1. Lähtö

5 Krios lähti hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle, missä veti tasaisesti kiihtyvää tahtia ja otti selvän voiton.
Viim. 1000 m 32,7. 2 Vivakka matkasi 3. sisällä. Nousi toisen kaarteen alussa kakkoskeulan kupeelle. Eteni
kierros juostuna toiseen sisälle. Oli siitä isojen tasoerojen lähdössä varmasti toinen. Viim. 1000 m 33,8. 7
Vappu- Ukko sai nopeasti paikan kakkoskeulana. Jäi siitä kierros juostuna kolmanneksi. Oli lopulta tasainen
kolmas. 3 Kukkarosuon Ville laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille. Suoritti jatkossa asiallisesti. Viim. 1900
m 35,9. 6 Isosalon Isku matkasi 4. sisällä. Seuraili sieltä tasaisesti maaliin asti. 1 Huvigunnar lähti rauhassa ja
haparoi 250 juostuna pari askelta. Matkasi jatkossa harvassa laumassa 5. sisähevosena. Oli sieltä
ratkaisumetreillä tasainen. 8 Hamarilla otti 550 juostuna keskijoukoissa toisella radalla laukan ja jäi selvästi.
Kulki jatkossa kohtalaisesti, mutta otti loppusuoran alussa uuden laukan ja menetti pelinsä. 9 Vikken Tähti
pysyi taustalla koko matkan ajan ja oli varsin vaisu. 4 Tähti- Kätevä oli poissa.

Väliajat: 40,5 / 5 - 37,5 / 5 - 33,5 / 5 - 32,5 / 5

2. Lähtö

10 Glory´s Girl sai ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran
lopussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 17,2. 6 Fixit juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai ensimmäisellä takasuoralla hetkeksi vetoavun eteensä. Jäi 550
juostuna uudelleen kuolemanpaikalle. Oli siitä loppuun asti voittotaistossa. 8 Cecilia Cheerful matkasi 3.
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti loppukarateen alussa selkään 3. radalle. Siirtyi
loppusuoran alussa ahtaan oloisesti kiriin 4. radalle ilman vetoapua ja ehti samaan rintamaan muiden
kärkihevosten kanssa. 3 Shetani kiihdytti heti kärkipaikalle, missä sai vetää varsin sopuisaa tahtia. Oli silti
ratkaisumetreillä vähän tahmea ja jäi neljänneksi. 4 Bastian kävi alussa kyselemässä kärkipaikkaa, mutta
tyytyi 200 juostuna paikkaan johtavan kannassa. Jäi sinne lopussa täysin vaille kiritilaa. 9 Divine Beyonce
lähti rauhassa matkaan ja putosi aivan lauman hännille. Sai toisen kaarteen lopussa paikan 3. ulkoa. Lähti
loppukaarteen alussa kiriin 4. radalle ilman vetoapua. Tuli 250 ennen maalia nostetuksi 5. radalle. Pudotti
loppusuoran puolivälissä sisäradalle ja tuli asiallisesti maaliin asti. 13 Marian Heel otti 200 juostuna
keskijoukoissa laukan. Sinetöi epäonnistumisensa puolikas juostuna tulleella uudella laukallaan. 5 Rock
Mister otti 150 juostuna ratkaisevan laukan ja menetti samassa pelinsä. 1 R. R. Sam´s Joy laukkasi 200
juostuna pitkäksi. 11 Ywonne Croft lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin. Laukkasi ensimmäisen
takasuoran puolivälissä kärkihevosen kupeelta pitkäksi. 12 Adentee laukkasi ensimmäisen takasuoran
alussa pitkäksi. 2 Laurila´s Haldir, 7 Elli Fastback ja 14 Spectre olivat poissa.

