1. Lähtö

10 Gillan laukkasi lähdössä ja jäi jonkin verran. Tamma lähti samassa hiljaisessa vauhdissa ajamaan 34.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Se saikin 450 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Tamma hallitsi siitä
vaivatta maaliin asti. Viim. 2000 m 37,0. 11 Harjan Merituuli laukkasi 50 juostuna lyhyesti ja matkasi
pääjoukon hännillä, mistä tamma nousi 900 ennen maalia toiseen ulos. Se lähti viimeisen takasuoran alussa
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Tamma eteni loppukaarteen alussa kärkihevosen tuntumaan, mistä se oli
lopussa varmasti toinen. 2 Laretta pudotti ensimmäisen kaarteen puolivälissä johtavan kantaan. Tamma jäi
siellä ensimmäisellä takasuoralla vetämättömään selkään ja se putosi pääjoukon hännille sisäradalle.
Tamma nousi pian 3.ulos, mistä se lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin 3.radalle. Tamma tuli aivan
asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 35,4. 13 Siniparta laukkasi lähdössä ja ruuna menetti hieman asemiaan.
Se lähti 150 juostuna taustalta rauhallisessa vauhdissa kiriin ulkoradoille ja ruuna eteni ensimmäisen
takasuoran puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Se pudotti 400 ennen maalia sisäradalle ja tuli tasaisesti
maaliin asti. 9 Tomin Toivo matkasi alun sisäradan jonossa, mistä ruuna nousi ensimmäisen takasuoran
puolivälissä 3.ulos. Se pudotti 600 juostuna 3.sisään. Ruuna seuraili jatkossa tasaisesti sisään asti. 8
Sähkömies käynnistyi asiallisesti, mutta ruuna otti 150 juostuna laukan ja se putosi lauman hännille. Ruuna
otti 450 ennen maalia uuden laukan, mikä jälkeen se tuli lopun asiallisesti. 6 Sentti- Jeeta myöhästyi
lähdössä, mutta tamma lähti heti ajamaan 4.rataa ilman vetoapua eteenpäin ja se pääsikin 450 juostuna
pudottamaan johtavan kantaan. Tamman vetoköysi katkesi viimeisen takasuoran puolivälissä ja se otti 450
ennen maalia väsyneen oloisena laukan ja putosi taustalle. Tamma sai suurten tasoerojen lähdössä vielä
rahasijan. 4 Virkun Hohto matkasi toisessa ulkona, missä ruuna otti 950 ennen maalia hieman ahtaan
näköisessä tilanteessa pahan laukan ja se menetti samassa mahdollisuutensa. 5 Helmi- Liekki matkasi
lauman hännillä sisäradalla, mistä tamma ei vain riittänyt jatkossa lainkaan. 7 Lasadus otti ensimmäisen
kaarteen puolivälissä keskijoukoissa laukan ja ori putosi taustalle. Se sinetöi epäonnistumisensa
takajoukoissa toisen kierroksen alussa tulleella uudella laukallaan. 12 Turen Touhu lähti ensimmäisen
takasuoran alussa takajoukoissa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori eteni asiallisesti, mutta se otti kierros
juostuna laukan ja putosi pääjoukon hännille. Orin ravi ei ollut jatkossa oikein balanssissa ja se taipui
loppukaarteessa selvästi. 3 Antonius- Toto kiersi ensimmäisen kaarteen 3.rataa pitkin, missä ruuna hiljensi
ensimmäisen takasuoran alussa selvästi ja se putosi taustalle. Ruuna oli jatkossa taustalla rehellisen
riittämätön ja se laukkasikin ainakin 300 ennen maalia taustalla pahoin. 1 Takstoivo kiihdytti heti
kärkipaikalle, missä ruuna laukkasi 200 juostuna lyhyesti, mutta säilytti paikkansa. Se putosi ensimmäisen
takasuoran alussa 3.sisään, missä ruuna laukkaili 550 juostuna hylkäykseen asti.

