitä loppukaarteessa koksia uuniin ja ori haastoi voittaneen lopussa
tiukasti. Viim. 700 m 11,9. 6 North Lexus käynnistyi hyvin, mutta ruuna jäi kuolemanpaikalle. Se sai sinne
ensimmäisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä. Ruuna oli lopussa toisesta ulkoa tasainen kolmas. 7
Volume Ace matkasi alun toisessa ulkona, mistä ori jäi 600 juostuna 3.ulos. Se lähti sieltä viimeisen
takasuoran lopulla kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,0. 9
Ypäjä Louvre matkasi 4.sisällä, mistä ori lähti loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja se tuli
loppua sijoitustaan paremmin. 2 Dalton Hoss matkasi 3.sisällä, missä ori menetti loppukaarteessa
laukkaavan takana hieman asemiaan. Se tuli lopun lauman mukana. 1 Rocking Royal Lela matkasi johtavan
kannassa, missä ruuna laukkasi 350 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 5 Littlebro Comery laukkasi lähdössä ja
ruuna jäi selvästi. Se sai alun rauhallisessa vauhdissa porukan kiinni toisessa kaarteessa. Ruuna nousi kierros
ennen maalia 4.ulos. Se lähti loppukaarteen alussa selkään 3.radalle. Ruuna siirtyi 300 ennen maalia
4.radalle ilman vetoapua. Se otti loppusuoran puolivälissä laukan ja meni hylkäykseen. 4 Dancinginthedark
oli poissa.

Väliajat: 16,0 / 3 - 18,5 / 3 - 15,0 / 3 - 11,0 / 3

4. Lähtö

2 Kickaboo Windcape sai alussa pidettyä kärkipaikan, mistä ori jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Se nousi
200 ennen maalia toiselle radalle ja ori puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,3. 3 That´s Man sai
300 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä ruuna jäi puolikas juostuna 3.sisään. Se löysi 350 ennen
maalia vapaan radan ja ruuna tuli loppua mukavasti. 14 Pitbull käynnistyi mukavasti ja ori roikkui
alkumatkan 3.radalla. Se pääsi 550 juostuna pudottamaan 4.sisään. Ori tuli sieltä sisäradan vetäessä aivan
hyvin maaliin asti. 15 M. T. Kopitar matkasi 6.ulkona, mistä ruuna lähti kierros ennen maalia selkään
3.radalle. Se lähti 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja ruuna tuli aivan juosten maaliin asti.
Viim. 700 m 16,1. 13 Starlight Diva lähti heti ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Se peruutti 450
juostuna lauman hännille sisäradalle. Tamma tuli lopussa sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 11
Denna matkasi lauman hännillä toisella radalla, mistä tamma pudotti 1300 ennen maalia 7.sisään. Se tuli

sieltä tasaisesti maaliin asti. 10 Magic Wish matkasi 6.sisällä, mistä tamma nousi päätösringin alkaessa
5.ulos. Se lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3.radalle. Tamma siirtyi loppusuoran alussa
kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. 9 High Profile matkasi 4.ulkona, missä ruuna oli pitkään vailla
kiritilaa. Se pudotti 250 ennen maalia sisäradalle ja ruuna sai lopussa vielä rahasijan. 16 Nickelback matkasi
5.ulkona, mistä ruuna lähti 1300 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi
loppukaarteessa, mutta ruuna säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 7 Diva Speed eteni 300 juostuna
kuolemanpaikalle, mistä tamma painui 450 juostuna keulaan. Se veti jatkossa vauhdilla ja tamma johti vielä
loppusuoran alussa. Se antoi päätössatasella pahoin periksi. 12 Cheri Sane kiersi ensimmäisessä kaarteessa
3.rataa pitkin. Ruuna sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 3.ulkoa. Se oli siellä loppukaarteessa
vailla kiritilaa ja menetti asemiaan. Vapaata rataa ei löytynyt kunnolla lopussakaan ja jossiteltavaa jäi. 5
Real Arch juuttui ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi 400 ennen
maalia selvästi periksi. 4 Laser Jet laukkasi 100 juostuna pitkäksi. 6 Ellen Ray käynnistyi hyvin ja oli
siirtymässä käkipaikalle, mutta tamma laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 8 Madam´s Viggo Boy nousi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4.sisältä toiseen ulos. Ruuna laukkasi siellä 650 ennen maalia pitkäksi.
1 Floyd Kenwood oli poissa.

