1. Lähtö
10 Niemen Eemil lähti keskijoukoista 1700 ennen maalia ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Eteni 800
juostuna kuolemanpaikalle. Painui 1050 ennen maalia kärkeen. Vastaili siitä lopussa varmaan voittoon. 7
Ato matkasi toisessa ulkona. Jäi viimeisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Tuli hienosti ja oli
hyvä kakkonen. 6 Jemmatar pummasi hieman alun ja jäi alussa keskijoukkoihin 3.-4. radan kiertäjäksi. Pääsi
puolikas juostuna pudottamaan 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen
maalia kärjen tuntumaan 3. radalle. Putosi päätössatasella voittotaistosta, mutta oli kuitenkin hyvä kolmas.
16 Virin Vihtori lähti rauhassa matkaan ja jäi selvästi lisää. Pääsi jatkossa vauhtiin ja suoritti mukavasti. Viim.
1900 m 25,8. 9 Vanjali otti ensimmäisen takasuoran alussa laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa varsin hyvän
esityksen. 12 Villiäijä juoksi 5.-4. ulkona. Suoritti sieltä kirivaiheessa tasaisesti. 4 Rikasson suoritti pääjoukon
hänniltä toiselta radalta tasaisesti. 8 Komento seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 14 Fortunatar lähti
keskijoukoista toiselta radalta 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni 950 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Pudotti 600 ennen maalia johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa ja otti maksimit. 1
Konrad juoksi 2.-3. sisällä, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 2 Setä Satuli juoksi 3.-4. sisällä. Ei vain
riittänyt kovassa tehtävässä ollenkaan. 11 Jonnin Joutava oli lauman hänniltä heikko. 3 Lumi- Niko juoksi
keskijoukoissa toisella radalla. Aloitti kolmannessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin
vaisu. 5 Viksu Vilperi kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi puolimatkassa johtavan kantaan. Taipui viimeisen
takasuoran puolivälissä pahoin ja keskeytti lopulta. 13 Layla otti ensimmäisen takasuoran alussa pahan
laukan ja keskeytti myöhemmin kulisseissa. 15 Vinha- Topi otti pahan lähtölaukan. Laukkaili jatkossa
kulisseissa hylkäykseen asti.
Väliajat: 28,0 / 5 - 27,0 / 5 - 28,5 / 10 - 32,0 / 10

2. Lähtö
5 Bilettäjä kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa helpon voiton. 3
Mootsartti lähti tasaisesti ja jäi 5. ulos. Lähti 1200 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia
vapaalle radalle. Tuli vahvasti sisään asti. Viim. 1000 m 25,1. 4 Passinto juoksi johtavan kannassa. Oli sieltä
yhden laukan avittamana tasainen kolmas. 1 Annan juoksi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos.
Oli sieltä lopussa tasainen neljäs. 9 TuurenLento juoksi 4. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa selkään
3. radalle. Oli kirissään tasainen. 11 Tinderi otti sata juostuna lyhyen laukan ja jäi 6. ulos. Lähti sieltä 1400
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni vahvasti, mutta otti 450 ennen maalia kärjen
tuntumasta laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan juosten. 2 Rikastuva juoksi 2.-3. ulkona. Otti siellä
350 ennen maalia jo hieman lyödyn oloisena lyhyen laukan. Tuli lopun vain tasaisesti. 6 Perusliksa eteni
nopeasti kuolemanpaikalle. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Jäi siitä päätöspuolikkaan alussa toisen
radan vetojuhdaksi. Otti siitä sata ennen maalia voittotaistosta laukan ja meni hylkäykseen. 8 Vilkkaan Tuuri
ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai lopulta 550 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Laukkasi siinä viimeisen
takasuoran lopulla pitkäksi. 10 H. V. Tureks jäi jo ennen lähtölinjaa selvästi. Oli jatkossa vaisu ja keskeytti
lopulta. 12 Ruopas laukkasi 150 juostuna pitkäksi. Matkasi jatkossa hylättynä 4. sisällä. Tuli aivan juosten,
mutta laukkasi loppusuoran puolivälissä vielä hylättynä lyhyesti. Oli maalissa kuudentena. 7 Masun Vilke oli
poissa.
Väliajat: 26,0 / 5 - 26,0 / 5 - 26,0 / 5 - 25,5 / 5

