1. Lähtö

7 Titteri Rok matkasi alun harvassa muodostelmassa neljäntenä. Lähti 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Eteni 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 900 ennen maalia hieman ahtaan
oloisesti sisäradalle ja aiheutti samalla yhdelle kanssakilpailijalle laukan. Kontrolloi loppumatkaa varmoin
ottein. 5 Vektorin Roosa juoksi 3. sisällä. Nousi juostuna toiseen ulos. Pääsi 850 ennen maalia pudottamaan
kakkoskeulaksi, mistä oli lopussa hyvä toinen. 6 Korsu- Tuisku matkasi alun harvassa muodostelmassa
viidentenä. Lähti 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi viimeisen takasuoran
puolivälissä pudottamaan 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa selvien
tasoerojen lähdössä kolmanneksi. 8 Metsärinteen Valio eteni toisen kaarteen alussa kuudenneksi. Eteni
viimeisen takasuoran alussa kolmanneksi. Säilytti jatkossa oman vauhtinsa ja oli tasainen neljäs. 1 Pirtuli
matkasi johtavan kannassa. Nousi toisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Jäi kierros juostuna 3.
ulos ja seuraili jatkossa vailla virtaa maaliin asti. 9 Hiirturi seuraili lauman hänniltä sisäradalta aika vaisusti. 3
Toukon Tähti kiihdytti heti kärkipaikalle, missä otti puolimatkassa pahan laukan ja putosi lauman hännille.
Oli siellä jatkossa varsin vaisu. 4 Lentävä Rols laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 10 Nooran Laura eteni
toisen kaarteen puolivälissä kärjen tuntumaan sisärataa pitkin. Laukkasi 900 ennen maalia ahtaan oloisessa
tilanteessa pitkäksi. 2 Lumovalo oli poissa.

Väliajat: 45,5 / 3 - 44,5 / 3 - 35,0 / 7 - 31,5 / 7

2. Lähtö

6 Nordic Nightmare painui 300 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa ja otti
lopussa oikein helpon voiton. 7 Grainfield Boss juoksi 3. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle
ilman vetoapua. Puristi loppusuoralla varmasti toiseksi. 1 Silenos Ardmore kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Nousi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 9 Leemark´s Gwen juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran alussa 4. ulos. Lähti 400 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 8 Super Ben juoksi 3. sisällä. Sai kierros juostuna
paikan johtavan kannasta. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 10 Franz Star juoksi 4.-3.
sisällä. Otti lopussa aivan maksimit. 4 Flying Sirius juoksi toisessa ulkona, mistä seuraili lopun vailla
suurempaa virtaa. 11 Windman oli lopussa rehellisen riittämätön juostuaan 6.-5. sisällä. 5 Pin It Tof lähti
rauhassa ja putosi 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa varsin saamaton. 12 That´s a Lady jäi alussa lauman
hännille toiselle radalle. Lähti 5. ulkoa 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti pian 4.
ulos. Laukkasi siellä 800 ennen maalia pahoin ja menetti samassa pelinsä. 3 Skyfall Sofie otti ratkaisevan
lähtölaukan ja peli oli heti selvä. Suoritti jatkossa asiallisesti. 2 Right Ridge juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Otti siinä 850 juostuna pahan laukan. Sinetöi epäonnistumisensa viimeisen takasuoran
uudella laukallaan.

