1. Lähtö

4 Framilla eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Avauskierros juostiin rauhallisesti. Sai viimeisen takasuoran
alussa painostajan rinnalleen ja eteni loppukaarteen alussa kärkipaikalle. Vastaili siitä ajettuna ja nappasi
lopussa niukan voiton. Viim. 700 m 35,0. 11 Tähtisen Sulo matkasi 3. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai loppukaarteen alussa kuolemanpaikan haltuunsa, mistä oli loppuun asti
mukana voittotaistossa. Viim. 1000 m 35,4. 1 Jakkara juoksi johtavan kannassa. Nousi sieltä 900 ennen
maalia toiseen ulos. Seuraili jatkossa aivan juosten maaliin asti. 4 Wallesmanni kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Nousi pian toiseen ulos ja loppusuoralla edelleen kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Tuli asiallisesti perille saakka. 15 Delling jäi alussa hieman lisää, mutta sai alun
hiljaisessa vauhdissa ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 5. ulkoa. Lähti sieltä päätösringin alkaessa
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi pitkän kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 1900 m 37,2. 5 Tuulan
Vilitär laukkasi lähdössä ja jäi hieman lisää. Sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4. ulkoa. Pudotti 400
ennen maalia sisäradalle ja seuraili lopun tasaisesti. 13 Aarne Hem laukkasi lähdössä pahoin. Sinetöi
epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran alun uudella laukkaan ja menetti pelinsä. 12 Satavarma sai
ensimmäisellä takasuoralla paikan 4. sisältä. Taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli
lopussa melko vaisu. 16 Sähkömies matkasi taustalla, mistä sai toisen kierroksen alkaessa paikan pääjoukon
hänniltä. Otti siellä viimeisen takasuoran lopulla pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 6
Sytytin sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Otti siellä 900 ennen maalia pahan laukan ja mahdollisuudet
sulivat samassa. 9 Metsärinteen Valio matkasi alun keskijoukoissa, missä otti ensimmäisen takasuoran
puolivälissä laukan ja jäi taustalle, missä oli jatkossa oikein vaisu. 14 Takstoivo matkasi 5. sisällä, missä
ravasi huonosti ja otti pian laukankin. Tuli lopun erittäin vaisusti ja jotain ongelmia saattoi olla. 2 LiisaMaya juoksi 3. sisällä, missä laukkasi 650 ennen hieman väsyneen oloisena maalia pitkäksi. 7 Villimuusa
laukkasi lähdössä ja laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen. 8 Seekerin Lumo laukkasi lähdössä ja
kulisseissa jatkossa nopeasti hylkäykseen asti. 10 Tuurin Elli laukkasi lähdössä ja jäi selvästi lisää. Otti
ensimmäisellä takasuoralla uuden laukan. Laukkasi taas viimeisen takasuoran alussa ja hylättiin. Vauhtia
olisi, mutta epävarmuus on turhan suurta.

Väliajat: 47,5 / 3 - 45,5 / 3 - 38,0 / 3 - 36,5 / 4

2. Lähtö

2 Unbounded Stride juuttui ensimmäisen kaarteen lopussa kuolemanpaikalle. Löi siinä viimeisellä
takasuoralla painetta ja puristi loppumetreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 15,7. 1 Bond Eagle kiihdytti
heti kärkipaikalle, mistä tuli vahvasti sisään asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 7 Zacus Lady
matkasi 4.-3. sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla 3. ulos. Tuli sieltä asiallisesti sisään asti ja oli lopussa
takajoukon paras. 6 Citrine sai 200 juostuna paikan 3. sisältä. Nousi sieltä ensimmäisen takasuoran
puolivälissä toiseen ulos. Pudotti loppukaarteen alussa johtavan kantaan, tai oikeastaan kakkoskeulaksi,
mistä tuli lopun tasaisesti. 10 Tauriel juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkiin 3.
radalle. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun ajettuna asiallisesti. Viim. 700
m 17,9. 5 Adentee juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan kakkoskeulan rinnalle, mistä tuli lopun tasaisesti. 8 Falco Quesnot
juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 700 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3. radalle ilman

vetoapua, missä kirin terä katkesi 300 ennen maalia ja tuli lopun vain tasaisesti. 4 Wipeout juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, missä kävi ensimmäisessä kaarteessa kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi 350 juostuna
paikkaan johtavan kannassa. Taipui sieltä selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin vaisu. 9
Filip Star otti 150 juostuna ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 3 Cameron Capewish laukkasi 100
juostuna kärjen tuntumasta pitkäksi.