Väliajat: 20,0 / 3 - 21,5 / 3 - 20,0 / 3 - 17,0 / 10

3. Lähtö

9 Mootsartti juoksi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 400 ennen maalia 3. radalle
ilman vetoapua, missä jyräsi loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 700 m 23,6. 4 Katrin Ram eteni
nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui 350 juostuna kärkipaikalle. Veti reipasta tahtia ja tuli mukavasti
maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 10 Aiheen Juhannus juoksi 3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia
kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Pääsi viimeisen takasuoran puolivälissä pudottamaan toiseen ulos. Lähti
sieltä loppusuoran alussa kiriin 3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun tasaisesti. 2 Hovingas lähti selvästi
parhaiten matkaan ja eteni heti kärkipaikalle. Luopui 300 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa.
Nousi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kupeelle, mistä putosi loppusuoran alussa.
Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa maaliin asti. 6 Isosalon Kiira sai ensimmäisen kaarteen lopussa paikan
toisesta ulkoa. Pudotti harvassa muodostelmassa puolimatkassa 4. sisälle. Seuraili jatkossa tasaisesti
maaliin asti. 7 Slovari peruutti 300 juostuna 3. radalta 6. ulos. Suoritti sieltä jatkossa asiallisesti. 12 Vauhti
Rols seuraili 5. ulkoa maksimisijoitukseen. 11 Sipsinsiro matkasi lauman hännillä 7. ulkona. Putosi sieltä
viimeisen takasuoran alussa ja pudotti sisäradalle. Tuli lopun varsin vaisusti. 3 Liinan Putte oli 4. sisällä
pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan väylän 850 ennen maalia, mutta ei enää lopussa oikeastaan kirinyt. 1
Ani- Aimo oli 3. sisällä jo ensimmäisen takasuoran lopussa vaikeuksissa, eikä tahti parantunut lopussa. 5
Svengi otti puolikas juostuna laukan ja jäi lisää. Laukkasi loppusuoralla kulisseissa hylkäykseen. 8 Tovin
Lento juuttui ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi, mutta vasta 3. sisähevosen
rinnalle. Pudotti kierros ennen maalia 3. sisälle. Seuraili sieltä tasaisesti ja olisi ollut viides ilman
loppusuoran laukkaansa.

Väliajat: 25,5 / 4 - 27,0 / 4 - 30,0 / 4 - 26,0 / 9

4. Lähtö

7 Edwina Orden lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 450 juostuna kärkipaikalle asti.
Sai jatkossa vetää sopuisasti ja otti lopussa ajamatta erittäin helpon voiton. 4 Celeritas Savage matkasi alun
lauman hännillä sisäradalla. Sai toisen kaarteen lopussa paikan 3. sisältä, kun moni nousi edeltä toiselle
radalle. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle radalle ja kiri lopussa 4. rataa pitkin niukasti toiseksi. Viim.
400 m 15,0. 1 India Web matkasi alun 2-3. sisällä. Nousi 750 juostuna toiseen ulos. Kiertyi sieltä viimeisen
takasuoran alussa 3. radan kautta kuolemanpaikalle. Oli siitä loppuun asti taistossa toisista rahoista. 6
Lake´s Bella kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä luopui 400 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Seuraili sieltä
lopussa tasaisesti maaliin asti. 9 Countess Zolletta juoksi 4. sisällä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. Lähti 800
ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 650 ennen maalia 3. radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti, vaikka meno päätössatasella tasaantuikin. 8 Fux seuraili 5-4. sisältä maksimaaliseen
sijoitukseen. 10 Muckelymimmy juoksi 5. ulkona. Lähti sieltä 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Kirin terä
katkesi loppukaarteessa ja tyytyi lopussa seurailuun. Viim. 700 m 18,1. 5 Take Home Message lähti
tasaisesti ja matkasi 4. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa vailla virtaa ja otti maksimit. 3 Matamixx leikkasi 150
juostuna 3. radalta toiselle radalle hieman tiukasti ja vastustaja laukkasi samassa. Juuttui jatkossa
kuolemanpaikalle, mistä aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu.
2 Sahara True Lies otti kärjen tuntumasta 150 juostuna häiriöstä laukan, mikä jatkui pitkäksi.

