1. Lähtö

7 Pikku- Irmeli sai alun rauhallisessa vauhdissa ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 3. ulkoa. Lähti
sieltä 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni nopeasti kärjen rinnalle 3. radalle. Otti
kierros juostuna lyhyen laukan menettämättä asemiaan. Jatkoi 3. rataa kärjen rinnalla. Sai 350 ennen
maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä painui loppusuoralla selvään voittoon. Viim. 1000 m 33,0. 2
Aleksin Ilo sai 250 juostuna vastustajan laukan ansiosta kärkipaikan haltuunsa. Veti siinä alussa oikein
rauhallista tahtia. Kiihdytti vauhtia toisella ringillä ja tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 32,9. 5
Apriia sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan johtavan kannasta. Putosi sieltä loppukaarteen
alussa kärkitrion vauhdista. Peri lopussa yhden sijan, kun edellä juossut vastustaja levisi laukalle. Viim. 400
m 37,5. 6 Tosi Innokas käynnistyi asiallisesti ja sai alun rauhallisessa vauhdissa puolikas juostuna paikan
toisesta ulkoa. Putosi sieltä viimeisen takasuoran lopussa kärjen kyydistä ja otti lopussa ajettuna aivan
maksimit. 8 Tomin Toivo sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3. sisältä. Putosi sieltä viimeisen
takasuoran alussa pääjoukon vauhdista ja oli lopussa melko vaisu. Palasi tähän starttiin tosin pitkältä
tauolta. Viim. 600 m 44,0. 1 Tuurin Elli johti alkumetrit. Otti alun 55- vauhdeissa 200 juostuna pahan laukan.
Laukkaili jatkossa nopeasti hylkäykseen asti. Näytti jo alleajossa oikein epävarmalta. 3 Tuulian Sälli juuttui
nopeasti kuolemanpaikalle. Oli siinä vielä taistossa toisista rahoista, mutta 100 ennen maalia tullut laukka
johti hylkäykseen. 4 Antonius- Toto laukkaili nopeasti hylkäykseen asti.

Väliajat: 48,0 / 2 - 45,5 / 2 - 33,5 / 2 - 31,5 / 7

2. Lähtö

7 Feeling Classy sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi sieltä 800 ennen maalia kuolemanpaikalle.
Painui 250 ennen maalia kärkipaikalle ja otti lopussa selvän voiton. Viim. 700 m 16,0. 9 Hector Star juuttui
ensimmäisen kaarteen puolivälissä 3. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen
takasuoran alussa vetoavun eteensä. Pudotti loppukaarteen alussa johtavan kantaan. Nousi sieltä
loppusuoralla toiselle ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 1000 m 17,4. 3 Mail From Marigold kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi siitä 250 ennen maalia johtavan kantaan. Tuli lopun tasaisesti ja piti kolmanneksi. 1
Twinquit laukkasi 50 juostuna keulasta ja putosi aivan taustalle. Suoritti jatkossa vahvasti ja ehti lopussa
vielä lähes kolmanneksi. Viim. 1900 m 16,3. 12 Dior Addict matkasi alun takajoukoissa. Sai viimeisen
takasuoran alussa tuntuman pääjoukkoon. Tuli sieltä asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,7. 11 Cobolt
matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä toisessa kaarteessa toiseen ulos. Jäi loppukaarteen alussa 3. sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Oli lopussa lähinnä tasainen. 2 R. R. Nina´s Hope matkasi 3. sisällä, mistä
taipui loppukaarteessa selvästi. 10 Wipeout jäi heti lauman hännille sisäradalle, mistä ei vain riittänyt
jatkossa lainkaan. 5 That´s a Lady lähti haparoiden matkaan ja juuttui takajoukkoihin 3. radalle. Otti 250
juostuna ahtaan näköisessä paikassa pahan laukan. Vesitti pelinsä lopullisesti takajoukoissa toisessa
kaarteessa tulleella uudella laukallaan. 6 Instatag otti 100 juostuna pahan laukan ja putosi aivan lauman
hännille. Tuli lopussa taustalla oikein hiljaa maaliin. 8 Adentee laukkasi 4. sisällä 300 juostuna pitkäksi. 4
Grainfield Emma oli poissa.