3. Lähtö
8 Kinderi juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. ulos. Sai pian paikan
toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi 300 ennen maalia
kärkihevosen kupeelle, mistä oli vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 23,0. 3 Vauhtis matkasi toisessa ulkona.
Jäi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 350 ennen maalia kärkeen ja oli erittäin hyvä kakkonen.
7 Ville Kalle pääsi 3. radalta pudottamaan 350 juostuna 4. ulos. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3. radalle.
Otti samassa laukan ja jäi hieman. Nousi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli
vahvasti sisään asti ja oli erinomainen kolmas. Viim. 700 m 22,4. 11 Elan juoksi 5. ulkona. Lähti 1150 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä aivan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 26,6. 1 Säfööri juoksi 3.
sisällä. Sai edetä tasaisesti sisärataa pitkin ja tuli aivan juosten maaliin asti. 10 Sintukka juoksi 5. sisällä.
Nousi 900 ennen maalia 4. ulos. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700
m 28,1. 2 Maurizo juuttui kuolemanpaikalle, missä löi kovaa painetta. Painui lopulta 550 juostuna
kärkipaikalle asti. Ei saanut missään vaiheessa oikein rauhoittaa. Otti lopulta 350 ennen maalia lyödyn
oloisena laukan ja menetti pelinsä. 9 Ovi seuraili 4. sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Nevan Majuri
kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan puolikas juostuna. Nousi viimeisen takasuoran lopussa
toiseen ulos. Löi samassa pakin päälle ja otti 450 ennen maalia väsyneenä laukankin. Menetti samassa
pelinsä. 4 Piitaikuri otti 200 juostuna laukan ja jäi kaukaisuuteen, missä ei vain riittänyt lainkaan. 5 Suvelan
Rinssi juoksi 4.-3. ulkona. Jäi sinne loppukaarteen alussa hetkeksi vaille kiritilaa. Nousi pian vapaalle radalle.
Tuli mukavasti, mutta otti hieman ennen maalia laukan ja menetti rahasijan.
Väliajat: 25,0 / 2 - 27,5 / 2 - 28,0 / 2 - 23,5 / 8

4. Lähtö
8 Amazing Warrior lähti heti ajamaan ulkoratoja pitkin eteenpäin. Juuttui kuitenkin 3. radan kiertäjäksi.
Peruutti lopulta 650 juostuna 8. ulos. Lähti jo 1250 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Ajoi
vauhdilla eteenpäin. Sai 850 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa. Jyräsi siitä loppusuoralla
uskomattomasti vielä varmaan voittoon. Esitys oli kyllä mystisen hyvä. Viim. 1000 m 11,1. 4 M. T. Master
Don juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin ja painui
600 juostuna kärkipaikalle asti. Tuli siitä erinomaisesti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 700
m 11,3. 6 Perfect Rainmaker juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai lopulta 600
juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Sai 850 ennen maalia vetoavun eteensä. Oli jatkossa toisesta ulkoa
aivan hyvä kolmas, vaikka hävisikin kärkiparille runsaasti. Viim. 700 m 12,0. 12 Zultanio lähti 5. ulkoa kierros
ennen maalia kiriin 3. radalle. Pääsi viimeisen takasuoran lopulla pudottamaan 3. ulos. Lähti sieltä
päätössatasella kiriin 3. radalle ja tuli hyvin. 3 Cutthecrap kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan
puolikas juostuna. Putosi 300 ennen maalia kärkiparin kyydistä, mutta tuli silti mukavasti maaliin asti. 9
Inspis Arioso juoksi 5. sisällä. Nousi 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700
m 11,6. 1 Uomo Show juoksi 3.-4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi loppusuoran alussa
nousemaan toiselle radalle. Tuli hyvällä paineella maaliin ja voimia selvästi jäi jäljelle. 7 Quite a Boy peruutti
300 juostuna 3. radalta 6. ulos. Lähti päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä hienosti
maaliin asti. Viim. 1000 m 12,2. 15 Batman Godiva lähti taustalta kierros ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli
pitkän kirinsä asiallisesti sisään asti. 5 Enjoy Pepper juoksi 2.-3. sisällä. Ei vain lopussa aivan riittänyt. 10
Titan As juoksi 3. ulkona. Oli siellä pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan lauman hänniltä 300 ennen
maalia. Tuli lopun aivan asiallisesti. 13 Sahara Foxylady seuraili 6. sisältä maksimisijoitukseen. 14 Tumble
Dryer juoksi 7. sisällä. Oli sieltä lopussa vain tasainen. Viim. 400 m 15,0. 2 Winzet juoksi toisessa ulkona.
Taipui sieltä viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 11 Wide Game juoksi 4. ulkona. Nousi loppukaarteen