Väliajat: 11,5 / 7 - 15,5 / 7 - 19,5 / 7 - 14,0 / 7

5. Lähtö

4 Nazareth kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai ensimmäisen takasuoran alussa painostajan rinnalleen ja vauhti
pysyi alussa reippaana. Sai rauhoittaa kolmannella puolikkaalla ja piti lopussa niukkaan voittoon. 3 Laura
Express matkasi johtavan kannassa. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun voimallisesti
ajettuna hyvin ja ehti voittaneen tuntumaan. 1 Wasa Warcraft lähti tasaisesti ja juoksi 4. sisällä. Nousi 900
ennen maalia 3. ulos. Menetti siellä 650 ennen maalia hässäkässä hieman asemiaan. Tuli lopun selvästi
lähdön parasta vauhtia ja ehti kolmanneksi. 7 Kathy Heel juoksi 3. ulkona. Nousi sieltä viimeisen takasuoran
alussa ahtaan oloisesti kolmannella radalle. Matkasi jatkossa 3. ulkona. Nousi loppusuoran alussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua ja tuli lopun ajettuna asiallisesti. 6 Mr Classico pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Pääsi
ensimmäisen takasuoran lopussa nousemaan toiseen ulos. Lähti 850 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi, mistä oli ratkaisumetreillä
tasainen. 10 Feeling Flash juoksi 4. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai 100
metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Pääsi 650 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Oli sieltä
ratkaisumetreillä tasainen. 2 Mountain Rescue lähti rauhassa ja matkasi 5. ulkona. Lähti 850 ennen maalia
selkään 3. radalle. Tuli viimeisen takasuoran alussa nostetuksi 4. radalle ja menetti samassa hieman
asemiaan. Tuli lopun vain tasaisesti. 5 Caldera Amour matkasi alun toisessa ulkona, mistä pudotti toisen
kaarteen puolivälissä 3. sisälle. Seuraili sieltä jatkossa maksimaaliseen sijoitukseen. 12 Hope Sunrise seuraili
lauman hänniltä toiselta radalta maksimaaliseen sijoitukseen. 11 Black Bog´s Lady juoksi 5-4. sisällä, mistä
otti lopussa aivan maksimit. 9 Mister Dream matkasi 6. ulkona, mistä oli kirivaiheessa rehellisen
riittämätön. 8 Gretchen lähti ajamaan heti eteenpäin ja saikin 300 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Piti
siinä tempon avausringillä reippaana. Taipui kuolemanpaikalta selvästi viimeisen takasuoran alussa. Tuli
lopun varsin rauhallisesti.

Väliajat: 12,0 / 4 - 15,0 / 4 - 18,0 / 4 - 17,0 / 4

6. Lähtö

6 Likser lähti heti ajamaan eteenpäin ja eteni 300 juostuna kuolemanpaikalle. Painui 550 juostuna
kärkipaikalle. Sai vetää jatkossa sopuisasti ja piti lopussa varmaan voittoon. 7 Warre juoksi 3. sisällä. Nousi
900 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli lopun hyvin ja
ehti lopussa varmasti toiseksi. 1 Tuurin Elli kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi siitä puolikas juostuna johtavan
kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle radalle ja oli kovassa lähdössä hyvä kolmas. 2 Koljanteri matkasi
alun harvassa muodostelmassa neljäntenä. Jäi toisessa kaarteessa toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä
loppukaarteen puolivälissä kärjen kyydistä. Säilytti kuitenkin oman vauhtinsa ja oli neljäs. 3 Kaappi lähti
rauhassa ja jäi harvan lauman hännille. Otti 300 juostuna häiriöstä pahan laukan ja jäi kulisseihin. Kulki
jatkossa asiallisesti. 5 Onnin Tahti laukkasi 250 juostuna 3. sisällä laukan ja aiheutti 300 juostuna
vastustajalle laukan. Kulki jatkossa takajoukoissa sisäradalla asiallisesti, mutta otti viimeisen takasuoran
puolivälissä uuden laukan ja menetti pelinsä. 8 Rallan Salama lähti rauhassa ja matkasi lauman hännillä. Otti
850 ennen maalia pahan laukan. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 4 Sillankorvan Toivo oli poissa.