Väliajat: 22,5 / 6 - 23,0 / 6 - 17,0 / 6 - 15,5 / 6

3. Lähtö

10 Riutan Taika eteni tasaisesti kohden kärkeä ja sai 800 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 750 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi loppumetreillä hallittuun voittoon. 1 Tosi Innokas kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin rauhassa. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja tuli mukavasti maaliin
asti. 9 Tarok löysi alussa ainoan vetämättömän selän ja menetti hieman asemiaan. Nousi 250 juostuna
toiselle radalle. Sai 900 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle.
Tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. Viim. 1700 m 31,5. 3 Soman Sirius nousi 300 juostuna johtavan kannasta
kuolemanpaikalle. Tuli siitä asiallisesti sisään asti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 5
Kankalon Sälli lähti oikein hitaasti matkaan ja juoksi harvan lauman viimeisenä. Sai kolmannessa kaarteessa
paikan 5. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Pudotti 550 ennen maalia
takaisin toiselle radalle ja tuli lopun asiallisesti. 6 Toiskan Mamselli haparoi alussa pari askelta, mistä
huolimatta eteni nopeasti toiseen ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi pian vapaan radan,
mutta tyytyi seurailuun. 2 Seekerin Sara matkasi pääosin johtavan kannassa. Seuraili sieltä lopussa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Carmenita eteni nopeasti 3. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiseen ulos. Otti siellä 650 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 4 S. N. Mikaela otti 50
juostuna ratkaisevan laukan ja keskeytti kulisseissa jatkossa. 8 Gladiaattori oli poissa.

Väliajat: 41,5 / 1 - 37,5 / 1 - 34,0 / 1 - 31,0 / 10

4. Lähtö

2 Billy Wanton matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi siitä lopussa varmaan voittoon. 1 Calgary kiihdytti heti kärkipaikalle, missä veti kiihtyvällä tahdilla. Jäi
loppusuoran puolivälissä niukasti alakynteen, mutta säilytti oman vauhtinsa hyvin maaliin asti. 6 Dilba Sisu
lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi puolikas juostuna pudottamaan toiseen ulos. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi loppukaarteen alussa pudottaman
kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi ja tuli hyvin maaliin asti. 4 Ben Cates juoksi 3. sisällä.
Seuraili tasaisesti sisään asti. 5 Amour Boost matkasi pienen lauman hännillä sisäradalla, mistä ei vain
riittänyt lopussa. 3 Meri Front eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä viimeisen takasuoran
puolivälissä kärkitaistosta ja tuli lopun rauhallisesti.

Väliajat: 21,0 / 1 - 18,0 / 1 - 16,0 / 1 - 18,0 / 2

5. Lähtö

9 Citrine juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3.
radalle ilman vetoapua, missä tuli hyvin ja puristi lopussa varmaan voittoon. 7 Destiny Lime eteni 3. radalta
300 juostuna kuolemanpaikalle, mistä painui viimeisen takasuoran lopulla kärkeen. Tuli hyvin maaliin asti,
vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 8 Por Nie Pop juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3.

radalle ilman vetoapua. Eteni viimeisellä takasuoralla vahvasti. Sai loppukaarteen alussa kuolemanpaikan
haltuunsa. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. 10 E. V. Igor matkasi 6. ulkona. Pudotti kierros juostuna 4.
sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Nousi 350 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli mukavasti maaliin asti. 2 Doris
Fastback juoksi 3. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa vetämättömästä selästä toiselle radalle. Väisti 300
ennen maalia edessään olleen tilanteen ja tuli lopun tasaisesti ulkoratoja pitkin. 4 Celeena juoksi johtavan
kannassa. Seuraili sieltä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Wild Peter matkasi pääjoukon hännillä 6.
sisällä / 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Tuli 300 ennen maalia nostetuksi ja
menetti rytminsä, sekä asemiaan. Tuli lopun tasaisesti. 12 I Had Enought ei vain riittänyt lopussa lauman
hänniltä sisäradalta lainkaan. 3 Rain´s Banshee kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 ennen maalia paineen alla
johtavan kantaan. Taipui jatkossa selvästi. Väisti 300 ennen maalia edessään ollutta tilannetta ja häiritsi
samassa ulkopuolellaan juossutta. Laukkasi itsekin tilanteessa pahoin ja menetti loputkin mahdollisuutensa.
1 Star Girl One laukkasi 300 juostuna toisessa ulkona pahoin ja menetti samassa pelinsä. 5 Flying Diamond
matkasi 2.-3. ulkona. Jäi 350 ennen maalia vastustajan kärryihin haukseen ja laukkasi hieman myöhemmin
pitkäksi. 6 Dior Addict juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla
eteenpäin. Pääsi lopulta 800 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Pudotti 450 ennen maalia johtavan
kantaan. Laukkasi pian hylkäykseen. Vastustaja jäi hakauksiin tämän kärryihin ja laukkasi myös pitkäksi. 13
Lasse H oli poissa.

