1. Lähtö
1 Hilvektor kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa helpon voiton. 8 Senikki eteni
taustalta puolikas juostuna neljänneksi. Ajoi toisessa kaarteessa eteenpäin ja sai 750 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Putosi siitä loppusuoran alussa voittotaistosta. Peri lopussa yhden vastustajan laukan avittamana toiset
rahat. 2 Siporinko pudotti pian kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Nousi toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle.
Ravi oli oikein hakevaa laukkasikin pian lyhyesti. Matkasi jatkossa 3.-2. sisällä. Ravi oli oikeastaan sisään asti
melkoista sekameteliä. Sai kuitenkin kolmannet rahat. 7 Sulis jäi alussa aivan taustalle. Tuli sieltä toisen ringin
asiallisesti. Viim. 1000 m 36,6. 3 Lisii laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai toisen kaarteen lopulla paikan pääjoukon
hänniltä. Nousi pian toiseen ulos. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli aika vaisu. 5 Suikun Säde oli
4. sisältä vaisu. 4 Pirtuli otti 5. sijalta 250 juostuna pahan laukan. Sinetöi epäonnistumisensa 850 juostuna tulleella
uudella pahalla laukallaan. 6 Lampin Lintti juoksi 3.-2. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti
loppusuoralle tultaessa kiriin. Oli nousemassa voittotaistoon, mutta laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen.
Väliajat: 39,0 / 1 - 37,0 / 1 - 36,0 / 1 - 36,0 / 1

2. Lähtö
2 Broomhilda sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui
puolimatkassa kärkeen. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin asti ja vaikuttaa lupaavalta menijältä. 13 Pretty Priscilla
nousi 4. sisältä 850 juostuna toiseen ulos. Sai puolimatkassa paikan johtavan kannasta. Nousi 450 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle. Oli siitä lopussa hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 16,9. 8 Grande Dragon menetti alussa
laukanneen vastustajan takana selvästi asemiaan ja jäi selvästi lisää. Eteni päätösringin alkaessa neljänneksi ja säilytti
jatkossa oman tahtinsa hyvin. Viim. 1000 m 16,1. 3 Amilakvari matkasi pääosin 3. sisällä. Tuli asiallisesti sisään ja oli
isojen tasoerojen lähdössä neljäs. 11 Franz Star seuraili keskijoukoista sisäradalta kohtalaisesti. 15 Jolene Web
seuraili pääjoukon hänniltä sisäradalta maksimisijoitukseen. 10 Lachance S seuraili taustalta sisäradalta vailla
suurempaa virtaa. 4 River Mirch otti sata juostuna pahan laukan ja peli oli heti selvä. 12 Hollister tuli reilu sata
juostuna pahoin vastustajan taklaamaksi ja otti samassa ratkaisevan laukan. 1 Nette´s Osmo otti ratkaisevan
lähtölaukan ja taklasi reilu sata juostuna yhden vastustajan laukallekin. Oli jatkossa taustalla heikko. Viim. 900 m
33,1. 5 General Vice otti 250 juostuna pahan laukan ja peli oli heti selvä. Ei esittänyt jatkossa oikein mitään. 6 Le
Mirage kiihdytti nopeasti kärkipaikalle. Jotain tapahtui vajaa kierros juostuna ja tamma taipui täysin. Keskeytti
jatkossa aika nopeasti. 7 Julius Star, 9 Jozefine ja 14 Izzy Web olivat poissa.
Väliajat: 18,5 / 6 - 19,5 / 6 - 17,0 / 2 - 16,0 / 2