Väliajat: 31,0 / 1 - 29,5 / 7 - 28,0 / 7 - 26,0 / 7

7. Lähtö

6 Hudson Web lähti hyvin ja eteni nopeasti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 650 juostuna ja jatkoi johtavan
kannassa. Nousi 300 ennen maalia kuolemanpaikalle ja puristi loppusuoralla selvään voittoon. Viim. 700 m
13,0. 1 Lake´s Action matkasi pääosin 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli hienosti maaliin asti.
Viim. 700 m 13,3. 8 Tonight Leader matkasi pääosin 4. sisällä. Tuli sieltä hyvin maaliin asti ja oli lopussa
kolmas. Viim. 1000 m 13,7. 7 Special Present eteni nopeasti kuolemanpaikalle, mistä painui toisen kaarteen
alussa väkisin kärkipaikalle. Veti jatkossa tasaisen reipasta tahtia. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka tahti
hieman loppusuoralla taittuikin. 10 Rose´s Tara matkasi keskijoukoissa toisella radalla 2-3. ulkona. Lähti
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Tuli asiallisesti maaliin asti, vaikka ei
isommin ohitellutkaan. 4 Troopers lähti tasaisesti matkaan ja jäi 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 750
juostuna 4. ulos. Tuli sieltä hyvin maaliin asti, vaikka ei lopussa kovassa tehtävässä juuri ohitellutkaan. 11
Smart Leader otti pääjoukon hännillä 350 juostuna laukan ja jäi selvästi lisää. Sai kierros juostuna tuntuman
pääjoukkoon. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle, missä oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaa rata löytyi
loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun hyvin. Teki kaiken kaikkiaan jäätävän kovan esityksen. Viim.
1600 m 12,6. 2 Count Forte matkasi toisessa ulkona. Jäi toisen kaarteen alussa 4. sisähevosen rinnalle
toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros ennen maalia uudelleen paikan toisesta ulkoa. Pudotti 550 ennen
maalia sisäradalle. Tuli sieltä lopun tasaisesti. 14 Feeling Dream lähti heti ajamaan voimalla eteenpäin. Sai
400 juostuna paikan kärjen rinnalta 3. radalta. Peruutti 750 juostuna 3. sisälle. Nousi puolimatkassa toisen
radan vetojuhdaksi. Putosi siitä raskaan juoksun jälkeen viimeisen takasuoran puolivälissä kärjen kyydistä ja
tuli lopun tasaisesti. 9 Proserpine laukkasi lähdössä pahoin ja menetti heti pelinsä. 12 Adelee matkasi
takajoukoissa sisäradalla, mistä ei vain riittänyt kovassa tehtävässä. 5 Feeling Glory laukkasi lähdössä
pahoin ja mahdollisuudet sulivat heti. 15 Ernie Bell matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla, 6. sisällä. Antoi
viimeisen takasuoran lopulla selvästi periksi ja tuli lopun vailla virtaa. 13 Wasa Rebell otti ensimmäisen
takasuoran lopulla taustalla pahan laukan ja menetti samassa mahdollisuutensa. 16 Captain Cruise lähti
rauhassa ja jäi taustalle, missä otti 250 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 3 Trouble Leader
laukkasi lähdössä pitkäksi.

Väliajat: 15,0 / 6 - 13,5 / 7 - 14,5 / 7 - 14,5 / 6

8. Lähtö

2 Rankkari jäi ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Painui 550 juostuna
kärkipaikalle. Hallitsi siitä loppumatkaa ja vastaili lopussa vielä varmoin ottein voittoon. Viim. 1000 m 24,0.
12 Lumi- Masi matkasi alun pääjoukon hännillä toisella radalla. Lähti sieltä 1450 ennen maalia kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Sai kuolemanpaikan haltuunsa 900 juostuna. Oli siitä loppuun asti tiukasti mukana
voittotaistossa. Viim. 700 m 22,4. 9 Lakuri juoksi 2-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3.
radalle ilman vetoapua. Tuli kirinsä mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 22,2. 11 Wauhti matkasi alun 6.
sisällä. Nousi 700 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopussa selkään 3. radalle. Tuli kirinsä aivan
juosten maaliin asti. 6 Huuger jäi ensimmäisen takasuoran puolivälissä 4. sisähevosen rinnalle toisen radan
vetojuhdaksi. Sai 400 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Seuraili sieltä lopussa tasaisesti maaliin
asti. 1 Carmikas jäi 200 juostuna 3. sisälle ja ensimmäisen takasuoran puolivälissä juoksupaikaksi muodostui

4. sisäpari. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja seuraili lopussa tasaisesti. 10 Enriko matkasi
pääjoukon hännillä sisäradalla. Nousi kierros juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkiin
3. radalle. Oli kirivaiheessa tasainen. 7 Varjonova juoksi lauman hännillä 5. sisällä. Nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Lähti loppukaarteen alussa kiriin 3-4. radalle. Oli ratkaisumetreillä
tasainen. 5 Hohdon Iines painui 200 juostuna kärkipaikalle. Luopui paikastaan puolikas juostuna ja jatkoi
johtavan kannassa. Aloitti sieltä kierrosta myöhemmin matkan kohden takajoukkoja ja oli aika vaisu. 3 I. P.
Muskotti matkasi 2-3. sisällä. Ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. 4 Faitteri ja 8 Tuulensuvi olivat poissa.

