1. Lähtö

8 Troopers matkasi alun 5. sisällä. Nousi sieltä 400 juostuna toiseen ulos. Jäi 900 ennen maalia 3. ulkopariin.
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 350 ennen maalia kuolemanpaikan
haltuunsa, mistä jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,5. 9 Up All Night sai ensimmäisen
takasuoran puolivälissä paikan 3. ulkoa. Lähti 550 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 200 metriä
myöhemmin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli hyvin ja oli tasaisesta taistosta toinen. Viim. 400 m 13,6. 12
Absolut Arctica matkasi 5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Lähti 550 ennen
maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja kiri hyvin maaliin
asti. 13 Hit The Jack matkasi 4. ulkona, mistä lähti 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
900 ennen maalia kuolemanpaikalle. Eteni siitä 400 ennen maalia kärkeen. Tuli aivan juosten maaliin asti,
vaikka putosikin päätössatasella neljänneksi. 2 MAS Bella juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä eteni
300 juostuna kärkipaikalle. Jäi siitä 250 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Oli siellä loppukaarteessa
hetken vailla kiritilaa. Pääsi 300 ennen maalia nousemaan 3. ulos ja loppusuoralla edelleen kiriin 3. radalle.
Tuli lopun asiallisesti. 11 Panthera Leo juoksi 6. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle ilman
vetoapua ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 13,9. 4 Ellen Ray juuttui 300 juostuna 4. sisähevosen
rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä lopussa
tasaisesti. 14 Rose´s Nella lähti heti ajamaan eteenpäin. Painuikin lopulta 550 juostuna kärkipaikalle asti. Jäi
400 ennen maalia johtavan kantaan ja seuraili lopun tasaisesti. 1 Arroyo Grande matkasi 3.-4. sisällä. Nousi
viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Tuli lopun tasaisesti. 7 Arctic Skipper pudotti 450 juostuna 4.
ulkoa 7. sisälle. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli varsin vaisu. 15 Luna De Paris otti
keskijoukoissa ulkoradoilla 200 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Kulki jatkossa hyvin, mutta laukkasi
450 ennen maalia uudelleen pahoin ja menetti pelinsä. 3 Leemark´s Celica laukkasi 200 juostuna neljännellä
sijalla pitkäksi. 5 Larry Bell laukkasi 200 juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi. Otti taustalla hylättynä
asiallisesti vauhtia ja oli maalissa lopulta kymmenentenä. 6 Amazing Captor eteni nopeasti kärkipaikalle,
mistä jäi 300 juostuna johtavan kantaan ja 250 metriä myöhemmin 3. sisäpariin. Nousi loppusuoran alussa
toiselle radalle, mutta laukkasi samassa hylkäykseen. 10 Man In Black matkasi lauman hännillä sisäradalla,
mistä nousi 800 juostuna 5. ulos. Laukkasi siellä viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 16 Hataar The Brave
laukkasi taustalla sisäradalla ensimmäisen takasuoran alussa pitkäksi.

Väliajat: 17,0 / 2 - 17,5 / 14 - 15,0 / 14 - 14,0 / 8

2. Lähtö

3 Bosses Lady lähti hyvin ja vaati kuolemanpaikalla vauhtia. Sai lopulta 450 juostuna kärkipaikan haltuunsa.
Sai jatkossa rauhoittaa merkittävästi. Kiihdytti tahtia selvästi loppukaarteessa ja nappasi lopussa
marginaalia varmemman voiton. 2 Arctic Elsa kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 400 juostuna paineen
alla. Nousi johtavan kannasta loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja puristi lopussa toiseksi. 4 Daze
juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä loppusuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun vahvasti.
Viim. 600 m 10,4. 5 Leemark´s Giselle lähti hyvin ja oli lähellä päästä pudottamaan sisäradalle. Peruutti
ensimmäisen takasuoran puolivälissä lauman hännille. Nousi sieltä 800 juostuna toiseen ulos. Satsaili
loppusuoran alussa pari askelta, minkä jälkeen säilytti oman vauhtinsa. Viim. 400 m 14,0. 1 Tesslove
matkasi 4. sisällä. Nousi sieltä päätösringin alkaessa 3. ulos. Tuli sieltä omalla tasollaan, vaikka ei lopussa

parhaille reippaassa lopetuksessa riittänytkään. Viim. 700 m 13,3. 6 Boulder Pearl matkasi alun 5. sisällä.
Nousi sieltä 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä yllättäen 250 ennen maalia pahoin
menettäen mahdollisuutensa. Voimia näytti vielä olevan.

