1. Lähtö

6 Temetrius laukkasi lähdössä ja putosi aivan lauman hännille. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan
6. ulkoa. Lähti sieltä 900 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Siirtyi loppukaarteen alussa 4.
radalle ilman vetoapua ja puristi lopussa vielä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 30, 2. 3 Mayatuuli juoksi
johtavan kannassa. Nousi sieltä 400 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa aivan hyvä
toinen. 1 Passinto juoksi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos ja oli lopussa tasainen kolmas. 5
Buugi juuttui heti 3. radan kiertäjäksi, missä ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin. Sai 550 juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Sai 900 ennen maalia vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa loppukaarteen
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi kirinsä aivan juosten maaliin asti. 2 Kotorinnan Topi kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä tuli asiallisesti maaliin asti, vaikka putosikin loppusuoralla aivan kärkitaistosta. 4
Helun Kuva lähti aika rauhassa ja pudotti 250 juostuna 4. sisälle. Seuraili sieltä lopussa sisäradan vetäessä
maksimisijoitukseen. 7 Krannin Pihla sai 250 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Sai 300 metriä
myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Jäi 900 ennen maalia 3. ulkopariin. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle
ja seuraili lopussa vakuuttamatta maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Hiirotar juuttui heti alussa selkään 3.
radalle. Jäi 550 juostuna 3. radalle ilman vetoapua. Eteni siellä tasaisesti eteenpäin ja sai 900 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa. Aloitti siitä 450 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja tuli lopun aika
vaisusti. 10 Olivia juoksi 4. ulkona. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun oikein
vaisusti. Viim. 600 m 48, 2. 8 Hotlinki lähti heti ajamaan eteenpäin. Otti 250 juostuna kärjen rinnalta pahan
laukan. Jäi lauman hännille, missä laukkaili 850 ennen maalia hylkäykseen asti. 9 Aika- Otus juoksi 3. ulkona.
Menovesi loppui toisen kierroksen alkaessa. Keskeytti loppukaarteessa kulisseissa. 11 Parenski oli poissa.

Väliajat: 31,5 / 2 - 32,0 / 2 - 30,5 / 2 - 34,0 / 6

2. Lähtö

3 Basswood Grove lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Sai puolikas juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Löi samassa isomman vaihteen silmään ja antoi kärkihevoselle painetta. Painui
430 ennen maalia väkisin kärkipaikalle ja jatkoi loppuun asti vahvasti ottaen selvän voiton. 2 Stampede
Alley otti keskijoukoissa 300 juostuna laukan ja lauman hännille. Matkasi jatkossa 6. ulkona. Lähti sieltä
kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Nousi loppukaarteessa kiriin 4. -5. radalle ilman vetoapua ja puristi
lopussa vahvasti toiseksi. Viim. 1700 m 16, 7. 11 Capo Birdland juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä kierros ennen
maalia selkään 3. radalle. Nousi 400 ennen maalia kiriin 4 .radalle ilman vetoapua ja tuli aivan mukavasti
maaliin asti. 4 Hataar The Brave juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 450 juostuna kärkipaikalle.
Sai pian painostajan rinnalleen, mille vastaili aktiivisesti. Jäi 400 ennen maalia johtavan kantaan, missä oli
pitkään kiinni toisissa rahoissa. Puutui lopussa ymmärrettävästikin ja jäi neljänneksi. 10 Way To Go juoksi 4.
ulkona. Lähti sieltä kierros ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppukaarteen
alussa, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa. 8 Silent peruutti 300 juostuna lauman hännille sisäradalle.
Nousi 4. sisältä loppukaarteen alussa toiselle radalle. Seuraili sieltä lopun tasaisesti. 6 Bail Out Kemp juoksi
3. ulkona. Jäi sinne viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran alussa,
minkä jälkeen ei enää kirinyt. Pussitus oli luultavasti hyvin pitkälle teknistä laatua. 9 Viva Adriana juoksi 3.
sisällä, mistä ei saanut lopussa kiritilaa ja voimat jäivät pääosin tuleviin koitoksiin. 1 Omega Leader matkasi
alun johtavan kannasta. Nousi sieltä 450 juostuna toiseen ulos. Putosi viimeisen takasuoran alussa

vetoapunsa selästä ja seuraili lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 7 Pitbull käynnistyi aivan omaa
vauhtiaan ja eteni 150 juostuna kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Putosi viimeisen
takasuoran puolivälissä kärkiparin kyydistä ja antoi jatkossa selvästi periksi. 5 Little Donnie oli poissa.