Väliajat: 18,0 / 3 - 20,0, / 3 - 16,5 / 3 - 16,5 / 7

3. Lähtö

4 Red Hot Dream käynnistyi asiallisesti ja eteni 300 juostuna kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin
asti ja oli lopussa ylivoimainen. Viim. 700 m 14,7. 9 Marvel Neat otti pahan lähtölaukan ja jäi aivan lauman
hännille. Eteni toisessa kaarteessa 5. sisälle. Pääsi kierros juostuna nousemaan 3. ulos. Lähti sieltä 600
ennen maalia kiriin 4- 5. radalle ilman vetoapua. Tuli vahvasti maaliin asti ja oli lopulta oikein hyvä toinen.
Viim. 2000 m 16,0. 16 Lisebet juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna selkään 3. radalle. Siirtyi 450
ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Eteni loppusuoran alussa kolmanneksi ja piti asemansa
loppuun asti. 11 Laser Jet lähti taustalta vauhdilla ja eteni ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikalle.
Kävi pian kysymässä kärkipaikkaa. Joutui 600 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Putosi sieltä
300 ennen maalia kärkihevosen kyydistä ja otti lopussa maksimisijoituksen. 5 Ellen Ray lähti mukavasti ja sai
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Se jäi siitä toisen kaarteen alussa kuolemanpaikalle. Putosi siitä 300 ennen
maalia kärkitaistosta, muta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 10 Grande Amour matkasi alun 3.
ulkona. Sai sieltä ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä kierros ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi 300 ennen maalia. Pudotti loppusuoran puolivälissä
sisäradalle ja otti maksimit. 15 Ginelle juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros juostuna selkiin 3. radalle.
Pudotti 450 ennen maalia 3. ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti.
13 Devil´s Rock matkasi 3. ulkona, mistä sai päätösringin alussa paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä lopussa
maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Give Me Gold otti johtavan kannasta 350 juostuna laukan ja putosi lauman
hännille toiselle radalle 6. ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Benon
Safiro otti 50 juostuna laukan ja putosi lauman hännille. Suoritti jatkossa asiallisesti. 7 Classical Star otti
alussa laukan ja putosi lauman hännille sisäradalle. Nousi 6. sisältä kierros juostuna 4. ulos. Otti sieltä
lopussa maksimaalisen sijoituksen. 8 Damon Star otti pahan lähtölaukan. Teki jatkossa taustalta tasaisen
esityksen. 12 Can Conor oli taustalta sisäradalta rehellisen riittämätön. 14 Lonely Rose sai nopeasti paikan
3. sisältä. Aloitti sieltä viimeisen takasuoran lopussa matkan kohden takajoukkoja ja oli oikein vaisu. Viim.
400 m 34,5. 1 Feeling Flash laukkasi kärkipaikalla 250 juostuna pitkäksi. 2 Revolver oli poissa.

Väliajat: 20,5 / 4 - 21,5 / 4 - 17,5 / 4 - 14,5 / 4

4. Lähtö

1 Vuaran Viima kiihdytti heti kärkipaikalle. Hallitsi siitä vaivatta maaliin asti. 9 Aiheen Juhannus jäi
ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Kävi ensimmäisellä takasuoralla kysymässä
kärkipaikkaa. Joutui 650 juostuna tyytymään johtavan kannassa. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos.
Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja oli lopussa vastustajan laukan avittama varmasti toinen. 5
Kingston Rols matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä 300 ennen maalia toiselle ja loppusuoralla kiriin 3. radalle. Tuli
lopun tasaisesti ja peri lopussa kahden vastustajan laukan ansiosta kolmannet rahat. 3 Ani- Aimo seuraili 3.
sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Elvirra matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan 3. ulos ja otti sieltä lopussa maksimit.
6 Jamas Viljo jäi ennen lähtölinjaa noin 25 metriä. Matkasi lauman hännillä sisäradalla ja seuraili tasaisesti.
10 Sarinan Sisu nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran alussa 4. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Sai kierros ennen maalia vetoavun eteensä. Taipui jatkossa selvästi. 2 Bofori laukkaili nopeasti

hylkäykseen asti. 4 Golda Maria laukkasi lähdössä pitkäksi. 7 Svengi otti alun rauhassa ja matkasi lauman
hännillä toisella radalla. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai puolimatkassa
paikan 3. sisähevosen rinnalta toisen radan vetojuhtana. Eteni viimeisen takasuoran kuolemanpaikalle,
missä oli loppusuoralla vielä mukana taistossa toisista rahoista, mutta otti 50 ennen maalia laukan ja meni
hylkäykseen. 8 Helun Kuva myöhästyi lähdössä ja jäi noin 25 metriä ylimääräistä. Matkasi 4. ulkona. Lähti
sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 650 ennen maalia pudottamaan toiseen
ulos. Lähti 400 ennen maalia uudelleen kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Laukkasi hieman ennen maalia,
mihin menetti kolmannet rahat. 12 Kotorinnan Topi laukkasi jo paljon ennen lähtölinjaa ja jäi ratkaisevasti.
Laukkasi pian pitkäksi.