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

3. Lähtö

16 Vinksahti matkasi 6.-7. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Siirtyi 600
ennen maalia selkään 4. radalle. Puristi loppusuoralla 5. rataa pitkin niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 25,7.
13 Helun Kuva juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä 750 ennen maalia 3. ulos. Sai hieman myöhemmin edetä toiseen
ulos. Pääsi siitä 350 ennen maalia vastustajan laukan ansiosta etenemään toisen radan vetojuhdaksi, mistä
oli loppuun asti voittotaistossa. Viim. 700 m 25,4. 15 Masun Vilke juoksi 5.-6. ulkona. Siirtyi puolimatkassa
selkään 3. radalle. Lähti 650 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli oikein rehellisesti maaliin
asti, vaikka jäikin tasaisesta rintamasta kolmanneksi. 1 Marhotti matkasi alun johtavan kannassa. Jäi sieltä
350 juostuna 3. sisälle. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Jäi kierros juostuna 3. ulos.
Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä rehellisesti sisään asti, vaikka ei aivan
totoon asti lopussa riittänytkään. 3 Aiheen Juhannus kiihdytti heti kärkipaikalle. Tuli siitä tauko huomioiden
asiallisesti sisään asti, vaikka putosikin loppusuoralla aivan kärkitaistosta. 10 Raama juoksi 4. ulkona. Lähti
sieltä 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kiri katkesi 850 ennen maalia tulleeseen laukkaan.
Tuli lopun kulisseista vielä vahvasti ja nousi kuudenneksi. 2 Touko Kevätön juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, minne sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Siirtyi 600 ennen maalia selkään 3. radalle.
Tuli siellä lopun tasaisesti. 11 Kruunun Prinssi lähti hyvin matkaan ja sai 350 juostuna paikan johtavan
kannasta. Oli sieltä ratkaisumetreillä tasainen ja otti maksimit. 7 Boheemi matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä
viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Oli siellä loppukaarteessa 3. radalla vailla vapaata väylää.
Nousi loppusuoralla kiriin 4. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 6 Winsinnatti juoksi pääosin 3. sisällä, mistä
seuraili maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Villiheili otti 100 juostuna laukan ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa
aivan lauman hänniltä sisäradalta asiallisesti. Viim. 1700 m 27,4. 8 Herra Hurmuri otti ratkaisevan
lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. 14 Sävel- Tähti laukkasi 350 juostuna ja sinetöi epäonnistumisensa
kulisseissa puolikas juostuna tulleella uudella laukallaan. 4 Landen Likka laukkasi lähdössä pahoin. Otti 350
juostuna kulisseissa uuden laukan. Keskeytti myöhemmin. Näytti jo lämmityksessä varsin epävireiseltä. 5
Hotlinki juuttui heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai lopulta 1050 ennen
maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Oli siinä vielä tiukasti mukana kärkitaistossa laukatessaan 350 ennen
maalia pitkäksi. 12 Vaulammin Helmi laukkasi lähdössä ja jäi taustalle. Laukkasi siellä 850 ennen maalia
uudelleen. Sinetöi hylkäyksensä jatkossa kulisseissa.

Väliajat: 33,0 / 3 - 31,0 / 3 - 28,5 / 3 - 27,5 / 16

4. Lähtö

4 Freelancer painui kuolemanpaikalta väkisin keulaan 350 juostuna. Sai toisella puolikkaalla hieman
rauhoittaa ja piti lopussa hallittuun voittoon, vaikka marginaali ei ollutkaan iso. 1 Juliet Ale kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä luopui 300 juostuna. Nousi johtavan kannasta loppusuoralla toiselle radalle ja ehti
lopussa aivan voittaneen tuntumaan. Viim. 700 m 12,2. 10 Dust Collector matkasi 4. ulkona. Lähti sieltä 350
ennen maalia kiriin 3.-4. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 12,3. 2 Bakels
Birdland juoksi toisessa ulkona. Lähti sieltä 250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli aivan
juosten maaliin asti. 5 Sue´s Photo lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Tuli siitä mukavasti maaliin asti, vaikka putosikin päätössatasella kärkitaistosta.
3 Hamis Fameraiser juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä päätöspuolikkaan alkaessa 3. ulos. Seuraili lopun
asiallisesti. 12 Tintin juoksi 5. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten,
vaikka ei ohituksia suorittanutkaan. 9 Archie Press juoksi 3. sisällä. Putosi sieltä loppukaarteen alussa kärjen
kyydistä ja otti maksimit. 11 Orlando Knick matkasi 5. ulkona, mistä ei vain riittänyt kirivaiheessa lainkaan. 8
Cousin Evert matkasi 3. ulkona, missä laukkasi 550 ennen maalia pahoin ja menetti samassa pelinsä. 6
Rambo Rivner ja 7 Zo Zo Hoss olivat poissa.

