1. Lähtö
3 Onnin Tahti kiihdytti heti kärkipaikalle. Veti haluamaansa tahtia ja piti lopussa ajettuna varmaan voittoon.
7 Aika- Otus juuttui kuolemanpaikalle, mistä oli loppuun asti voittotaistossa. 6 Boheemi juoksi 5. ulkona. Sai
edetä vapaasti toista rataa pitkin. Pudotti 250 ennen maalia 3. ulkoa sisäradalle. Oli sieltä tasainen kolmas.
1 Hiirotar juoksi 3. sisällä. Nousi toisen ringin alkaessa toiseen ulos. Oli lopussa tasainen neljäs. 8 Alvaron
juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 300 juostuna pudottamaan 3. ulos. Lähti 900 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Kirissä ei ollut oikein potkua ja otti lopulta loppusuoran alussa laukan. Tällä ei
kuitenkaan ollut vaikutusta sijoitukseen. 4 Passiton juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä kolmannessa kaarteessa
kiriin. Tyytyi jatkossa seurailuun. 2 Hotlinki juoksi toisessa ulkona. Lähti toisen ringin alkaessa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Otti 850 ennen maalia laukan ja menetti samassa pelinsä. 5 Eka Mari juoksi
johtavan kannassa. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli heikko. 9 Marhotti oli poissa.
Väliajat: 29,5 / 3 - 32,5 / 3 - 30,0 / 3 - 33,5 / 3

2. Lähtö
1 Lakan Leija sai pidettyä kärkipaikan hallussaan. Vauhti pysyi olosuhteisiin nähden tasaisen reippaana.
Hallitsi siitä huolimatta varmasti maaliin saakka. 4 Eskel juoksi toisessa ulkona. Lähti loppusuoralle tultaessa
kiriin ja oli lopussa varmasti toinen. 3 Hipatsu juuttui kuolemanpaikalle. Piti siinä hieman tempoa yllä ja tuli
aivan juosten sisään asti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 6 Komento seuraili 3. ulkoa
tasaisesti sisään asti. 2 Rankkari laukkasi 100 juostuna kärjen kupeelta pitkäksi. Sai toisessa kaarteessa
paikan johtavan kannasta, mistä antoi loppusuoralla hylättynä selvästi periksi. 5 Manionni laukkasi 100
juostuna pitkäksi. 7 Vilju oli poissa.
Väliajat: 29,0 / 1 - 31,5 / 1 - 30,0 / 1 - 31,5 / 1

3. Lähtö
7 Asterisque lähti mukavasti ja sai nopeasti kuolemanpaikan haltuunsa. Eteni lopulta 600 juostuna
kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia ja oli lopussa vakuuttava voittaja. 1 Tornabull juoksi 3.-4. sisällä. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen maalia vapaalle radalle. Tuli mukavasti
maaliin asti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 17,2. 5 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui
550 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannasta. Oli sieltä lopussa tasainen kolmas. 8 Vanilla Price
juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 400 ennen maalia
toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa asiallinen neljäs. 4 Feeling Classy juoksi johtavan kannassa, mistä
jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Oli sieltä lopussa tasainen. 6 Capo Birdland juoksi 4. ulkona.
Lähti 1550 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni lopulta 1200 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi. Taipui siitä loppukaarteen alussa ja tuli lopun vain tasaisesti. 3 Man In Black oli 4. sisältä
rehellisen riittämätön. 9 Denna matkasi toisessa ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli
aika heikko. 2 Crossfire Bonfire laukkasi lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 14,0 / 5 - 17,5 / 7 - 16,5 / 7 - 17,0 / 7

4. Lähtö
1 Boss Birdland kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia ja oli lopussa aivan ylivoimainen. 5
Fux kiertyi 3. radan kautta puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä rehdisti sisään asti ja oli