Väliajat: 15,0 / 4 - 15,5 / 4 - 15,5 / 4 - 19,0 / 3

3. Lähtö

4 Marvel Neat käynnistyi reippaasti ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai ensimmäisen takasuoran lopulla
painostajan rinnalleen, mille vastaili ja piti kiinni paikastaan. Veti jatkossa tasaisen reippaasti ja oli lopulta
ylivoimainen. Viim. 700 m 16, 8. 9 Classic Star juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa
kakkoskeulan rinnalle. Eteni loppusuoran alussa toiseksi ja piti lopussa sijoituksensa. 12 Troopers juoksi 5.
ulkona. Lähti sieltä 800 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi pitkän kirinsä rehellisesti ja
ehti lopussa kakkostaistoon. Viim. 1000 m 16, 3. 2 Moving On Up matkasi toisessa ulkona. Lähti sieltä 850
ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi pian pudottamaan takaisin toiselle radalle. Pudotti viimeisen
takasuoran lopulla 3. sisälle ja tuli lopun tasaisesti. 5 Benon Safiro otti alun rauhassa ja juoksi lopulta 6.
ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Pudotti loppukaarteessa toiselle radalle.
Nousi 300 ennen maalia uudelleen kiriin 3. radalle ja tuli asiallisesti maaliin asti. 10 Laura Express juoksi 3.
ulkona. Seuraili sieltä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Bugs Bunny Buzz juuttui alussa keskijoukkoihin
3. radalle. Otti ensimmäisen takasuoran alussa peruutusvaihteen käyttöön. Matkasi lauman hännillä ja
seuraili lopussa lähinnä tasaisesti. Viim. 1000 m 20, 6. 3 Kathy Heel sai 200 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Kävi ensimmäisen takasuoran lopulla kyselemässä kärkipaikkaa ja oli lähellä onnistua. Joutui
kuitenkin tyytymään kuolemanpaikkaan. Aloitti siitä kolmannessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja
ja pudotti 750 ennen maalia 4. sisäpariin. Tuli lopun vaisusti. 11 Devil´s Rock oli 4. ulkoa rehellisen
riittämätön. 1 Quell matkasi johtavan kannassa, missä laukkasi 350 ennen maalia tototaistosta pitkäksi. 7
Arctic Skipper matkasi lauman hännillä 4. sisäparissa. Taipui sieltä pahoin kolmannessa kaarteessa.
Keskeytti taustalla myöhemmin. 8 Modena Meisels oli poissa.

Väliajat: 16,0 / 4 - 16,5 / 4 - 16,5 / 4 - 17,0 / 4

4. Lähtö

4 Al E. Gador Zet haparoi 100 juostuna lyhyesti menettämättä asemiaan. Jatkoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja
painui 450 juostuna kärkipaikalle asti. Veti jatkossa reippaalla liekillä ja otti lopussa aivan ylivoimaisen
voiton. 9 Don Pescador matkasi alun toisessa ulkona. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran puolivälissä
kakkoskeulan rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä oikein rehellisesti sisään asti ja niittasi lopussa
sisäpuolellaan juosseen. Viim. 700 m 12, 9. 2 Bewitch Boy kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna
johtavan kantaan, tai oikeastaan kakkoskeulaksi. Oli siitä loppuun asti mukana kakkostaistossa. 6 Titan As
lähti kovaa, mutta juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti ensimmäisen takasuoran
puolivälissä 6. sisäpariin. Sai edetä sieltä sujuvasti sisärataa pitkin ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 12,
5. 12 Ramona Win juoksi 5. sisällä. Eteni viimeisellä takasuoralla sisärataa pitkin ja tuli aivan juosten maaliin

saakka. 7 Atos Palmen juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 650 ennen maalia selkään 3. radalle. Siirtyi 400 ennen
maalia kiriin 4. radalle ja tuli lopun tasaisesti. 10 Coys Rain sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan
toisesta ulkoa. Lähti sieltä 700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi
loppukaarteen alussa, mutta säilytti kuitenkin oman vauhtinsa asiallisesti. 8 Quite Special lähti rauhassa ja
jäi 5. ulos. Lähti 800 ennen maalia selkiin 3. radalle. Jäi loppukaarteessa vetämättömiin selkiin ja nousi
loppusuoran alussa kiriin aivan ulkoradoille. Tuli lopun hyvin. Viim. 700 m 13, 5. 3 Staro Interstate juuttui
alussa kuolemanpaikalle. Tyytyi puolikas juostuna paikkaan 3. sisällä. Nousi loppukaarteen alussa toiseen
ulos ja seuraili jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Sort Of Sorrow seuraili 4. ulkoa aivan
maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Jimmy Ray juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle. Peruutti ensimmäisen
takasuoran lopulla 6. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti,
mutta nouseminen oli reippaassa lopetuksessa vaikea tehtävä. Viim. 700 m 13, 7. 1 Remember Y. juoksi 4.
sisällä. Nousi sieltä 650 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili jatkossa melko vaisusti ja otti aivan maksimit.