Väliajat: 22,0 / 1 - 21,5 / 1 - 19,0 / 1 - 15,0 / 2

3. Lähtö

4 Excalibur It nousi heti toiselle radalle. Ajoi ensimmäisessä kaarteessa voimalla eteenpäin ja painuikin 600
juostuna kärkipaikalle. Veti ensimmäisen kierroksen rauhallisesti. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja oli
pienestä tauosta huolimatta heti varsin vakuuttava. 1 Smart Leader kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui
550 juostuna. Oli lopulta johtavan kannasta varmasti toinen. Viim. 700 m 14,4. 7 Juliet Ale matkasi pitkässä
jonossa kahdeksantena. Nousi 1450 ennen maalia taustalla toisen radan vetojuhdaksi. Sai 1200 ennen
maalia paikan toisesta ulkoa. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja seuraili lopussa selvästi kärkiparille
jääneenä kolmanneksi. Viim. 1000 m 15,6. 2 Bonhomme matkasi johtavan kannassa, mistä jäi 550 juostuna
3. sisälle. Putosi sieltä loppusuoralle tultaessa kyydistä, mutta oli silti loppuun asti taistossa kolmansista
rahoista. 5 Flirt Fortuna juoksi 5.-4. sisällä. Otti sieltä sisäradan vetäessä aivan maksimit. 6 Gold Narva juoksi
6. sisällä, mistä nousi kierros ennen maalia 4. ulos. Lähti sieltä viimeisen takasuoran alussa selkään 3.
radalle. Jäi 450 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa ja tyytyi
lopussa seurailuun. 9 Your So Vain matkasi alussa sisäradan putkessa viimeisenä, eli yhdeksäntenä. Nousi
sieltä 1350 ennen maalia 3. ulos. Menetti siellä neljännessä kaarteessa hieman asemiaan. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ja eteni mukavasti, mutta kaarteessa tuli taas ongelmia ja paha
laukka tuli 450 ennen maalia. Tuli lopun kulisseissa taas mukavasti. 3 Tomac juoksi 4. sisällä. Nousi sieltä
1200 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Antoi siitä päätöspuolikkaan alussa pahoin periksi ja seuraili
lopun aika vaisusti. 8 Heidi Ale matkasi lauman hännillä sisäradalla, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan.

Väliajat: 21,5 / 1 - 20,0 / 4 - 17,0 / 4 - 14,0 / 4

4. Lähtö

7 Gunvald juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi loppukaarteen alussa 3.
radalle ilman vetoapua, missä jyräsi loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 14,4. 11 Titan As
juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkiin 3. radalle. Puristi pitkän kirinsä rehellisesti maaliin asti
ja puristi lopussa varmasti toiseksi. 9 Cutthecrap juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä 950 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Eteni 550 ennen maalia kuolemanpaikalle, mistä oli lopussa asiallinen kolmas. 2
Global Treasure jäi 250 juostuna kärkipaikalta johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.
ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen
tuli lopun asiallisesti. 5 Case Closed juuttui ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi.
Painui siitä 550 ennen maalia kärkipaikalle. Putosi siitä päätössatasella voittotaistosta, mutta ei silti täysin

luovuttanut. 1 Jimmy Ray juoksi 3. sisällä. Nousi 450 ennen maalia 4. ulos. Siirtyi samassa selkään 3. radalle
ja loppusuoran alussa kiriin 4. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 3 Diesel Degato matkasi toisessa ulkona. Ei
pysynyt loppukaarteessa kärjen kyydissä, mutta jäi silti lopussa vähintäänkin tekniseen pussiin. 10
Bumblebee Laday juoksi 4. sisällä. Seuraili sieltä lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 6 Tequila Arette
juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutteli 450 juostuna lauman hännille 6. ulos. Lähti 900
ennen maalia selkiin 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteen puolivälissä ja tuli lopun tasaisesti. 12 Oh
Conny Lie Star juoksi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 3. ulos. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 4
Quick Petrol painui 250 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Jäi siitä viimeisen takasuoran lopulla
alakynteen ja putosi lopussa aivan hännille. 8 Way To Go otti ratkaisevan laukan jo selvästi ennen
lähtölinjaa ja mahdollisuudet sulivat samassa. Laukkasi kulisseissa ensimmäisen takasuoran lopussa
uudelleen. Kulki jatkossa asiallisesti.