3. Lähtö
2 Manionni kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti kiihtyi päätösringillä. Vastaili ohitseen
yrittäneille varmasti ja otti hallitun voiton. 4 Eskel laukkasi lyhyesti lähdössä. Sai 350 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi
puolimatkassa toiseen ulos. Oli jatkossa hetken vailla kiritilaa. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 3. radalle. Ehti
lopussa voittotaistoon. Viim. 700 m 25,5. 5 Helun Kuva sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi 950 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Kiritti siinä kärkihevosta pitkään. Tuli aivan juosten sisään, vaikka putosi päätössatasella
kolmanneksi. 1 Tutun Impi juoksi 4. sisällä. Nousi kierros juostuna 3. ulos. Ei saanut sieltä missään vaiheessa isoa
vaihdetta silmään ja oli tasainen neljäs. 3 Tuulensuvi otti 50 juostuna kärkihevosen kupeelta laukan ja jäi pienen
lauman hännille. Lähti kierros juostuna kiriin 3. radalle. Otti päätöspuolikkaan alussa uuden laukan ja menetti
samassa pelinsä.
Väliajat: 27,5 / 2 - 29,0 / 2 - 25,0 / 2 - 26,0 / 2

4. Lähtö
6 The Battle otti alun rauhassa ja matkasi 3. ulkona. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran
alussa kiriin ja puristi ohi ylivauhtia vetäneen kärjen. Viim. 400 m 16,8. 4 Eyes On Alley juuttui 450 juostuna 3.

sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kupeelle.
Painui loppusuoran alussa kärkeen ja tuli hienosti sisään asti. 5 Larry Bell lähti oikein hyvin, mutta joutui 400
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa toiseen ulos. Sai edetä sujuvasti ja oli
tasainen kolmas. 3 She Will Be matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran
alussa, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 11 Zulamit matkasi 4. sisällä. Tuli sieltä loppua aivan juosten. 7 Fastizz
Am lähti hitaasti ja putosi lauman hännille. Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 2 Allyhills Dream kiihdytti nopeasti
kärkeen. Sai alussa painetta ja tahti jäi pahoin päälle. Taipui loppusuoran alussa ymmärrettävästi. 1 Isiah Boko jäi 150
juostuna johtavan kantaan. Laukkasi siellä 300 juostuna pitkäksi. 8 Come On Day, 9 Rapido Follo ja 10 Rocktown
Sheriff olivat poissa.
Väliajat: 09,0 / 2 - 12,5 / 2 - 17,5 / 6

5. Lähtö
5 Shere Sane eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 350 juostuna. Nousi johtavan kannasta 300 ennen
maalia toiselle. Painui lopussa varmaan voittoon. Viim. 400 m 13,5. 1 Tornabull matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Nousi 250 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli hienosti sisään asti. 8 Feeling Dream lähti heti
ajamaan eteenpäin ja painui lopulta 400 juostuna kärkeen. Sai vetää aika rauhallisesti. Jäi loppusuoralla yllättävän
helposti alakynteen. Piti kuitenkin kolmanneksi. 9 Catahecassa Zest matkasi 4. ulkona. Sai puolimatkassa paikan 3.
ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 500 m 15,1. 7 BWT Bayern otti alun korostetun
rauhallisesti ja oli puolikas juostuna jo aika paljon muista jääneenä. Sai 1400 ennen maalia paikan lauman hänniltä
sisäradalta. Tuli tasaisesti. Viim. 700 m 14,4. 6 Millcape´s Devil juuttui 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi
siitä päätöspuolikkaan alussa kärkitaistosta, mutta ei silti kokonaan luovuttanut. 10 Spotlight Brodde matkasi 5.-4.
ulkona. Lähti loppukaarteessa kiriin ulkoradoille. Oli lopussa lähinnä tasainen. 3 Oh Conny Lie Star juoksi 3. ulkona.
Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi 300 ennen maalia, mikä oli raskaan juoksun jälkeen
ymmärrettävääkin. 4 Make a Drea H. C. sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Yritti viimeisen takasuoran
lopulla lähteä kiriin. Pudotti 400 ennen maalia ja oli melko heikko. 2 Castor U. M. oli poissa.
Väliajat: 10,5 / 8 - 17,0 / 8 - 17,5 / 8 - 14,0 / 5