Väliajat: 10,0 / 4 - 13,0 / 4 - 12,5 / 4

5. Lähtö

1 A. T. Veeti pääsi 150 juostuna nousemaan toiseen ulos. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Painui siitä loppusuoran alussa kärkipaikalle ja piti lopussa vahvasti voittoon asti, vaikka
meinasikin lopussa tulla sisäkautta kirineen yllättämäksi. Viim. 1000 m 23,0. Tämä on kyllä todella
rehellinen kilpahevonen! 4 Joriini sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa, ei
kuitenkaan menettänyt asemiaan. Mahtui loppusuoran puolivälissä pudottamaan sisäradalle ja ehti lopussa
aivan voittaneen tuntumaan. 10 Tuurin Toivo juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 1050 ennen maalia selkään 3.
radalle. Lähti 300 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 m
22,1. 9 Larvan Hurmos juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 1050 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Puristi siellä umpirehellisesti maaliin asti, vaikka jäikin lopun tasaisesta rintamasta niukasti neljänneksi. 11
Juntti- Jussi juoksi 3. ulkona. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Eikä saanut lopussakaan täyttä mahdollisuutta
rintaman takaa. 2 Tuulenpoju kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 350 juostuna. Nousi sieltä
loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja tuli lopun aivan juosten. 12 Varjomanni juoksi 3. sisällä. Nousi
sieltä 300 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili lopun tasaisesti. 3 Kukan Tutu painui 350 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Toisella ringillä vauhti kiihtyi. Antoi
loppusuoralla selvästi periksi. 7 A. T. Veli juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 550
juostuna 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli
pitkä tauko huomioiden asiallisesti maaliin asti. 5 Lilin Jytky juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan
kiertäjäksi. Peruutti sieltä 650 juostuna 5. sisälle. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Herra Heinämies
juoksi 6. ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.
radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä ja tuli lopun vain tasaisesti. Viim. 400 m 30,1. 6 Viktor
Kärppä oli poissa.

Väliajat: 23,5 / 3 - 26,0 / 3 - 24,0 / 3 - 23,0 / 1

6. Lähtö

11 Detroit Rock Sisu juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Lähti 450
ennen maalia selkään 4. radalle. Nousi loppusuoralla vapaalle radalle ja puristi lopussa varmaan voittoon.
Viim. 700 m 11,3. 3 Cutthecrap juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle.
Nousi 450 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa
toiseksi. 6 Muscleman painui 250 juostuna kärkipaikalle. Sai jatkossa vetää aika sopuisasti. Putosi kuitenkin
päätössatasella voittotaistosta. Piti kuitenkin asiallisesti kolmanneksi. 2 Bwt Rock And Roll juoksi 3. sisällä.
Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Oli siellä jatkossa pitkään vailla kiritilaa. Nousi
loppusuoralle tultaessa selkään 3. radalle. Tuli lopun hyvin. 5 Proserpine nappasi heti kärkipaikan, mistä
luopui 250 juostuna. Ei saanut lopussa johtavan kannasta mahdollisuutta kirimiseen. 9 Prayer´s Hope juoksi
5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Tuli sieltä lopun aivan juosten. 4 Cousin
Evert juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Peruutti 400 juostuna 6. sisälle. Ei saanut lopussa sisäradalta
lainkaan kiritilaa. 7 Ergo Am juuttui 300 juostuna kuolemanpaikalle. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä.
Lähti toisesta ulkoa viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi
loppusuoran alussa ja tyytyi lopussa seurailuun. 10 Cool On Photos matkasi alun 4. ulkona. Lähti sieltä 1750
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 200 metriä myöhemmin kuolemanpaikan haltuunsa.
Antoi siitä loppusuoralle tultaessa selvästi periksi. 1 Ready Press laukkasi lähdössä pitkäksi. Pääsi 4. sisältä
pois vasta loppukaarteen puolivälissä. 8 Malecon juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 550 ennen maalia selkiin 3.-4.
radalle. Laukkasi loppusuoran alussa voimissaan olevan oloisena yllättäen hylkäykseen. 12 New Life Wheels
oli poissa.