alussa selkään 3. radalle. Nousi loppusuoran alussa aivan ulkoradoille. Tuli aivan asiallisesti, mutta laukkasi
viime metreillä hylkäykseen.
Väliajat: 09,5 / 3 - 14,0 / 4 - 15,0 / 4 - 10,5 / 8

5. Lähtö
2 Kujanpään Jyräys kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää aivan haluamaansa tahtia. Kiihdytti tahtia
loppusuoran alussa ja oli erittäin vakuuttava voittaja. 4 Vapperi sai 150 juostuna paikan johtavan kannasta.
Oli sieltä sisäradan vetäessä hyvä kakkonen. Viim. 700 m 21,4. 5 Hevillä juuttui nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä vahvasti maaliin asti. 3 Morison laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai toisessa
kaarteessa paikan 5. ulkoa. Lähti 900 ennen maalia kiriin 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa 4. radalle ja
tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1800 m 22,7. 8 Lilin Jytky juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. 1 Vinksa tuli 3. sisältä sisäradan
vetäessä tasaisesti. 11 Wauhti juoksi 5. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle radalle. Tuli lopun
asiallisesti. 6 Hanslankari juoksi 6. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 5. ulos. Tuli sieltä asiallisesti, vaikka ei
lopussa riittänytkään. Viim. 700 m 22,3. 9 Tuli- Ritari juoksi 4. sisällä. Tuli sieltä asiallisesti sisään. 12
Eikfaksen seuraili 4. ulkoa tasaisesti sisään asti. 7 Kukan Tutu juoksi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran
puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Laukkasi siellä 250 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 10 Raggari oli poissa.
Väliajat: 21,5 / 2 - 24,0 / 2 - 25,5 / 2 - 20,5 / 2