Väliajat: 16,5 / 3 - 18,0 / 3 - 18,5 / 3 - 17,0 / 9

6. Lähtö

1 Hallitseva kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin rauhallisesti. Kiihdytti jatkossa tahtia ja
vastaili lopussa niukkaan voittoon. 8 Kilmisteri sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Juoksupaikka parani
ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Lähti puolimatkassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai
viimeisen takasuoran puolivälissä kuolemanpaikan haltuunsa, mistä oli loppuun asti tiukasti voittotaistossa.
10 Hurja Unelma sai toisen kaarteen alussa paikan 4. sisältä. Nousi 900 ennen maalia 3. ulos. Kirikaista pysyi
jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten
ulkoratoja pitkin. 6 Marsku juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Jäi 600 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili
sieltä tasaisesti maaliin asti. 9 Vauhti- Vipinä sai nopeasti paikan 4. ulkoa. Lähti toisen kierroksen alkaessa
selkiin 3. radalle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 7
Larvan Lempi nousi 4. sisältä 750 juostuna 3. ulos. Siirtyi 950 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 600 ennen
maalia 3. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun vailla suurempaa virtaa. Laukkamerkki on kyllä mysteeri. 3
Siniparta juoksi johtavan kannassa, mistä taipui pahoin loppukaarteessa ja oli varsin vaisu. 4 Tähtisen Sulo
juoksi 3. sisällä. Nousi 900 ennen maalia toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Oli sieltä
lopussa erittäin vaisu. 5 Viimavirta juoksi toisessa ulkona. Otti siellä 550 juostuna pahan laukan ja putosi
taustalle. Sai 900 juostuna paikan 5. ulkoa. Lähti 600 ennen maalia selkiin 3. radalle. Laukkasi uudelleen 400
ennen maalia ja menetti samassa pelinsä. 2 Valon Pirsta laukkasi alkumetreillä pitkäksi.

Väliajat: 39,5 / 1 - 37,0 / 1 - 31,5 / 1 - 30,0 / 1

7. Lähtö

2 Matamixx kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää varsin maltillista tahtia. Piti lopussa varmaan voittoon. 7
Quartam De Victor kiersi alun 3. rataa pitkin. Pääsi 400 juostuna pudottamaan 3. ulos. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehellisesti sisään asti ja ehti lähes voittoon
asti. 12 River´s Lastchance juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Sai viimeisen takasuoran alussa selän eteensä. Nousi loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja
puristi lopun tasaisesta rintamasta kolmanneksi. 6 Rehab juuttui 350 juostuna 3. sisähevosen rinnalle toisen
radan vetojuhdaksi. Eteni kierros juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä aivan asiallisesti sisään asti. 5
Hocuspocus Avenger kävi alussa hieman kysymässä kärkipaikkaa, mutta joutui 350 juostuna tyytymään
paikkaan johtavan kannassa. Ei saanut sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 8 Grande Amour pääsi
ensimmäisen kaarteen lopulla pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa.
10 Honey Star juoksi 4. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Oli loppukaarteessa vailla
kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa ja tuli lopun 5. rataa pitkin asiallisesti. 1 Rim Bay Willmore
juoksi 3. sisällä, mistä ei saanut lopussa rintaman takaa kunnon mahdollisuutta kirimiseen. 9 Caldera Amour
matkasi 4. sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti sisään asti. 11 Boogie After Rain juoksi 5. sisällä. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin 3. radalle. Tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 3 Damon Star
laukkasi 200 juostuna keskijoukoissa pitkäksi. 4 Jenel In The Crown laukkasi keskijoukoissa 3. radalla 200
juostuna pitkäksi.