Väliajat: 17,5 / 7 - 17,5 / 7 - 14,5 / 7 - 15,0 / 2

5. Lähtö

3 Crystal Bay matkasi 3.ulkona, mistä ori lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni loppukaraten alussa kuolemanpaikalle, mistä ori puristi lopussa varmaan voittoon. VIim. 700 m
12,0. 5 Jimmy Ray kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ruuna sai vetää haluamaansa tahtia. Se tuli hyvin sisään
asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Cold Hard Lady matkasi johtavan kannassa, mistä tamma nousi 350
ennen maalia toiseen ulos. Se lähti pian kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja tamma oli lopussa asiallinen
kolmas. 9 Blue Pearl matkasi 5.ulkona, mistä tamma tuli sisään vailla suurempaa virtaa, mutta se peri
kuitenkin lukuisten laukkojen ansiosta vielä neljännen tilan. Viim. 1000 m 18,3. 4 Gunvald juoksi 4.ulkona,
mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Sen kiri katkesi 350 ennen maalia
tulleeseen pahaan laukkaan. 6 Minmind matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna ei vain riittänyt lopussa
lainkaan. 7 Grove´s Harley kiertyi ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikalle, mistä ruuna antoi
viimeisellä takasuoralla pahoin periksi. Viim. 400 m 33,8. 10 Elzevier Lloyd juoksi 3.sisällä, mistä ruuna sai
loppukaarteen puolivälissä paikan johtavan kannasta. Se laukkasi hieman ennen maalia, mihin se menetti 34.sijan. 12 Lötens Love Gossip juoksi 4.sisällä, missä tamma laukkasi loppukaarteessa pitkäksi. Laukkaan
paloi rahasija. 2 Rafa Parera, 8 Notable ja 11 Bumblebee Laday olivat poissa.

Väliajat: 16,0 / 5 - 19,0 / 5 - 19,5 / 5 - 12,0 / 3

6. Lähtö

6 Falcon Håleryd haparoi alussa lyhyesti pariin otteeseen ja ruuna jäi lisää. Se sai viimeisen takasuoran
alussa paikan 3.ulkoa. Ruuna lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja se tuli

uskomattoman hyvin maaliin asti. Ruuna ehti lopussa vielä niukkaan voittoon. Viim. 1700 m 11,7. 2 Star To
Be Loved kiihdytti heti kärkipaikalle, missä ori veti reippaalla liekillä ja tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin
lopussa niukasti toiseksi. 4 Stardust Fibber matkasi 3.sisällä, mistä tamma tuli hyvin sisään asti. 1 Classical
Winner juoksi johtavan kannassa, mistä ruuna nousi 150 ennen maalia toiselle radalle. Se oli lopussa
tasainen neljäs. 5 Victor Quo Vadis matkasi 4.sisällä, mistä ruuna nousi kierros ennen maalia toiseen ulos.
Se tyytyi sieltä kirivaiheessa säilyttämään asemansa. 12 Sahara Rouge matkasi 4-5.sisällä, mistä ruuna
seuraili tasaisesti maaliin asti. 7 T. Rex nousi neljännestä sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Se putosi siitä loppukaarteen puolivälissä kärjen kyydistä ja ruuna otti lopussa
maksimit. 3 Short Of Sorrow otti lähtölaukan ja ruuna putosi lauman hännille sisäradalle. Se suoritti siellä
jatkossa aivan mukavasti. 8 Pedro Bi otti lauman hännillä 450 juostuna ratkaisevan laukan ja ruunan
mahdollisuudet menivät samassa. 9 Frans G, 10 Lightsonlightsoff ja 11 Magnat olivat poissa.