Väliajat: 29,0 / 5 - 30,0 / 2 - 24,5 / 2 - 23,5 / 2

9. Lähtö

10 Crossfire Bonfire sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 1700 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman
vetoapua. Painui 200 metriä myöhemmin kärkipaikalle asti. Piti siitä lopussa voittoon, vaikka olikin lopussa
jo väsynyt. 12 Fade To Jam juoksi 5-6. sisällä. Nousi 1250 ennen maalia 5. ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua ja tuli lopun pirteästi. Ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 700 m 14,6. 7
Gunvald lähti tasaisesti ja matkasi alun keskijoukoissa toisella radalla. Matkasi jatkossa 4-3. ulkona. Lähti
1150 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai hieman myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä
viimeisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli lopun aivan juosten. 6 Oh Conny Lie Star
juoksi 3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Sai hieman myöhemmin
kuolemanpaikan haltuunsa. Pääsi siitä päätöspuolikkaan alussa pudottamaan johtavan kantaan. Tuli sieltä
lopun tasaisesti. 14 Umberto Croft otti 150 juostuna lyhyen laukan menettämättä asemiaan. Matkasi 5-4.
ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan 3. ulkoa. Oli sieltä kirivaiheessa tasainen. 2 Basswood Grove otti 50
juostuna laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa aivan hyvän esityksen. 1 Man In Black kiihdytti heti
kärkipaikalle. Jäi sitä 750 juostuna johtavan kantaan ja 400 metriä myöhemmin edelleen 3. sisälle. Seuraili
lopussa maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Elzevier Lloyd matkasi pääosin 3-4. sisällä. Ei saanut lopussa
rintaman takaa kiritilaa. 11 Aspenhill´s Apache juuttui heti 3. radan kiertäjäksi, missä ajoi tasaisesti
eteenpäin ja sai lopulta 750 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Luopui paikastaan 300 metriä myöhemmin ja
jatkoi johtavan kannassa. Putosi sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kyydistä ja seuraili
lopun vailla suurempaa virtaa. 9 Nelle Kavat juoksi 4-5. sisällä. Lähti 300 ennen maalia kiriin ulkoradoille ja
tuli lopun tasaisesti. 13 Strait Iron laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti kulisseissa asiallisesti. 3 Ingrosso
laukkasi 50 juostuna ja jäi pääjoukon hännille. Haparoi siellä 850 juostuna ja jäi hieman. Ei esittänyt jatkossa
ihmeitä. 5 Zelda Gowan eteni nopeasti kuolemanpaikalle. Jäi 1200 ennen maalia toiseen ulos, mistä taipui
pian selvästi ja oli varsin vaisu. 16 Don Pescador otti 200 juostuna ratkaisevan laukan ja menetti samassa
pelinsä. Kulki jatkossa hieman haparoivalla ravilla ja tuli loppua vaisusti. 15 Vegas otti useita laukkoja ja
meni lopulta hylkäykseen. Kulki laukkojen lomassa asiallisesti. 4 Quick Petrol oli poissa.

Väliajat: 17,0 / 1 - 18,0 / 1 - 15,0 / 10 - 17,5 / 10

10. Lähtö

3 Cheri Sane eteni heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 600 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Nousi 650
ennen maalia toiseen ulos. Jäi siitä 450 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä puristi lopussa
varmaan voittoon. Viim. 700 m 12,8. 6 War Paint matkasi toisessa ulkona. Lähti kierros ennen maalia kiriin
3. radalle ilman vetoapua. Eteni 100 metriä myöhemmin kuolemanpaikalle. Painui siitä loppukaarteen
alussa kärkipaikalle, mistä tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 2 Mr Money Robber
lähti rauhassa matkaan ja juoksi 4. ulkona. Siirtyi 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle ilman vetoapua.
Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja seuraili lopun asiallisesti. Viim. 1000 m 14,7. 9 Marvel Neat juoksi
4-3. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi 400 ennen maalia kiriin 4. radalle ilman
vetoapua. Tuli lopun tasaisesti. 12 Hope Of Nazareth juoksi 5. sisällä. Nousi 1050 ennen maalia 4. ulos. Lähti
viimeisen takasuoran lopussa kiriin 3-4. radalle. Tuli lopun aivan juosten. Viim. 700 m 14,9. 5 Ducky nousi
200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tyytyi puolikas juostuna paikkaan johtavan kannassa. Jäi hieman
myöhemmin 3. sisälle. Nousi 400 ennen maalia toiselle radalle ja otti maksimit. 1 Nickelback matkasi
pääosin 4. sisällä, mistä otti lopussa aivan maksimit. 7 Vanilla Price juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radalle.
Sai lopulta 650 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Jäi 950 ennen maalia toiseen ulos. Taipui sieltä selvästi
viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli varsin vaisu. 11 Baron Box otti 200 juostuna pahan laukan ja menetti
heti pelinsä. 8 Just a Flirt lähti heti ajamaan 3. rataa ilman vetoapua eteenpäin. Painui 650 juostuna aina
kärkipaikalle asti. Jäi loppukaarteen alussa paineen alla johtavan kantaan. Laukkasi 350 ennen maalia
lyötynä pitkäksi. 10 Callela Kassius laukkasi lähdössä pitkäksi. 4 Juliana Comet oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 3 - 16,0 / 8 - 20,0 / 8 - 13,5 / 3