Väliajat: 14,0 / 2 - 18,0 / 2 - 19,5 / 2 - 14,5 / 2

8. Lähtö

4 Bret Boko juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 550 juostuna väkisin kärkipaikalle. Kontrolloi
siitä varmasti maaliin asti, vaikka saikin koko ajan painetta osakseen. Teki taas oikein hyvän esityksen. 2
Excalibur It sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran puolivälissä toisen radan
vetojuhdaksi. Löi toisella ringillä painetta ja tuli erinomaisesti maaliin asti, vaikka päätössatasella matka
hieman jo painoikin. Voittanee jo pian. Viim. 700 m 12,5. 3 Spirit Squad kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi
puolikas juostuna paineen alla johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa aivan hyvä kolmas. 6 Everest De Ginai
matkasi 3. ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Tuli sieltä aivan juosten
maaliin asti, vaikka ohituksia ei tapahtunutkaan. 5 The Swede matkasi 4. sisällä. Nousi loppusuoran alussa
kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. 1 Falcon Håleryd juoksi 3. sisällä, mistä tuli asiallisesti sisään asti. 7 Not Afraid
juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. Otti lopussa aivan maksimit.

Väliajat: 09,5 / 3 - 13,0 / 4 - 12,5 / 4 - 11,5 / 4

9. Lähtö

8 Bond Eagle nousi heti toiselle radalle. Ajoi 200 juostuna eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkipaikalle
asti. Sai vetää haluamaansa tahtia ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 1 Cubus kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi
400 juostuna johtavan kantaan ja 400 metriä myöhemmin 3. sisälle. Sai taas 1200 ennen maalia paikan
johtavan kannasta. Nousi 250 ennen maalia toiselle radalle. Oli lopussa aivan hyvä toinen. 14 Exotic Linda
matkasi 5.-6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin 4.
radalle ilman vetoapua ja tuli oikein rehellisesti sisään asti. 2 Mellby Galigo juoksi 3.-4. sisällä. Tuli sieltä
sisäradan vetäessä aivan juosten maaliin asti. 12 Zelda Gowan matkasi 4.-5. sisällä. Sisärata veti lopussa ja
otti maksimit. 15 Troopers juoksi lauman hännillä toisella radalla. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkiin
3.-4. radalle. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka ei aivan tototaistoon asti noussutkaan. 5 Pius Donation
laukkasi 50 juostuna ja jäi lauman hännille sisäradalle. Suoritti jatkossa asiallisesti. 4 Laser Jet matkasi 2.-3.
ulkona. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Otti lopussa maksimit. 16 Cheri Sane juoksi 5.-6. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Siirtyi loppukaarteessa kiriin 3.-4. radalle. Tuli lopun
tasaisesti. 13 Melody Heel juoksi 4.-5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni hetken oikein hyvin, mutta loppukaarteen puolivälissä meno hieman tasaantui. Ei
kuitenkaan täysin luovuttanut. 9 Twinquit sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 400 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Pääsi 700 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Nousi 1200 ennen maalia uudelleen
toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 350 ennen maalia pahoin lyödyn oloisena. Tuli lopun tasaisesti. 7
Nice My Sin juuttui takajoukkoihin 3.-4. radan kiertäjäksi. Pääsi 1100 ennen maalia pudottamaan lauman
hännille toiselle radalle, missä ei ymmärrettävästi lopussa riittänyt lainkaan. 3 Jumpper Frost juuttui alussa
3. radalle kärjen tuntumaan. Pääsi 650 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Jäi siitä pian 4. sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 1200 ennen maalia vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa selvästi
viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin vaisu. 6 Sara Journey pääsi 3. radalta puolikas juostuna
pudottamaan 3. ulos. Jäi puolimatkassa 4. ulos, mistä taipui viimeisen takasuoran lopulla selvästi. 10 Blackie
Lawless otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 11 Rapido Follo laukkasi 150 juostuna pitkäksi.
Suoritti jatkossa hylättynä taustalla tasaisesti.

Väliajat: 20,5 / 8 - 19,0 / 8 - 18,5 / 8 - 13,0 / 8