Väliajat: 15,5 / 2 - 14,5 / 2 - 13,0 / 2 - 14,5 / 6

7. Lähtö

2 El Fitzgerald kiihdytti heti kärkipaikalle, missä tamma veti tasaisen kovalla tahdilla ja se nappasi lopussa
helpon voiton. Viim. 1000 m 12,9. 5 Proserpine sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta, mistä tamma oli
lopussa varmasti toinen. 10 Rose´s Tara juoksi 4.sisällä, mistä tamma nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 4.ulos. Se siirtyi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tamma tuli lopun vahvasti. Viim. 700 m
11,6. 12 Bean Dream matkasi 4.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran lopulla selkään 3.radalle. Se
siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja tamma tuli juosten maaliin asti. 9 Katie Ale
juoksi 3.ulkona, mistä tamma lähti 550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä aivan
hyvin maaliin asti, vaikka ei tototaistoon kovassa lopetuksessa noussutkaan. 3 Lily´s Star matkasi pääosin
toisessa ulkona, missä tamma oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Se pudotti loppusuoran alussa
sisäradalle ja seuraili lopussa asiallisesti maaliin asti. 4 Käthy kiertyi ensimmäisen kaarteen lopussa 3.radan
kautta kuolemanpaikalle. Tamma antoi siitä loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 6 Lovely Secret ei vain
lopussa riittänyt 5.ulkoa. 8 Conchita seuraili lopussa vain tasaisesti juostuaan 5.sisällä. 1 Rudy Queen ei vain
riittänyt lopussa 3.sisältä lainkaan. 7 To The Beginning matkasi lauman hännillä sisäradalla, missä tamma
laukkasi ensimmäisen takasuoran lopulla pitkäksi. 11 May Rose laukkasi ensimmäisen takasuoran
puolivälissä pitkäksi.

Väliajat: 11,0 / 2 - 15,0 / 2 - 13,5 / 2 - 12,5 / 2

8. Lähtö

2 Suvisipi matkasi johtavan kannassa, mistä tamma sai loppusuoran alussa sujuvasti kiritilaa. Se kiri lopussa
niukkaan, mutta varmaan voittoon. 5 Vikkeer juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se tuli kirinsä rehellisesti sisään asti, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. Viim.
700 m 26,0. 4 Warre kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ori tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin linjalla
kolmanneksi. 16 Menoks matkasi aivan taustalla toisella radalla, mistä ori lähti 1200 ennen maalia kiriin