6. Lähtö
8 Olaus Magnus sai puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli
hyvin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 29,5. 4 Virittäjä juoksi johtavan kannassa. Sai 800
juostuna vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan haltuunsa. Tuli hyvin sisään asti ja oli aivan hyvä kakkonen. 3
Taajaninto matkasi toisessa ulkona. Sai 450 ennen maalia tyhjän radan eteensä. Oli lopussa aivan hyvä kolmas. 9
Ruiske lähti rauhassa ja matkasi lauman hännillä sisäradalla. Sai edetä pitkään sujuvasti. Jäi loppukaarteessa hetkeksi
vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi 50 ennen maalia ja oli tasainen neljäs. Viim. 1000 m 29,5. 2 Pelin Sälli matkasi 3.-2.
sisällä. Ei saanut lopussa kiritilaa. 6 Helkan Urho otti sata juostuna laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa hyvän esityksen
ja oli pitkältä tauolta mainio. 7 Boheemi oli 4.-3. ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 1 Apila- Anneli kiihdytti heti
kärkipaikalle. Otti siinä 800 ennen maalia yllättäen laukan ja juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Laukkasi 850
ennen maalia uudelleen ja menetti pelinsä. Tuli lopun vahvasti ja kilpailee kovassa kunnossa. 10 Marin Tase lähti
hyvin ja eteni nopeasti 4. sisälle. Sai 850 juostuna paikan 3. sisältä. Taipui sieltä lopussa ja oli melko vaisu. 5 Kilmisteri
eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä päätöspuolikkaan alussa yllättäen pahoin ja menetti pelinsä.
Väliajat: 38,5 / 1 - 35,0 / 4 - 29,5 / 4 - 30,0 / 8

7. Lähtö
1 Will Daisy Beat matkasi johtavan kannassa. Jäi 850 juostuna 3. sisälle. Kirikaista aukeni 250 ennen maalia. Nousi
kiriin 3. radalle. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 12,2. 3 Caramania kiihdytti heti kärkipaikalle.
Luopui paikastaan 800 juostuna tallikaverilleen. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Oli lopussa aivan hyvä

kakkonen, eikä aivan kaikki voimat olleet edes käytössä, sillä kirikaista pysyi loppusuorallakin hetken kiinni. 11 Fixit
juoksi 4.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle.
Tuli hyvin sisään asti. Viim. 700 m 13,9. 9 BWT Eden juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Eteni 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi ja sata metriä myöhemmin sopuisasti kärkeen. Sai vetää haluamaansa
tahtia. Oli loppusuoralla pieni pettymys, kun jäi neljänneksi. 2 Ginelle juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä toiselle radalle. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen. 7 Our Lexa matkasi pääjoukon hännillä 6.-5. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli aivan juosten sisään asti, kun palasi vielä pitkältä tauolta. Viim. 700 m
14,5. 10 Benon Safiro otti 5. sisältä aivan maksimit. 12 Wera Winner seuraili 4. ulkoa maksimisijoitukseen. 5 Ottens
Gasell juoksi 6. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun kulisseissa asiallisesti. Viim. 400 m 15,8. 8 Fast
Hero kiertyi ensimmäisen takasuoran alussa ulkoradoilta toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppukaarteen alussa
kärkitaistosta ja taipui jatkossa selvästi. 6 Goldshoe Doris juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi vasta
puolimatkassa paikan lauman hänniltä. Ei enää suorittanut yhtäkään ohitusta. 4 Oxhouse Forty-Four matkasi pääosin
toisessa ulkona. Laukkasi siellä 700 ennen maalia yllättäen pitkäksi. Tuli lopun taustalla lähinnä tasaisesti.
Väliajat: 18,0 / 3 - 19,0 / 9 - 18,5 / 9 - 13,5 / 1