Väliajat: 27,5 / 1 - 29,0 / 1 - 29,5 / 1 - 29,5 / 1

5. Lähtö

7 Bewitch Boy lähti hyvin ja eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää erittäin rauhallisesti ja otti
reippaalla lopetuksellaan hallitun voiton. 5 Classical Winner kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui 250 juostuna
paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Nousi sieltä loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja oli varmasti
toinen. Viim. 400 m 11,5. 9 Gold Narva matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä umpirehellisesti maaliin asti. Viim. 700 m 12,0. 1 Twist Life seuraili 3.
sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 6 Drinks Please juuttui 300 juostuna kuolemanpaikalle.
Puristi siitä asiallisesti maaliin saakka, vaikka päätössatasella meno hieman tasaantuikin. 2 Winehouse
juoksi toisessa ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 4 Cash Lane juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä
loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Oli taktiikkajuoksussa vailla mahdollisuuksia. Viim. 400 m 12,8. 8
Kleine Maria matkasi lauman hännillä, mistä tuli porukan mukana maaliin. Ohitukset olivat
taktiikkajuoksussa liian kova tehtävä. Viim. 700 m 12,9. 3 Atos Palmen laukkasi 4. sisällä pitkäksi 150
juostuna.

Väliajat: 15,5 / 7 - 17,5 / 7 - 12,0 / 7

6. Lähtö

6 Silent eteni 250 juostuna kärkipaikalle. Sai pian painostajan rinnalleen. Vastaili tälle ja sai toisella
puolikkaalla rauhoittaa tahtia. Otti lopussa hallitun voiton. 1 Pink Floyd juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 350
ennen maalia toiselle radalle ja puristi lopussa mukavasti toiseksi. Viim. 400 m 14,3. 10 Son´s Line laukkasi
lähdössä ja jäi selvästi. Kulki jatkossa mukavasti ja sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan 4. ulkoa. Lähti
sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni loppukaarteen alussa kärkihevosen
tuntumaan. Pudotti pian johtavan kantaan, mistä tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka meno hieman
tasaantuikin lopussa. Viim. 1500 m 13,6. 3 Lilla Robert jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Putosi
loppukaarteessa kärkihevosen kyydistä ja oli lopussa asiallinen neljäs. 9 Queensland matkasi 4. sisällä.
Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle radalle. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan

loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 7 Big Mas laukkasi lähdössä lyhyesti ja putosi taustalle.
Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1500 m 15,3. 12 Catahecassa Zest lähti hyvin ja sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 3. radalle, mutta kirimistä ei tapahtunut. Pudotti 300
ennen maalia takaisin toiselle ja tuli lopun tasaisesti. 11 Expanse´s Hope laukkasi lähdössä pahoin ja
menetti mahdollisuutensa. 8 Caribian Lady eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä vaati alussa vauhtia.
Aloitti viimeisen takasuoran lopussa matkan kohden takajoukkoja ja otti lopussa maksimit. 5 Reason To
Believe otti jo ennen lähtölinjaa pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 4 Capo Birdland
laukkasi ensimmäisen kaarteen lopussa keskijoukoissa pitkäksi. 2 Explosive Diablo oli poissa.