3.radalle ilman vetoapua. Se siirtyi 750 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua. Ori eteni vahvasti,
mutta sen rytmi sekosi 350 ennen maalia tulleeseen lyhyeen laukkaan. Ori tuli lopun vielä hyvin. Viim. 1000
m 23,5x. 13 Taksvenla juoksi 5.ulkona, mistä tamma lähti 850 ennen maalia selkään 3.radalle. Se tuli kirinsä
asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 26,1. 9 Hohdon Iines nousi 4.sisältä ensimmäisen takasuoran alussa
toisen radan vetojuhdaksi. Se sai 550 juostuna paikan toisesta ulkoa. Tamma pudotti 250 ennen maalia
johtavan kantaan ja se seuraili lopussa tasaisesti. 10 Takenote juoksi 4.ulkona, mistä ruuna sai viimeisen
takasuoran alussa paikan 3.ulkoa. Se oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa väylä löytyi
loppusuoran alussa, minkä jälkeen ruuna tuli lopun asiallisesti sisärataa pitkin. 15 Sisu Oskari matkasi
5.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran alussa 4.ulos. Sen kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni.
Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä. 8 Rankkari otti 70 juostuna laukan ja ruuna jäi lauman
hännille toiselle radalle. Se suoritti sieltä jatkossa asiallisesti. 11 Tutun Impi lähti totutun rauhallisesti ja
tamma matkasi 8.ulkona. Se tuli sieltä ulkoratoja pitkin asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 25,9. 6 Hipatsu
jäi lähtölaukallaan lauman hännille, mistä ruuna lähti 900 ennen maalia selkiin 3-4.radalle. Sen kirin terä
katkesi loppusuoran alussa, mutta ruuna ei silti luovuttanut. 14 Tuli- Rubiini matkasi 6.ulkona, mistä ruuna
lähti 850 ennen maalia selkään 3.radalle. Se tuli kirinsä asiallisesti. 7 Erehys myöhästyi hieman lähdössä,
minkä jälkeen orilla ajettiin ensimmäisessä kaarteessa eteenpäin. Se eteni 550 juostuna 3.radan kautta
kuolemanpaikalle. Ori antoi siitä 250 ennen maalia selvästi periksi. 12 Carmikas otti ratkaisevan lähtölaukan
ja peli oli heti selvä. 1 Kalevatar matkasi 3.sisällä, missä tamma laukkasi viimeisen takasuoran alussa
pitkäksi. 3 Velars laukkasi 50 juostuna ja ruuna menetti hieman asemiaan. Se sai ensimmäisen kaarteen
lopulla paikan 4.sisältä. Ruuna otti siellä 550 juostuna uuden laukan, mikä jatkui pitkäksi. Se meni lopulta
hylkäykseen liioista laukoista.

Väliajat: 29,0 / 4 - 28,5 / 4 - 27,5 / 4 - 27,0 / 2

9. Lähtö

2 Kasturo ei ehtinyt alussa nopeimpien matkaan. Ruuna sai kuitenkin paikan toisesta ulkoa, mistä se jäi
ensimmäisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikalle. Ruuna puristi siitä lopussa niukkaan, mutta
varmaan voittoon. Viim. 700 m 28,7. 6 Syöksyvirtaus painui puolikas juostuna kuolemanpaikalta kärkeen.
Ruuna tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 8 Y. P. Annmarie käynnistyi
ulkoa aivan omaa vauhtiaan kärkipaikalle. Tamma luopui 450 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan
kannassa. Se oli lopussa johtavan kannasta tasainen kolmas. 7 Linkeli juuttui alussa 3.radan kiertäjäksi,
mistä se pääsi 550 juostuna pudottamaan 3.ulos. Tamma lähti 350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se oli kirissään tasainen. 1 Vilmai matkasi lopulta 4.sisällä, mistä tamma nousi 850 ennen maalia
4.ulos. Se oli sieltä kirivaiheessa tasainen viides. 4 Ani- Aimo seuraili 3.sisältä aivan maksimaaliseen
sijoitukseen. 3 Boheemi matkasi alun 3.ulkona, mistä ruuna sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan
toisesta ulkoa. Se antoi sieltä loppusuoralla selvästi periksi. Laukkamerkki on pieni mysteeri. 11 Aulori oli
5.ulkoa lopussa vain tasainen. 12 Golda Maaria juoksi 4.ulkona, missä tamma otti 900 ennen maalia laukan.
Se tuli lopun laukasta selvittyään asiallisesti. 10 Sarinan Sisu juuttui heti keskijoukkoihin 3.radan kiertäjäksi.
Ori pääsi vasta 150 ennen maalia taustalla pudottamaan toiselle radalle. Se tuli juoksu huomioiden
asiallisesti maaliin asti. 5 Gillan laukkasi lähdössä pitkäksi. Tamma kulki jatkossa hylättynä mukavasti ja se
oli lopulta maalissa kuudentena. 9 Helun Kuva matkasi 4.ulkona, missä tamma laukkasi 550 juostuna
pitkäksi.