6. Lähtö
6 Main Stage juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja pääsi 700 juostuna
kuolemanpaikalle. Sai toisen ringin alkaessa vetoavun eteensä. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3. radalle.
Eteni pian kuolemanpaikalle, mistä jyräsi loppusuoralla vakuuttavan esityksen jälkeen eleettömään
voittoon. Viim. 700 m 12,2. 11 Might Be Romeo matkasi lauman hännillä sisäradalla. Nousi viimeisellä
takasuoralla toiselle radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa aivan ulkoradoille ja tuli erinomaisesti maaliin
asti. Viim. 700 m 10,0. 7 Bansky lähti aivan omaa vauhtiaan kärkipaikalle. Sai toisen ringin alkaessa kovan
painostajan rinnalleen. Vauhti kiihtyi kovasti. Tuli hienosti sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella
kolmanneksi. 4 Loveya Fashion juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli
kirinsä aivan mukavasti maaliin asti. 9 Just a Flirt juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran lopulla
kiriin 3.-4. radalle ja tuli hienosti sisään asti. Viim. 700 m 11,5. 1 Truedream A. F. tuli johtavan kannasta
aivan juosten maaliin asti. 12 Taj One tuli 3. sisältä sisäradan vetäessä asiallisesti sisään asti. 3 Skyfall Shine
juoksi 4. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni päätösringin alkaessa
kuolemanpaikalle ja löi jäätävän kovaa painetta. Menovesi väheni 400 ennen maalia ja tuli lopun lähinnä
tasaisesti. 10 Laptop Alley ei vain riittänyt 6. ulkoa. 5 Outfield Olga kiertyi 400 juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 700 juostuna vetoavun eteensä. Jäi 900 ennen maalia 3. ulkopariin. Pudotti viimeisen
takasuoran alussa 4. sisälle, mistä taipui lopussa selvästi. 2 Hamlet Star ja 8 Exploding Belle olivat poissa.
Väliajat: 12,5 / 7 - 14,0 / 7 - 10,5 / 7 - 13,5 / 6

7. Lähtö
9 Vappuäijä sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Jäi 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi kovalla
palalla 600 juostuna kärkipaikalle asti. Sai jatkossa rauhoittaa ja hallitsi ajettuna maaliin asti. 14 Pyörylän

Paroni juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Sai edetä sujuvasti toista rataa
pitkin. Nousi 350 ennen maalia 3. radalle. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle ja tuli vahvasti maaliin asti.
Ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 22,0. 11 Tarun Tykki juoksi 3.-2. ulkona. Lähti 500 ennen
maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä hienosti sisään asti. 3 Hymynvirne pudotti 350 juostuna
kuolemanpaikalta johtavan kantaan. Jäi 200 metriä myöhemmin 3. sisälle. Kirikaista pysyi pitkään kiinni.
Lähti loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli loppumetrit vahvasti. 4 Malkkin kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna paineen alla johtavan kantaan. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 7 Lakuri
jäi ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppusuoran alussa kärjen
kyydistä, mutta ei silti luovuttanut. 16 Ponnen Aatos matkasi pääjoukon hännillä 5. ulkona. Oli sieltä
kirivaiheessa tasainen. Viim. 1000 m 23,5. 12 Jepulis lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Peruutti
lopulta 550 juostuna pääjoukon hännille sisäradalle. Tuli sieltä lopun tasaisesti. Viim. 1000 m 23,5. 1 Kikan
Velperi juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili lopun tasaisesti. 13 Enon Vilppi
juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Taipui hieman loppusuoralle
tultaessa. 2 I. P. Vapari otti 100 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa lauman hännillä
sisäradalla. Otti kierros juostuna uuden laukan ja jäi lisää. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1700 m 24,3x. 5
Helun Kuva laukkasi lähdössä ja jäi hieman. Otti 150 juostuna pahemman laukan ja jäi taustalle. Kulki siellä
jatkossa aivan hyvin. Viim. 1700 m 24,0. 8 Sokker otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 6
Tuulensuvi laukkasi 3. sisällä pitkäksi 250 juostuna. 10 Draken otti ratkaisevan lähtölaukan ja keskeytti
jatkossa taustalla. 15 Larvan Hurmos juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.
radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle. Kirimistä ei kuitenkaan tapahtunut ja laukkasi loppusuoralla
lyötynä hylkäykseen.
Väliajat: 25,5 / 4 - 26,0 / 9 - 22,5 / 9 - 23,0 / 9