Väliajat: 12,0 / 6 - 14,0 / 6 - 16,0 / 6

7. Lähtö

11 Cousin Evert sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Painui loppusuoralla selvään voittoon. Viim. 700 m 13,4. 12 RocknRoll Kronos sai nopeasti paikan
3. ulkoa. Siirtyi sieltä 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Sai loppusuoralle tultaessa paikan toisesta ulkoa,
mistä puristi lopussa toiseksi. 3 Diesel Degato kiihdytti heti kärkipaikalle, missä joutui paineen alla
vetämään reippaasti. Tuli aivan juosten sisään asti, vaikka päätössatasella meno hieman painoikin. 6
Millcape´s Devil juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 450 juostuna pudottamaan 5. ulos.
Lähti sieltä loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Jäi 250 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua ja tuli
rehellisesti maaliin asti. Viim. 600 m 12,9. 1 Titan As juoksi johtavan kannassa. Nousi sieltä loppusuoran
puolivälissä toiselle radalle ja tuli lopun tasaisesti. 10 Lemon Breezer matkasi 3. sisällä. Nousi sieltä
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Kirikaista pysyi edelleen kiinni. Vapaa rata löytyi kunnolla vasta
loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun hyvin. 4 Anasazi Kemp juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle. Putosi siitä loppukaarteessa kärkitaistosta, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut. 2 Do
It Valiant laukkasi lähdössä ja putosi taustalle. Sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan 4. sisältä. Seuraili
sieltä jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Viva Adriana laukkasi lähdössä ja jäi heti ratkaisevasti. 7
Running Bell ei vain riittänyt lopussa 4. ulkoa. 5 Quick Petrol laukkasi 150 juostuna pitkäksi. 9 Big Molly oli
poissa.

Väliajat: 11,5 / 3 - 13,0 / 3 - 14,0 / 11

8. Lähtö

5 Komento eteni nopeasti neljänneksi. Lähti samassa ajamaan 3. rataa eteenpäin. Saikin 650 juostuna
kärkipaikan haltuunsa. Hallitsi siitä sopivaa lähtöä varmoin ottein maaliin asti. 1 Viulori matkasi alun 3.
sisällä. Nousi ensimmäisen takasuoran alussa toiselle- kolmannelle radalle ja painui puolikas juostuna
kärkipaikalle. Jäi siitä 150 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Oli lopussa johtava takaa varmasti toinen.
3 Herra Hurmuri eteni nopeasti kärkipaikalle. Jäi siitä toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Seuraili siitä lopussa
varmasti kolmanneksi. 6 Sopun Haaste matkasi alun aivan viimeisenä. Eteni kierros ennen maalia
kuudenneksi. Eteni viimeisen takasuoran alussa hetken oikein vauhdikkaasti neljänneksi asti. Meno

tasaantui selvästi loppusuoralla ja loppumetrit olivat melko vaikeita. Viim. 400 m 42,2. 8 Euro- Turo eteni
nopeasti viidenneksi, missä taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla. 2 Tuutori juoksi 4. sisällä, missä
taipui oikein pahoin kolmannessa kaarteessa. Loppumatka oli erittäin tahmeaa menoa. Viim. 700 m 2:13,3.
4 Kalevatar laukkasi ensimmäisen takasuoran alussa kuolemanpaikalla pitkäksi. Kulki jatkossa hylättynä
asiallisesti ja oli lopulta maalissa viidentenä. 7 Leon Salama matkasi lauman hännillä sisäradalla. Eteni
viimeisellä takasuoralla taistoon rahasijoista, mutta laukkasi viimeisen takasuoran lopulla pitkäksi.