Väliajat: 27,5 / 6 - 29,0 / 6 - 28,5 / 6 - 28,5 / 2

10. Lähtö

6 Iinan Maestro matkasi alun harvassa muodostelmassa viidentenä. Ruuna nousi ensimmäisen takasuoran
alussa toisen radan vetojuhdaksi, mistä se sai 650 juostuna kärkipaikan suosiolla haltuunsa. Ruuna hallitsi
siitä vaivatta maaliin asti. 4 Tupla- Timo juoksi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli mukavasti sisään asti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 23,6. 2 I. P.
Muskotti matkasi johtavan kannassa, mistä ori jäi 650 juostuna 3.sisään. Se nousi 250 ennen maalia toiselle
radalle. Ori siirtyi pian kiriin 3.radalle ja se oli lopussa tasainen kolmas. 5 Suvi Kevätön juuttui toisesta ulkoa
650 juostuna kuolemanpaikalle. Tamma putosi siitä loppusuoran alussa kärkiparin kyydistä, mutta se oli
loppuun asti mukana taistossa kolmansista rahoista. 10 Sopun Haaste suoritti 40 metrin takamatkalta
asiallisesti, vaikka ei kärkisijoituksia missään vaiheessa hätyytellytkään. Viim. 800 m 23,1. 7 Apinan
Pallosalama sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa, mistä ori ei vain riittänyt lopussa
lainkaan. 3 Turon Linda pudotti 250 juostuna 3.sisään. Tamma jäi 650 juostuna 4.sisälle. Se oli sieltä lopussa
melko vaisu. Viim. 400 m 29,6. 9 Villikunkku pysyi taustalla koko matkan ajan. 1 Tähtisäihke kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä tamma luopui 600 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Se laukkasi siellä 250 ennen
maalia pitkäksi. 8 Maisema otti takajoukoissa 200 juostuna laukan ja ori jäi taustalle. Se otti takajoukoissa
kierros juostuna uuden laukan. Ori ravasi koko ajan melko kulmikkaasti, eikä kaikki ollut aivan reilassa. Se
keskeytti lopulta.

Väliajat: 31,5 / 1 - 29,0 / 6 - 24,0 / 6 - 28,5 / 6

11. Lähtö

7 Gold Narva lähti heti ajamaan 3.rataa eteenpäin. Ori sai ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä se jyräsi lopussa niukkaan, mutta hallittuun voittoon. 2 Westcoast Huey kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä ruuna tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 10 Carajoso
juoksi 4.sisällä, mistä ruuna sai viimeisen takasuoran puolivälissä paikan 3.sisältä. Se löysi loppusuoran
alussa vapaan radan ja ruuna tuli lopun mukavasti. 11 Staro Jersey Side juoksi 4.ulkona, mistä ruuna nousi
viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4.radalle ilman vetoapua ja
se tuli rehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 13,6. 1 Atos Palmen juoksi 3.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3.ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Se nousi 400 ennen maalia selkiin
3.radalle ja loppusuoran alussa edelleen aivan ulkoradoille. Ruuna tuli lopun aivan juosten. 4 Tribestream
juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, minne tamma sai 400 juostuna vetoavun eteensä. Se lähti sieltä
loppusuoran alussa kiriin 3.radalle, mutta kirimistä ei tapahtunut. 6 Lemon Breezer matkasi 3.ulkona, mistä
tamma lähti 650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Sen kirin terä katkesi loppusuoran alkuun,
mutta tamma säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 3 Madonnas Classic matkasi johtavan kannassa, mistä ori
antoi loppusuoralla selvästi periksi. 8 Bwt Hellraiser otti alun rauhassa ja juoksi 5.ulkona. Ruuna oli sieltä
kirivaiheessa lähinnä tasainen. Taustalta oli toki reippaassa lopetuksessa vaikeaa noustakin. Vim. 700 m
13,8. 5 Kleine Maria matkasi 5.sisällä, mistä tamma seuraili vailla suurempaa virtaa. 9 Empire Shark ja 12
Titan As olivat poissa.

Väliajat: 12,0 / 2 - 15,0 / 2 - 13,0 / 7