Väliajat: 14,5 / 4 - 17,0 / 4 - 17,5 / 4 - 16,0 / 7

5. Lähtö

16 Hipatsu lähti asiallisesti ja sai jo ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä 950
ennen maalia selkiin 3. radalle. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Puristi
loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 28,0. 12 Vinksahti eteni taustalta tasaisesti ja sai
ensimmäisen takasuoran lopulla paikan 3. ulkoa. Lähti sieltä 1100 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi
loppusuoran alussa 3. radalle ilman vetoapua, missä puristi lopussa varmasti toiseksi. 7 Masun Vilke
laukkasi 50 juostuna pahoin ja jäi selvästi lisää. Sai kierros juostuna tuntuman pääjoukkoon. Lähti 850
ennen maalia selkiin 3. radalle. Tuli hyvin maaliin asti ja teki oikeinkin hyvän esityksen. Viim. 1900 m 28,1.
14 Jumiini laukkasi lähdössä ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa mukavasti ja oli lopulta neljäs. 6 Buugi
matkasi alun 2.-3. ulkona. Lähti sieltä 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Jyskytti jatkossa
vahvasti 3. rataa kärjen tuntumaan, mutta otti 480 ennen maalia laukan yllättäen pitkän oloisen laukan. Ei
kuitenkaan mennyt hylkäykseen ja tuli lopun vielä aivan juosten. 4 Eka Mari matkasi alun johtavan
kannassa, mistä nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan vetojuhdaksi. Painui siitä 450 ennen
maalia hetkeksi kärkipaikalle, mistä putosi nopeasti kärjen tuntumasta ja tuli lopun melko vaisusti. 10
Rojaali otti 100 juostuna ahtaissa tilanteissa pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. Kulki kulisseissa
asiallisesti. 9 Uusi- Valtsu laukkasi lähdössä ja jäi hieman. Otti ensimmäisen takasuoran alussa uuden pahan
laukan ja menetti samassa pelinsä. 3 Onnin Tahti juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui
ensimmäisen takasuoran lopulla kärkipaikalle. Antoi siitä 400 ennen maalia selvästi periksi ja tuli lopun
oikein vaisusti. 1 Humetar kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Aloitti sieltä
jo kierros ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja oli erittäin vaisu. 2 Temetrius laukkasi lähdössä
pitkäksi. 5 Helun Kuva matkasi alun 3. ulkona. Otti siellä 250 juostuna laukan ja putosi keskijoukkoihin
sisäradalle. Sai toisessa kaarteessa paikan 3. sisältä. Nousi 950 ennen maalia 3. ulos. Pudotti loppusuoran
alussa sisäradalle. Laukkasi siellä 150 ennen maalia hylkäykseen. 11 Ohikiitävä lähti mukavasti ja sai
nopeasti paikan 3. ulkoa. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Oli siellä jatkossa
pitkään vailla kiritilaa. Sai 450 ennen maalia vapaan radan eteensä. Laukkasi siinä loppusuoran alussa
kärkitaistosta hylkäykseen. 13 Takseko juuttui 100 juostuna vastustajan kanssa renkaista yhteen. Otti pian
pahan laukan ja keskeytti myöhemmin. 8 Suvisipi ja 15 Viano olivat poissa.