Väliajat: 14,5 / 6 - 16,5 / 6 - 15,5 / 6 - 12,5 / 11

7. Lähtö

2 Turbo- Jytky kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui 600 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Nousi
sieltä loppusuoran alussa toiselle radalle. Peri pian kärkipaikan keulahevosen laukattua ja piti lopussa
hallittuun voittoon. Viim. 400 m 26,3. 15 Villiäijä matkasi 3.-4. ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen alussa
selkään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa vahvasti
toiseksi. Viim. 700 m 24,0. 1 Ponnen Sisu juoksi johtavan kannassa. Jäi sieltä ensimmäisen takasuoran
lopussa 3. sisälle. Sai edetä sieltä sujuvasti ja oli tasainen kolmas. 12 Uljas Suomalainen matkasi pääosin 3.
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni hetken oikein
hyvin. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti, vaikka ei enää lopussa ohitellutkaan. 13 Manionni juoksi 4. ulkona.
Lähti sieltä 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni kierros juostuna kuolemanpaikalle.
Putosi siitä loppusuoralle tultaessa kärkitaistosta, mutta ei silti koskaan täysin luovuttanut. 16 Hipatsu
juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 1000
m 25,8. 10 R. R. Valssitar juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna 7.
ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Juuttui loppusuoran
puolivälissä rintaman taakse vaille kiritilaa ja jossiteltavaa jäi. 14 Virin Veijari laukkasi 150 juostuna ja jäi
selvästi lisää. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan lauman hänniltä sisäradalta. Nousi kierros ennen
maalia 8. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä hyvin maaliin asti. Viim.
1700 m 25,4. 11 Lakuri sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.

Sai puolimatkassa uudelleen paikan toisesta ulkoa. Putosi sieltä loppusuoralla kärjen kyydistä ja otti
maksimaalisen sijoituksen. 5 Taksvenla juoksi 4.-5. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa. 4 Vinhatuuri
laukkasi 150 juostuna kärjen tuntumasta ja jäi lauman hännille 7. ulos. Pudotti loppukaarteen alussa
sisäradalle ja tuli lopun melko vaisusti. 8 Tuulensuvi juoksi 6. sisällä. Jäi sinne päätöspuolikkaan alussa
hetkeksi vaille kiritilaa. Löysi pian vapaan radan, minkä jälkeen tuli lopun vain tasaisesti. 3 Tuli- Rubiini
laukkasi lähdössä ja jäi 7. sisälle. Jäi sinne viimeisen takasuoran lopussa hetkeksi vaille kiritilaa ja jäi
hännille. Tuli lopun taustalla vaisusti. 9 Merran Roihu lähti mukavasti ja sai nopeasti paikan 3. sisältä. Jäi
sieltä ensimmäisen takasuoran lopussa 4. sisäpariin. Antautui sieltä pahoin viimeisen takasuoran lopussa ja
tuli lopun todella hiljaa. Viim. 400 m 51,3. 6 Riipinen juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä
eteenpäin ja saikin 600 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Näytti hallitsevan lähtöä, mutta loppusuoran alussa
tullut yllättävä laukka vei luultavasti voiton. 7 Rankkari laukkasi 100 juostuna pitkäksi. Matkasi jatkossa
hylättynä 8. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin
ulkoradoille ja tuli hyvin sisään asti. Oli maalissa hylättynä seitsemäntenä. Viim. 700 m 24,5.