8. Läht
7 Excalibur It lähti hyvin, mutta jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi puolimatkassa kärkihevosen
laukattua kärkeen. Hallitsi siitä vaivattomasti ja vaikutti varsin hyvältä. 4 Redhot Tap Dancer matkasi johtavan
kannassa. Oli sisäradan vetäessä hyvä kakkonen. Viim. 700 m 13,2. 9 Don Pescador juoksi 4.-3. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Siirtyi 300 ennen maalia 4. radalle ja tuli aivan juosten sisään asti.
Viim. 700 m 13,7. 8 Rapid Leader juoksi 5. sisällä. Nousi toisen ringin alkaessa 4. ulos. Lähti loppukaarteen alussa
kiriin ja tuli aivan juosten sisään. Viim. 400 m 14,9. 5 The Swede juoksi 3. ulkona. Sai puolimatkassa paikan toisesta
ulkoa. Siirtyi 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Puursi kirinsä lähinnä tasaisesti. 2 Vagabond Vik juoksi 4. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Vapaa rata löytyi vasta aivan lopussa
ja ainakin jonkin verran jossiteltavaa jäi. 3 Titan As jäi toisesta ulkoa puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli
asiallisesti, vaikka loppusuoralla meno painoikin. 1 Strait Iron matkasi 3. sisällä. Otti sieltä pitkän tauon jälkeen aivan
maksimit. 6 Noble Boy S lähti hyvin ja oli jo 300 juostuna kärkipaikalla. Laukkasi siinä 900 juostuna yllättävän oloisesti
pitkäksi. Näytti vähän siltä, että hevonen yritti hypätä lähtöauton jälkien yli ja laukka tuli siitä.
Väliajat: 12,5 / 6 - 15,0 / 7 - 16,0 / 7 - 13,0 / 7

9. Lähtö
3 Tootsie juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Siirtyi loppukaarteen alussa kiriin 3.
radalle. Eteni päätössatasella eleettömään voittoon. Viim. 700 m 17,0. 5 Dont Say Nay painui 400 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. Lähtö uusittiin neljä
kertaa ja tämä lähti aina hyvin. 2 Steady Stride haparoi 50 juostuna pari askelta ja jäi johtavan kantaan. Putosi 400
juostuna 3. sisälle. Sai loppukaarteen alussa taas paikan johtavan takaa. Oli lopussa tasainen kolmas. 7 Too Red For
You juoksi 4. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 4 R. R:
Cavatina eteni sata juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 350 juostuna. Nousi johtavan kannasta päätöspuolikkaan
alussa toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 12 HIgh Sky Jet matkasi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin 3.
radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan asiallisesti sisään asti. Viim. 1000 m 18,5. 8 BWT Erie seuraili 3. ulkoa
maksimisijoitukseen. 6 Langen´s Hound Dog otti 250 juostuna laukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa kulisseissa
asiallisesti. 11 Chocolates For All ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin ja jäi lopulta ensimmäisen takasuoran alussa
toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen 800 juostuna. Aloitti kolmannessa kaarteessa matkan kohden
takajoukkoja ja oli varsin vaisu. Viim. 600 m 26,1. 9 Shackhills Flash lähti 4. ulkoa 1650 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Eteni 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 350 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 10 Brave Scion lähti
5. ulkoa 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Otti 750 ennen maalia pahan laukan. Sinetöi hylkäyksensä loppusuoran
alun uudella pahalla laukallaan. 1 Perry Breezer oli poissa.
Väliajat: 19,0 / 5 - 18,5 / 5 - 17,0 / 5 - 18,5 / 3

10. Lähtö
5 Vuaran Viima käynnistyi hyvin ja eteni 250 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja nappasi lopussa
hallitun voiton. 6 Hallan Ruusu sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
viimeisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa hyvä kakkonen. Viim. 700 m 27,0. 2 H. V.
Tokka juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli mukavasti sisään asti. 3 Hespori
kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Ei saanut lopussa johtavan kannasta aivan täyttä
mahdollisuutta. Pussitus vaikutti kyllä lähinnä tekniseltä. 1 Marhotti juoksi 3. sisällä. Nousi 250 ennen maalia toiseen
ulos. Siirtyi pian kiriin ja tuli asiallisesti. 4 Alvaron juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti viimeisen
takasuoran lopussa hiljaisen matkan kohden takajoukkoja. Ei kuitenkaan aivan kokonaan luovuttanut. 8 Velhomies
seuraili 4. ulkoa maksimisijoitukseen. 7 Buugi juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna
lopulta 5. sisälle. Lähti 300 ennen maalia kiriin. Ei ohitellut. Viim. 400 m 29,1. 10 Mandan Mainio ei vain riittänyt 4.
sisältä. 9 Sorjan Säihke oli poissa.
Väliajat: 27,0 / 5 - 28,0 / 5 - 26,5 / 5