8. Lähtö
10 Thai Profit juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 1750 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Painui lopulta
600 juostuna kärkipaikalle asti. Veti tasaisen reipasta ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 600 m 11,3. 7 Wasa
Warrior juoksi 5.-4. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni kierros juostuna
kärkihevosen kupeelle ja löi painetta. Tuli vahvasti sisään asti, vaikka päätössatasella meno hieman
tasaantuikin. 5 Conny Sisu juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Pudotti loppusuoran puolivälissä sisäradalle.
Tuli hienosti sisään asti. Viim. 700 m 10,8. 3 Por Nie Rock teki 4. ulkoa vahvan 700 metrin kirin. Viim. 700 m
10,4. 1 Obrigado juoksi 2.-3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle.
Kirikaista ei lopussakaan koskaan kunnolla auennut ja voimia jäi. 2 William Pine juoksi 3.-4. sisällä. Kirikaista
pysyi pitkään kiinni. Pääsi loppusuoran alussa kääntämään ulkoradoille ja tuli viime metrit vahvasti. Viim.
400 m 11,3. 11 Gute Band juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä
mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,1. 4 Baretta Boko lähti rauhassa ja pudotti 250 juostuna 5. sisälle.
Matkasi jatkossa 6. sisällä. Oli sieltä kirivaiheessa asiallinen. 9 Flash Bruce juoksi 4.-5. sisällä. Seuraili sieltä
lopussa maksimisijoitukseen. 6 President Lindy käynnistyi aivan omaa tahtiaan ja eteni heti kärkipaikalle.
Luopui paikastaan 550 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Taipui johtavan takaa selvästi loppukaarteessa
ja oli vaisu. Viim. 400 m 18,0. 8 Excalibur It eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Sai 950 juostuna vetoavun
eteensä. Aloitti toisesta ulkoa jo viimeisen takasuoran puolivälissä matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin
vaisu.
Väliajat: 12,5 / 6 - 13,0 / 10 - 13,0 / 10 - 11,0 / 10

9. Lähtö
3 Hetviina otti alun rauhassa. Matkasi toisessa ulkona, vaikkakin vasta 6. sisähevosen kupeella. Lähti 850
ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 600 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Puristi viime
metreillä varmaan voittoon. Viim. 800 m 21,3. 7 Aurotar juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa
toiselle. Sai pian paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran puolivälissä kiriin ja oli oikein hyvä kakkonen.
Viim. 700 m 21,7. 5 Virin Camilla kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 250 juostuna ja jatkoi
johtavan kannassa. Jäi 350 ennen maalia vaille kiritilaa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja tuli
mukavasti. Hieman voimiakin taisi jäädä jäljelle. 11 Liisan Tulilintu pääsi takarivistä hyvin läpi ja eteni jo 300
juostuna kärkipaikalle. Veti vauhdilla ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toton
ulkopuolelle. 1 Lakan Leija juoksi 5. sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 4. sisältä. Nousi 250
ennen maalia toiselle ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 700 m 22,4. 2 Vilma Lyydia juoksi 3. sisällä. Tuli sieltä
aivan mukavasti maaliin asti. 9 Sävel- Taika juoksi 5. ulkona. Pudotti toisen ringin alkaessa sisäradalle. Tuli
asiallisesti sisään asti. Viim. 1000 m 23,6. 12 Tähtituula juoksi 6. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti sisään asti. Viim. 600 m 25,8. 6 Taksvenla oli 6. ulkoa kirivaiheessa tasainen.
10 Piskon Pouta juoksi 3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Pääsi viimeisen takasuoran
puolivälissä pudottamaan toiselle radalle. Tuli lopun vailla suurempaa virtaa. 4 Ryti- Tyttö juuttui nopeasti
4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti siitä viimeisen takasuoran puolivälissä matkan
kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. 8 Akaasia juuttui heti keskijoukkoihin 3. radalle. Peruutti kohden
takajoukkoja, missä otti 750 juostuna laukan ja jäi taustalle. Kaikki ei tainnut olla aivan kunnossa, sillä
marginaali muihin venyi turhan suureksi.
Väliajat: 19,5 / 11 - 22,5 / 11 - 25,0 / 11 - 23,0 / 3