Väliajat: 11,0 / 4 - 16,0 / 4 - 17,5 / 4 - 15,5 / 5

5. Lähtö

11 Tesslove matkasi alun 5. -6. ulkona. Lähti 1450 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 900
juostuna kuolemanpaikalle. Painui siitä loppusuoralle tultaessa kärkipaikalle ja vastaili lopussa voittoon. 10
Lovely Easy juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 250 ennen
maalia 3. radalle ilman vetoapua, missä puristi lopussa niukasti toiseksi. 4 Melody Heel matkasi 3. ulkona.
Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 300 ennen maalia
kuolemanpaikan haltuunsa, mistä tuli mukavasti maaliin asti. 2 Big Mas painui 250 juostuna
kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan ja hieman myöhemmin 3. sisälle. Oli siellä
pitkään vailla kiritilaa. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos, mutta kiriväylä pysyi edelleen kiinni.
Vapaata rataa ei lopussakaan löytynyt ja esitys oli heti suoraan tauolta hyvä. 6 Lilla Robert juuttui alussa
keskijoukkoihin 3. radalle. Pudotti puolikas juostuna 3. ulos. Tiputti 750 juostuna 6. sisäpariin. Oli jatkossa
sisäradalla pitkään kiinni. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten. 3
Nickelback lähti tasaisesti. Pudotti 250 juostuna 3. sisälle. Juoksi lopulta 700 juostuna 5. sisäparissa. Nousi
viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Oli siellä jatkossa vailla kiritilaa. Nousi 400 ennen maalia selkiin 3. -4.
radalle. Tuli lopun tasaisesti. 12 Bwt Duracell juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa
selkiin 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Pudotti pian selkään 3. radalle ja
tuli lopun tasaisesti. 5 Denna lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin. Painuikin 450 juostuna kärkipaikalle
asti. Jäi 250 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Jäi sinne loppukaarteessa vaille kiritilaa. Mahtui 300
ennen maalia nousemaan toiselle radalle, minä jälkeen seuraili lopun tasaisesti. 1 Adelee juoksi lopulta 4.
sisällä. Jäi sinne loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi vasta loppusuoran puolivälissä, mutta
mahdollisuudet olivat jo menneet. 8 Cheri Sane lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin.
Saikin lopulta 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Taipui toisesta
ulkoa hieman loppukaarteessa ja otti maksimit. 7 Amazing Spring juuttui alussa takajoukkoihin 3. radalle.
Löysi ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan lauman hänniltä sisäradalta. Ei vain riittänyt sieltä
lopussa lainkaan. Otti loppusuoran alussa lyhyen laukankin. 9 Cappucetto matkasi alun toisessa ulkona. Jäi
puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 650 juostuna kärkipaikalle, mistä antoi loppukaarteen
puolivälissä selvästi periksi ja tuli lopun oikein vaisusti.

Väliajat: 11,5 / 5 - 15,5 / 9 - 18,5 / 9 - 17,0 / 11

6. Lähtö

7 Hipatsu lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Eteni vauhdilla ja painui 450 juostuna
kärkipaikalle asti. Otti siitä lopussa varman voiton, vaikka muut aivan lopussa lähestyivätkin. 11 Viano juoksi
5. sisällä, mistä nousi 950 ennen maalia 5. ulos. Siirtyi loppukaarteen alussa selkään 3. radalle. Nousi
loppusuoralle tultaessa kiriin aivan ulkoradoille ja ehti lopussa voittaneen tuntumaan. Viim. 700 m 26, 5. 9
Eurovaltikka matkasi alun toisessa ulkona, mistä jäi ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti kierros ennen maalia johtavan kantaan, mistä oli lopussa asiallinen kolmas. 10 Viekra
matkasi toisessa ulkona, mistä jäi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä aivan juosten
maaliin asti, vaikka aivan viime metrit hieman painoivatkin. 8 Vikkeer juoksi 3. ulkona. Sai kierros ennen
maalia paikan toisesta ulkoparista. Lähti sieltä 550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi
kirinsä asiallisesti sisään asti, vaikka ei suorittanutkaan ohituksia. 4 Vauhti- Leevi kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä jäi 300 juostuna johtavan kantaan ja 200 metriä myöhemmin 3. sisäpariin. Putosi siellä toisen
kierroksen alkaessa vetämättömässä selässä lauman hännille. Pääsi viimeisen takasuoran alussa vapaille
vesille ja tuli lopun asiallisesti. Vim. 700 m 30, 1. 1 Voima- Simo lähti tasaisesti ja juoksi lopulta 4. sisällä. Jäi
sinne toisen kierroksen alkaessa vaille kiritilaa ja menetti hieman asemiaan. Nousi 750 ennen maalia
toiselle radalle. Tuli lopun taustalta lähinnä tasaisesti. Viim. 700 m 31, 5. 6 Sentter sai 250 juostuna paikan
toisesta ulkoa, mutta otti samassa lyhyen laukan ja putosi 4. ulos. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 3.
sisälle, mistä taipui pahoin 300 ennen maalia. Tuli lopun oikein vaisusti. 2 Vinhatuuri laukkasi lähdössä
pitkäksi. 3 Rojaali otti 100 juostuna laukan ja putosi aivan lauman hännille. Sai ensimmäisen takasuoran
lopulla paikan 5. ulkoa. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä 550 ennen maalia
selkään 3. radalle. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin 4. radalle. Otti loppusuoran puolivälissä uuden
laukan ja meni hylkäykseen. 5 Seppo Tuisku painui 250 juostuna kärkipaikalle. Jäi 200 metriä myöhemmin
johtavan kantaan. Taipui sieltä pahoin toisen kierroksen alkaessa ja keskeytti lopulta.

Väliajat: 27,0 / 7 - 28,5 / 7 - 31,5 / 7 - 28,5 / 7