Väliajat: 36,0 / 1 - 33,5 / 3 - 30,5 / 3 - 29,0 / 16

6. Lähtö

6 Fiiling lähti hyvin matkaan ja eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Ei kuitenkaan saanut keuloja. Piti siinä
tempon tasaisena. Löi viimeisellä takasuoralla enemmän painetta ja painui lopulta loppusuoran alussa
kärkeen. Otti lopussa oikein helpon voiton ja oli taas erittäin vakuuttava voittaja. 3 Ypäjä Jallu sai nopeasti
paikan toisesta ulkoa. Ei oikeastaan kunnolla pitänyt selkäänsä ja matkasi käytännössä pitkään 2.
sisähevosen rinnalla ilman vetoapua. Säilytti siinä vauhtinsa mukavasti maaliin asti ja puristi lopussa
toiseksi. 11 Metkutus matkasi 6. ulkona, mistä teki rehellisen 1150 metrin kirin 3.-4. rataa pitkin. 8 Aatsi
lähti hyvin matkaan, mutta juuttui alussa 4. radan kiertäjäksi. Pudotti ensimmäisen takasuoran alussa 3.
ulos. Tiputti loppukaarteen alussa sisäradalle. Jäi sinne loppusuoralle tultaessa vaille kiritilaa. Löysi vapaan
radan loppusuoran puolivälissä, minkä jälkeen tuli lopun aivan juosten. 2 Huvin Viku kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä piti kiinni. Taipui 300 ennen maalia ylivoimaa vastaan, mutta ei kuitenkaan lopussa
täysin luovuttanut. 9 Sopun Haaste matkasi takajoukoissa sisäradalla, mistä sai päätösringin alkaessa paikan
3. sisältä. Jäi sinne viimeisellä takasuoralla vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta 400 ennen maalia, minkä
jälkeen tuli lopun tasaisesti. 10 Merran Emil oli lauman hänniltä sisäradalta rehellisen riittämätön. 1
Komento otti 300 juostuna johtavan kannassa laukan ja jäi 5. ulos. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 7
Turon Linda haparoi alussa pari askelta, mistä huolimatta pääsi vauhdilla matkaan. Löysi 350 juostuna
paikan johtavan kannasta. Taipui sieltä selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun vaisusti. 4
Naputus matkasi keskijoukoissa sisäradalla, missä laukkasi 1500 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 5 Hilin
Ihme matkasi keskijoukoissa, mistä sai toisen kaarteen lopulla paikan 4. ulkoa. Lähti sieltä 950 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Otti loppusuoran puolivälissä laukan, mihin menetti korotetut rahat.

Väliajat: 28,5 / 2 - 29,5 / 2 - 27,5 / 2 - 28,5 / 6

7. Lähtö

4 Freddy K. matkasi alun 3. sisähevosen rinnalla. Jäi siitä puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui
700 juostuna kärkipaikalle. Kontrolloi siitä lähtöä vaivattomasti maaliin asti ja oli heti tauolta oikein hyvä. 12
Vanilla Price matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Jäi siitä 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi.
Puristi aivan hyvin maaliin asti, vaikka ei voittaneesta saanutkaan mitään otetta. 5 Cheri Sane käynnistyi
aivan omaa vauhtiaan ja painui heti kärkipaikalle. Sai ensimmäisessä kaarteessa kovaa painetta. Luopui
lopulta 650 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Oli sieltä lopussa aivan hyvä kolmas. 9 Edward
Star nousi 4. sisältä 600 juostuna toiseen ulos. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti neljänneksi. 2 Glint Match
matkasi johtavan kannassa. Kävi sieltä 350 juostuna kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi pian paikkaansa
johtavan kannassa. Jäi 700 juostuna 3. sisälle. Seuraili sieltä lopussa maksimisijoitukseen. 1 Moon Eagle
lähti rauhassa matkaan ja matkasi 5. sisällä. Nousi sieltä viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Oli sieltä
kirivaiheessa tasainen. 3 Lilla Robert seuraili 4. sisältä vailla suurempaa virtaa ja otti maksimit. 8 Senator
Case otti alun rauhassa ja matkasi taustalla toisella radalla. Sai 600 juostuna paikan 3. ulkoa. Otti siellä 400
ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 6 Adelee otti takajoukoissa 250 juostuna pahan
laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 7 Bwt Duracell eteni nopeasti kuolemanpaikalle, missä pyrki

keulapaikalle. Otti kuitenkin 250 juostuna pahan laukan, mikä jatkui pitkäksi. 10 Cao K. ja 11 High Profile
olivat poissa.