10. Lähtö
5 Evartti ajoi tasaisesti toista rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 350 juostuna kärkeen. Sai vetää erittäin
sopuisasti. Kiihdytti tahtia loppusuoralla ja otti lopussa helpon voiton. Viim. 400 m 19,5. 2 Caijus kiihdytti
heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 350 ja jatkoi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa sisäradan vetäessä
varmasti toinen. 7 Tähen Toivomus juoksi 3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja tuli lopun
vahvasti. Viim. 400 m 19,5. 6 Joriini kiersi alun 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna kuolemanpaikan
haltuunsa. Tyytyi siinä kärkihevosen rauhalliseen tahtiin. Tuli hienosti sisään asti, vaikka ei aivan totoon asti
kestänytkään. 3 Lissun Eerikki sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 300 ennen maalia kiriin 3. radalle.
Tuli kovassa lopetuksessa hyvin sisään asti. 4 Vixus seuraili 3. sisältä tasaisesti. 9 Pauhis nousi 5. sisältä 750
juostuna 4. ulos. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. Viim. 400 m 22,1. 1 A. T. Veeti matkasi 5. sisällä.
Seuraili sieltä tasaisesti. 11 Vixen juoksi 6.-5. sisällä. Otti sieltä lopussa maksimit. 10 Rokin Maxi juoksi 5.
ulkona. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä kohtalaisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 23,6. 12
Sheikki lähti 6. ulkoa 1100 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia 4. radalle, missä tuli
lopun lähinnä tasaisesti. 8 Camri oli poissa.
Väliajat: 21,5 / 5 - 24,5 / 5 - 24,5 / 5 - 20,0 / 5

11. Lähtö
9 Arctic Lover juoksi 3. sisällä. Sai loppukaarteen alussa paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa
toiselle radalle ja oli tarkan juoksun jälkeen lopussa ylivoimainen. Viim. 700 m 10,6. 11 Anything For You
juoksi 4. sisällä. Sai edetä aika sujuvasti. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja puristi viime metreillä
varmasti toiseksi. Viim. 700 m 10,9. 1 Mas Champ juoksi johtavan kannassa. Nousi viimeisen takasuoran

lopulla toiseen ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan mukavasti maaliin asti. Viim.
400 m 12,7. 3 Deangelo eteni nopeasti kärkipaikalle. Sai lähes koko ajan painetta osakseen, mihin nähden
tuli hienosti sisään asti, vaikka jäikin päätössatasella niukasti toton ulkopuolelle. 12 Fast Time juoksi 5.
sisällä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,3. 4 Venerdi juoksi 3. ulkona.
Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin asti. 7 Valiant
Dream ajoi alussa voimalla eteenpäin. Sai lopulta puolikas juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Piti siinä
tempon tasaisen raikkaana. Putosi lopulta 300 ennen maalia kärjen tuntumasta, mutta ei silti kokokaan
luovuttanut. 5 Elliot Web eteni 350 juostuna 3. radalta kuolemanpaikalle. Sai hieman myöhemmin
vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa viimeisen takasuoran lopulla ja tuli lopun tasaisesti. 6 Griminal Jack
juuttui alussa 3. radalle. Pääsi 300 juostuna pudottamaan 5. ulos. Jäi pian 6. ulos. Oli sieltä lopussa tasainen.
10 Dickson Shadow juoksi 5. ulkona. Suoritti sieltä asiallisesti, vaikka ei kovassa lähdössä riittänytkään. Viim.
1000 m 13,9. 8 Ronzon Face laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa lauman hännillä sisäradalla,
mistä tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 1900 m 12,4. 2 Lovetown juoksi 4. ulkona, mistä ei vain kovassa
tehtävässä riittänyt.
Väliajat: 10,0 / 3 - 11,5 / 3 - 12,5 / 3 - 11,5 / 9