Väliajat: 33,0 / 2 - 29,5 / 6 - 26,0 / 6 - 27,0 / 2

8. Lähtö

6 Virginia Grif sai ensimmäisen kaarteen puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 1650 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui vauhdilla eteenpäin ja saikin 650 juostuna kärkipaikan haltuunsa.
Kontrolloi siitä lähtöä erittäin helposti ja otti täysin ajamattoman voiton. Viim. 700 m 10,2. 1 Golda Paris
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä piti alussa kiinni. Luovutti paikkansa 600 juostuna suurelle suosikille ja oli
jatkossa johtavan kannasta oikein hyvä toinen. Viim. 700 m 10,4. 3 Callela Ladyboss kävi alussa kysymässä
kärkipaikkaa, mutta joutui 350 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Jäi sieltä 300 metriä
myöhemmin 3. sisäpariin. Tuli sieltä sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. 7 Willow Pride matkasi 3.
ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Kiertyi vetämättömästä selästä kierros
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä oikein hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 12,8. 12 Lolo Lee
matkasi pääosin 3. ulkona. Lähti sieltä 600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä aivan
juosten maaliin asti. 9 Callela Lisbeth juoksi 5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä
vetämättömästä selästä toiselle radalle. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun
mukavasti. Viim. 400 m 12,0. 4 Free Me lähti kovaa, mutta joutui 250 juostuna tyytymään paikkaan toisessa
ulkona. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran alussa 4. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Sai
kierros juostuna vetoavun eteensä. Seuraili toisesta ulkoa asiallisesti sisään asti. 10 Mountain Cleaver juoksi
6. sisällä. Nousi sieltä toisen kierroksen alkaessa 4. ulos. Pudotti päätöspuolikkaan alussa 4. sisälle, mistä
seuraili lopussa tasaisesti maaliin asti. Viim. 700 m 11,1. 2 Callela Eliza juoksi 3. sisällä. Jäi sieltä 650
juostuna 4. sisäpariin. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Aira Cloc pysyi 6. sisältä
kovassa tehtävässä taustalla koko matkan ajan. 5 Beat Of Love ja 8 Club Nord Elit olivat poissa.

Väliajat: 11,0 / 1 - 13,5 / 6 - 16,0 / 6 - 10,0 / 6

9. Lähtö

1 Juliette Lax kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää avausringin sopuisasti. Kiihdytti tahtia toisella
kierroksella ja otti lopussa oikein helpon voiton. Viim. 700 m 22,9. 4 Tähtisäihke juoksi johtavan kannassa.
Oli sieltä lopussa oikein varmasti toinen. 10 Vieskerin Virva nousi 7. sisältä 650 juostuna 4. ulos. Lähti sieltä
päätöspuolikkaan alkaessa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli vahvasti perille asti. Viim. 700 m 23,1. 6
Loikkaus sai nopeasti paikan 3. sisältä, mistä tuli sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. 9 Julianne
Dahlia juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä 750 juostuna 5. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli loppuun asti
mukavasti. 15 Virin Camilla juoksi 4. sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 16 RytiTyttö juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä 5. sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni
toisessa kaarteessa kärjen tuntumaan. Sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Jäi 550 ennen maalia
uudelleen toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 3. sisähevosen rinnalle. Puristi siitä pitkä tauko
huomioiden asiallisesti maaliin asti. 11 Akaasia matkasi 2.-3. ulkona. Seuraili sieltä pitkältä paussilta
tasaisesti. 3 Hilin Ihme juoksi 5. sisällä. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla vetoapunsa kyydissä. Jäi kuitenkin
päätössatasella vähintäänkin tekniseen pussiin. 13 Huimariina juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 300 metriä myöhemmin kuolemanpaikalle. Otti siinä 550
ennen maalia yllättäen pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 12 Suvi Kevätön ei vain riittänyt
6. sisältä lopussa lainkaan. 2 Tutun Impi otti 100 juostuna pahan laukan ja jäi lauman hännille. Suoritti siellä
jatkossa asiallisesti. Viim. 1900 m 25,9. 14 Vilma Lydia laukkasi lähdössä ja ensimmäisen takasuoran alussa
uudelleen. Jäi samassa ratkaisevasti. 5 Varjonova otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 8
Naputus laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 7 Veluuri oli poissa.