Väliajat: 36,5 / 3 - 34,0 / 5 - 32,5 / 5 - 34,5 / 5

9. Lähtö

5 La Masse Monitaire lähti hyvin ja eteni ensimmäisen kaarteen lopussa kärkipaikalle. Sai reippaan
avauksen jälkeen rauhoittaa ja lisäsi tahtia taas lopussa. Oli lopulta oikein vakuuttava. Viim. 700 m 13,0. 7
That´s Man pääsi ensimmäisessä kaarteessa pudottamaan 5. ulos. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 4.
radalle ilman vetoapua. Pääsi loppukaarteessa pudottamaan 3. radalle ilman vetoapua. Tuli pitkän kirinsä
mukavasti maaliin asti ja ehti lopussa toiseksi. Viim. 700 m 14,8. 12 Amazing Captor juoksi 6. ulkona. Siirtyi
sieltä 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 250 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli
aivan juosten maaliin asti. 11 Cheri Sane matkasi 5. sisällä. Nousi 950 ennen maalia 4. ulos. Siirtyi viimeisen
takasuoran alussa selkään 3. radalle. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Nousi loppusuoran
puolivälissä toiselle radalle ja tuli lopun juosten. 6 J. A. Priscilla juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 650 ennen maalia kuolemanpaikalle ja kiristi tahtia. Putosi
loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta ja seuraili jatkossa sisäradalta maksimisijoitukseen. 3 Malaguena
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Putosi sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä kärkihevosen kyydistä ja otti lopussa aivan maksimit. 9 Grace Pezzo juoksi 4. ulkona, mistä lähti
850 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 700 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 550 ennen
maalia pudottamana toiseen ulos. Seuraili siitä lopussa vain tasaisesti maksimaaliseen sijoitukseen. 10 See
His Glory juoksi 4. sisällä. Oli viimeisellä takasuoralla pitkään vailla vapaata rataa. Kiritilaa löytyi vasta 350
ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun vain tasaisesti. 2 Felippe Star juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 750 ennen
maalia 3. ulos. Seuraili sieltä lopussa vailla suurempaa loistoa. 4 Sandsbar´s Friend sai nopeasti toisesta
ulkoa, minne jäi loppukaarteen alussa pahoin vaille kiritilaa. Sai nopeasti vapaan radan, mutta oikein mitään
ei tapahtunut. 1 Yankee´s Font lähti rauhassa matkaan ja putosi 5. sisään. Otti siellä ensimmäisen
takasuoran puolivälissä ratkaisevan laukan ja menetti pelinsä. 8 Gold Magnum lähti heti ajamaan 3. rataa
ilman vetoapua eteenpäin. Sai 350 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Antoi siitä viimeisen takasuoran
puolivälissä selvästi periksi ja oli lopulta aivan viimeinen.

Väliajat: 11,0 / 5 -17,0 / 5 - 19,5 / 5 - 12,5 / 5

10. Lähtö

3 Troopers matkasi johtavan kannassa, mistä nousi ensimmäisen takasuoran lopussa kuolemanpaikalle.
Kiristi siitä viimeisen takasuoran lopulla tahtia ja painui loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 1000 m 15,9.

12 Adelee juoksi 3- 4. sisällä. Oli loppukaarteessa pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata aukeni loppusuoran
alussa ja maisema vaihtui lopussa mukavasti. Ehti lopussa aivan voittaneen tuntumaan. 1 Lovis Lini kiihdytti
heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin rauhallisesti. Putosi loppusuoran alussa voittotaistosta, mutta
piti kuitenkin lopussa selvästi kärkiparille jääneenä kolmanneksi. 9 Västerbo My Lady eteni nopeasti
kuolemanpaikalle, missä vaati ensimmäisellä takasuoralla kärkihevoselta vauhtia. Mahtui puolikas juostuna
pudottamaan johtavan kantaan. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 11 Floyd Kenwood otti pahan
lähtölaukan ja jäi paljon. Sai toisessa kaarteessa paikan 7. ulkoa. Lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Siirtyi 800 ennen maalia 4. radalle ilman vetoapua. Pääsi 300 ennen maalia
pudottamaan toiseen ulos ja tuli siitä tasaisesti maaliin asti. Viim. 1900 m 16,7. 5 Real Arch matkasi 3.
sisällä. Nousi 550 ennen maalia 3. ulos. Lähti sieltä 400 ennen maalia kiriin ulkoradoille. Tuli lopun aivan
juosten. 7 First Time Out juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Pudotti päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos ja seuraili lopussa tasaisesti. 4 Andy Victorioso lähti oikein
hitaasti matkaan ja putosi heti aivan lauman hännille. Matkasi lopulta 6. ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen
alussa kiriin 3. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 15 Woru Wings matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen
takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Kirin terä katkesi nopeasti ja pudotti 300 ennen maalia sisäradalle.
Loppumatka oli melko työlästä menoa. 6 Crown Director matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran
alussa toiselle radalle. Kirimistä ei tapahtunut missään vaiheessa ja loppu oli melko tahmeaa menoa. 14
Boogie After Rain juoksi 5. ulkona, mistä lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi
loppukaarteen puolivälissä. Taipui jatkossa aivan taustalle. 10 Amour Finn lähti heti ajamaan 3. rataa
eteenpäin. Saikin 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Antoi sieltä viimeisen takasuoran alussa oikein pahoin
periksi. Viim. 600 m 40,1. 2 Strait Hero laukkasi lähdössä pitkäksi. 16 Rock´s Fireworks otti pahan
lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 8 Red Fox´s Girl ja 13
Elastic Captor olivat poissa.

Väliajat: 21,5 / 1 - 22,0 / 1 - 17,5 / 1 - 13,5 / 3