Väliajat: 14,5 / 5 - 16,5 / 4 - 15,5 / 4

8. Lähtö

10 Boheemi juoksi 4. ulkona, mistä lähti 1400 ennen maalia selkään 3. radalle. Sai kierros juostuna
kuolemanpaikan haltuunsa. Puristi siitä lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 31,3. 2 Elvirra kiihdytti heti
kärkipaikalle, mistä jäi kierros juostuna johtavan kantaan. Nousi sieltä 400 ennen maalia toiseen ulos. Oli
sieltä lopussa aivan hyvä toinen. 11 Marhotti matkasi 3. ulkona. Putosi siellä kolmannessa kaarteessa
selvästi kärjen vauhdista. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa ja suoritti lopussa ohituksia ollen lopulta
kolmas. Viim. 700 m 30,8. 8 Menolexa Rols matkasi toisessa ulkona. Lähti sieltä 1350 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Painui kierros juostuna kärkipaikalle. Putosi siitä päätössatasella toton ulkopuolelle,
mutta oli tauko huomioiden heti aivan hyvä. 3 Ruiske lähti rauhassa ja matkasi 4. sisällä. Oli sieltä
kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 4 Katrin Ram matkasi johtavan kannassa. Nousi sieltä kierros juostuna
toiseen ulos. Ei kuitenkaan pitänyt selkäänsä ja taipui jatkossa tasaisesti. Antautui pahoin 300 ennen
maalia. 12 Golda Maaria matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla, missä antoi selvästi periksi viimeisen
takasuoran alussa. 5 Härmän Suvituuli otti 200 juostuna kärkitaistosta pahan laukan ja menetti heti pelinsä.
1 Slovari lähti haparoiden matkaan ja putosi lauman hännille 5. ulos. Lähti loppukaarteen puolivälissä kiriin
3.-4. radalle ja oli etenemässä kohden tototaistoa, mutta päätössatasen laukka johti hylkäykseen. 6 Tuulen
Kuva matkasi 3. sisällä. Taipui sieltä pahoin jo 800 juostuna, eikä ollut oikeastaan kilpailukunnossa.
Keskeytti myöhemmin. 7 Ani- Aimo eteni 250 juostuna kuolemanpaikalle. Jäi 850 juostuna toiseen ulos.
Pudotti puolimatkassa sisäradalle ja oli samassa täysin kylmä. Nousi kolmannessa kaarteessa ulos ja
keskeytti. 9 Jim Myrberg oli poissa.

Väliajat: 29,5 / 2 - 33,0 / 8 - 29,5 / 8 - 35,0 / 10

9. Lähtö

16 Troopers matkasi lauman hännillä toisella radalla. Lähti sieltä 1400 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Sai 300 ennen maalia kuolemanpaikan haltuunsa, mistä puristi päätössatasella eleettömään
voittoon. Viim. 1000 m 17,0. 2 Charmike painui 250 juostuna kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti perille asti,
vaikka jäikin loppusuoralla toiseksi. 8 Markin Midsumer matkasi 4. sisällä, mistä sai päätösringin alkaessa
paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa toiseen ulos ja oli aivan hyvä kolmas. 9 Glen Amore
juoksi 5. sisällä. Sai puolimatkassa paikan 3. sisältä. Tuli sieltä sisäradan vetäessä juosten maaliin asti. 14
MAS Beat juoksi keskijoukoissa toisella radalla. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin terä
katkesi 300 ennen maalia, minkä jälkeen tyytyi säilyttämään asemansa. 11 Expanse´s Princess nousi
sisäradan jonosta 750 juostuna toiselle radalle. Pudotti 5. ulkoa loppukaarteessa sisäradalle ja tuli lopun
tasaisesti. 5 Queen Of The World sai ensimmäisen kaarteen lopulla paikan 3. sisältä. Nousi sieltä kierros
juostuna toiseen ulos. Oli siellä loppukaarteessa vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä

jälkeen kiri loppua tasaisesti. 1 Driverlane jäi kärkipaikalta 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi sieltä
kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppukaarteen puolivälissä kärkitaistosta ja seuraili
lopun vailla suurempaa loistoa. 7 Feeling Glory otti 250 juostuna kärjen tuntumasta pahan laukan ja jäi
ratkaisevan tuntuisesti. Sai kierros ennen maalia paikan pääjoukon hänniltä, mistä tuli asiallisesti maaliin
asti. 12 Day Credit sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa, vaikkakin vasta 5. sisähevosen
rinnalta. Jäi puolimatkassa 3. ulos. Lähti sieltä 350 ennen maalia selkään 3. radalle. Ei suorittanut lopussa
ohituksia. 10 Vanilla Beyonce juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 4. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Jäi siitä puolimatkassa 4. ulos. Oli sieltä kirivaiheessa vailla loistoa. 15 Taigo Blessed matkasi
lauman hännillä sisäradalla, mistä taipui pahoin loppukaarteessa. 3 Cobolt laukkasi lähdössä pitkäksi. 4
Feeling Flash laukkasi lähdössä pitkäksi. 13 Flying Chip laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Captain Cruise pummasi
lähdön ja jäi lauman hännille sisäradalle. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Oli siellä
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Laukkasi 100 ennen maalia tilaa hakiessaan hylkäykseen.

Väliajat: 19,0 / 2 - 20,5 / 2 - 18,5 / 2 - 16,5 / 16