Väliajat: 25,0 / 1 - 27,5 / 1 - 22,0 / 1 - 22,5 / 1

10. Lähtö

10 Excalibur It matkasi alun 5. ulkona. Lähti sieltä 2600 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni
tasaisesti kohden kärkeä ja saikin lopulta kaksi kierrosta ennen maalia kärkipaikan sopuisasti haltuunsa.
Veti jatkossa haluamaansa tahtia ja nappasi lopussa erittäin helpon voiton. Viim. 700 m 13,0. 4 North Lexus
juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 juostuna kärkipaikalle. Luopui
paikastaan 1950 ennen maalia. Ei saanut lopussa johtavan kannasta mahdollisuutta kirimiseen. 2 Arctic
Lover painui 350 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan kantaan ja kaksi
kierrosta ennen maalia kolmanteen sisäpariin. Oli sieltä tilaa saamatta kolmas. 13 William Birdland matkasi
4. ulkona. Lähti sieltä 1800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 1450 ennen maalia toisen
radan vetojuhdaksi. Puristi siitä umpirehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 14,1. 8 Elliot Web nousi 4. sisältä
puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 1450 ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa
loppusuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Giampaolo Poof
matkasi johtavan kannassa, mistä juoksupaikka heikkeni avausringin aikana ja juoksi lopulta 1200 juostuna
5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Kiriväylä pysyi jatkossa pitkään kiinni. Vapaa rata
löytyi loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun terävästi. Viim. 400 m 12,1. 5 Flirt Fortuna kiihdytti nopeasti
kärkipaikalle. Jäi siitä 350 juostuna johtavan kantaan ja hieman myöhemmin 3. sisälle. Juoksupaikaksi
muodostui 1200 juostuna 4. sisäpari. Tuli sieltä reippaassa lopetuksessa asiallisesti maaliin asti. 3 Crystal
Bay juoksi 6. sisällä. Tuli sieltä asiallisesti maaliin asti ja jäi aivan lopussa hieman vaille kiritilaakin. 12
Höwings Star matkasi hännillä 8. sisällä. Nousi sieltä toisen kierroksen alkaessa 5. ulos. Oli sieltä jatkossa
pitkään vailla kiritilaa. Pudotti päätössatasella sisäradalle ja tuli lopun asiallisesti. 6 Herzog Greenwood
juoksi 2.-3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä
katkesi loppusuoran alussa ja tyytyi lopussa seurailuun. 15 Tir Du Caux matkasi aivan lauman hännillä. Lähti

sieltä loppukaarteen alussa kiriin ulkoradoille. Tuli lopun asiallisesti, mutta takaa oli reippaassa
lopetuksessa mahdotonta nousta. 9 Ypäjä Hereiam juoksi 7. sisällä. Nousi sieltä vasta 400 ennen maalia ulos
ja siirtyi 300 ennen maalia kiriin aivan ulkoradoille. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 13,0. 14 Still Loving
You juoksi 5. ulkona. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa, eikä vapaata väylää löytynyt lopulta ollenkaan. 11
Sahara Rouge juoksi 6. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti,
mutta taustalta oli vain mahdotonta nousta. 7 Honorary Consul matkasi 3.-4. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen
maalia selkään 3. radalle. Nousi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tyytyi lopussa
säilyttämään asemansa.

Väliajat: 17,5 / 2 - 18,0 / 4 - 17,0 / 10 - 13,0 / 10

11. Lähtö

2 Atupem sai 250 juostuna paikan 3. ulkoa. Sai 850 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä 350 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi lopussa väkivahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 09,3. 4
Pastore Bob kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tuli erittäin hyvin maaliin asti, vaikka jäikin tikulla niukasti
toiseksi. 1 Chief Orlando matkasi johtavan kannassa. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Vapaa väylä löytyi
vasta hieman ennen maalia, minkä jälkeen kiri lopun toista rataa pitkin vahvasti. 5 Trendy O. K. lähti
ajamaan 3. rataa eteenpäin ja saikin 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä vastustajan laukan
johdosta 900 juostuna kuolemanpaikalle. Puristi siitä oikein hyvin maaliin asti, vaikka putosikin
päätössatasella kärkihevosten kyydistä. Viim. 1000 m 11,0. 9 On Track Piraten juoksi 4. sisällä. Sai
loppukaarteen alussa paikan 3. sisältä, mistä tuli sisäradan vetäessä hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 09,4. 3
Dreammoko juoksi 3. sisällä. Nousi sieltä 550 ennen maalia 3. ulos. Tuli sieltä voimallisesti ajettuna hyvin
maaliin asti. Olisi sisäradalla pysyessään ollut luultavasti neljäs. 6 Lexus Dream juuttui alussa taustalla 3.
radalle. Pudotti 300 juostuna 5. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Lähti 350 ennen maalia
selkään 3. radalle. Tuli hyvin maaliin asti, mutta tehtävä oli vain mahdoton. Viim. 700 m 09,9. 7 Selmer I. H.
eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Laukkasi siinä 850 juostuna yllättäen pahoin ja menetti samassa
mahdollisuutensa. 8 Elian Web juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai pian vetoavun eteensä. Laukkasi loppusuoran puolivälissä menettäen pelinsä. 10 Ranch Kelly
juoksi 4. ulkona. Sai 900 juostuna paikan 3. ulkoa. Ravasi siellä hieman kulmikkaasti ja laukkasikin viimeisen
takasuoran lopulla pitkäksi.

Väliajat: 12,0 / 4 - 13,0 / 4 - 11,5 / 4 - 10,0 / 2