lopussa hyvä toinen. 12 No Chip Step juoksi 4. ulkona. Lähti sieltä 900 ennen maalia selkään 3. radalle.
Siirtyi loppusuoralle tultaessa vapaalle radalle ja oli lopussa aivan hyvä kolmas. 8 Flashdance Sisu matkasi 5.
ulkona. Lähti sieltä 1200 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä rehdisti sisään asti,
vaikka jäi lopun tasaisesta kakkostaistosta neljänneksi. 3 Pin It Tof sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä
paikan toisesta ulkoa. Ei saanut sieltä lopussa mahdollisuutta kirimiseen ja voimia jäi. 2 Natasha Love juoksi
johtavan kannassa. Putosi sieltä loppusuoran alussa kärkihevosen kyydistä ja otti maksimit. 11 Captain
Cruise juoksi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Seuraili jatkossa maksimaaliseen
sijoitukseen. 10 Lisebet ei saanut lopussa kiritilaa juostuaan 3. sisällä, vaikka ei pysynytkään
loppukaarteessa aivan vetoapunsa selässä. 4 Piraya Roc juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran
puolivälissä selkään 3. radalle. Kirin suunta oli valitettavasti vain taaksepäin. 7 Cheval De Fer lähti kovaa,
mutta joutui ensimmäisen takasuoran alussa pakittamaan ulkoradoilta aivan taustalle. Sai lopulta 600
juostuna paikan 5. sisältä. Ei esittänyt jatkossa oikein mitään erikoista. 6 Makedreamcometrue juuttui
alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna aivan lauman hännille. Oli jatkossa varsin
vaisu. 9 Ginelle oli poissa.
Väliajat: 16,0 / 1 - 20,5 / 1 - 19,0 / 1 - 16,5 / 1

5. Lähtö
2 New Life Wheels juoksi 3. ulkona. Lähti sieltä viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Siirtyi
loppusuoralle tultaessa vapaalle radalle ja kiri lopussa aivan omaan vauhtiaan. Otti vielä selvän voiton. Viim.
700 m 16,2. 5 Diablo Sisu sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti sieltä loppukaarteen alussa kiriin 3.
radalle. Tuli kirinsä asiallisesti sisään ja ehti lopussa niukasti toiseksi. 7 Wicasa Sioux matkasi 4. ulkona. Lähti
loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun pirteästi. 4 Better Boost juoksi johtavan kannassa.
Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun aivan juosten. 3 Titan As juuttui nopeasti
kuolemanpaikalle, mistä tuli aivan rehdisti maaliin asti. 1 Callaway Scoop kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä
piti kiinni. Taipui lopulta loppusuoran puolivälissä selvästi. 8 Ambriel juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi.
Peruutti lopulta 750 juostuna lauman hännille 4. sisälle. Oli jatkossa vain tasainen. 6 Sort Of Sorrow juoksi
3. sisällä. Taipui sieltä pahoin viimeisen takasuoran lopulla ja keskeytti lopulta.
Väliajat: 13,0 / 1 - 19,5 / 1 - 18,5 / 1 - 16,5 / 2

6. Lähtö
8 Jeppas Roulett juoksi 5.-4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia selkiin 3. radalle. Nousi 300 ennen maalia aivan
ulkoradoille ja ehti reippaalla palallaan voittoon asti. Viim. 400 m 16,3. 4 Rue De Roi jäi alussa johtavan
kantaan. Nousi pian toiselle radalle ja painui 350 juostuna kärkeen. Sai jatkossa vetää sopuisasti ja tuli aivan
juosten maaliin asti, vaikka tulikin lopussa aivan ulkoa kirineen ohittamaksi. 1 Fastizz Am juoksi 3. sisällä.
Nousi sieltä 1200 ennen maalia 3. ulos. Lähti sieltä 300 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti kiriin 3.-4.
radalle ilman vetoapua. Tuli lopun asiallisesti. 10 Hope Of Nazareth juoksi 6. sisällä. Nousi sieltä 900
juostuna 3. ulos. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3.-4. radalle. Tuli loppukaarteessa hieman nostetuksikin,
mihin nähden tuli aivan hyvin sisään asti. 12 Fayette Sisu sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti
loppusuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli lopun tasaisesti. 2 Honey Star juuttui ensimmäisen kaarteen lopulla
toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin tuossa vaiheessa vasta 4. sisähevosen kupeelle. Eteni kierros juostuna
kärkihevosen rinnalle. Antoi siitä loppusuoralla selvästi periksi. 5 Rapido Follo seuraili 4.-3. sisältä vain
tasaisesti. 6 Amazing Captor kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 300 juostuna. Oli johtavan
kannassa pitkään vailla kiritilaa. Laukkasi lopulta loppusuoran puolivälissä jo hieman lyödyn oloisena

hylkäykseen. 11 Kiss My Ace juoksi lauman hännillä sisäradalla. Taipui sieltä pahoin jo viimeisen takasuoran
alussa. Laukkasi kulisseissa loppusuoralla hylkäykseen. 3 Amiral Ima, 7 Federal Hill ja 9 Masterstroke Aria
olivat poissa.
Väliajat: 20,5 / 4 - 24,0 / 4 - 20,0 / 4 - 19,0 / 8