Väliajat: 47,5 / 10 - 42,0 / 10 - 41,0 / 10 - 34,5 / 10

2. Lähtö

5 Kiara Ale kiersi ensimmäisen kaarteen 3.rataa pitkin. Tamma sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan
toisesta ulkoa. Se jäi päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi ja tamma nappasi lopussa varman
voiton. Viim. 1000 m 19,0. 11 Grande Amour jäi ensimmäisen kaarteen puolivälissä kuolemanpaikalle,
missä se vaati ensimmäisen takasuoran puolivälistä lähtien vauhtia. Ori pudotti 900 juostuna hetkeksi
johtavan kantaan. Se nousi 850 ennen maalia uudelleen kuolemanpaikalle. Ori painui päätöspuolikkaan
alussa kärkipaikalle ja se tuli hyvin sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 13 Igge Xadd otti 70 juostuna

pahan laukan ja ruuna putosi taustalle. Se teki jatkossa mukavan esityksen. Viim. 1900 m 18,6. 7 Vigilante
juoksi 3.sisällä, mistä tamma nousi kierros juostuna toiselle radalle. Se tuli jatkossa asiallisesti sisään asti. 3
Fast Tech painui 200 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Tamma sai ensimmäisen takasuoran lopulla
painetta osakseen. Se piti kuitenkin kiinni paikastaan. Tamma jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan
ja se taipui jatkossa hieman, eikä ravikaan ollut loppumatkalla aivan balanssissa. Viim. 400 m 25,1. 8 Ove
juoksi 3.ulkona, mistä ori pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Se jäi loppusuoran puolivälissä
rintaman taakse vaille kiritilaa ja ainakin jotain jäi jäljelle. 12 Baron Box lähti rauhassa matkaan ja ori
matkasi pääjoukon hännillä, missä se otti 250 juostuna laukan ja jäi selvästi. Ori suoritti jatkossa asiallisesti.
15 Capricornia matkasi alun 4.ulkona, missä tamma otti toisen kaarteen lopulla laukan ja menetti hieman
asemiaan. Se oli jatkossa taustalla vain tasainen. 9 Hoogie Boogie lähti oikein rauhallisesti matkaan ja ruuna
putosi heti taustalle, missä se myös pysyi jatkossa. 1 Garriella johti alkumetrit ja tamma jäi 200 juostuna
johtavan kantaan. Se putosi johtohevosen kyydistä jo ensimmäisen takasuoran puolivälissä ja tamma
matkasi kakkoskeulana. Se aloitti toisessa kaarteessa matkan kohden takajoukkoja ja tamma laukkasi 650
ennen maalia väsyneenä pitkäksi. 2 Rumpelstiltskin laukkasi 100 pitkäksi. 4 Cosmos Playgirl laukkasi
lähdössä pitkäksi. 6 MAS Byebye, 10 River´s Lastchance, 14 Kelsey Beyonce ja 16 Granite olivat poissa.

Väliajat: 22,5 / 3 - 21,0 / 3 - 19,0 / 3 - 19,5 / 5

3. Lähtö

2 Mylverin Yrjö juuttui nopeasti kuolemanpaikalle, mistä ruuna pääsi 850 ennen maalia pudottamaan
johtavan kantaan. Se nousi viimeisen takasuoran puolivälissä uudelleen kuolemanpaikalle. Ruuna puristi
lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 700 m 30,6. 5 Kuun Obeliks kiihdytti heti kärkipaikalle,
mistä ori tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 10 Seekerin Lissu matkasi
4.ulkona, mistä tamma lähti 1050 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni viimeisen
takasuoran lopussa kolmanneksi ja tamma piti lopussa asemansa. Viim. 1000 m 33,2. 7 Virittäjä matkasi
3.ulkona, mistä ruuna jäi 900 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi, vaikkakin vasta 3.sisähevosen
rinnalle. Se pudotti loppukaarteen alussa 4.sisään ja tuli lopun vain tasaisesti. Ruunan ravi oli lähes koko
matkan ajan melko haparoivaa. 3 Herpo matkasi 3.sisällä, missä ruuna nousi 750 juostuna toiselle radalle.
Se oli jatkossa vain tasainen. 11 Väiste pysyi taustalla koko matkan ajan. 8 Heili- Pekuna matkasi alun
lauman hännillä toisella radalla, missä tamma otti toisessa kaarteessa laukan ja se jäi aivan taustalle.
Tamma oli jatkossa vain tasainen. 6 Virkun Vappu matkasi keskijoukoissa sisäradalla, missä tamma otti 250
juostuna laukan ja tamma putosi taustalle, missä se myös pysti jatkossa. 13 Aiheen Juhannus lähti heti
ajamaan 3.rataa ilman vetoapua eteenpäin. Tamma laukkasi keskijoukoissa pahoin 550 juostuna ja se jäi
aivan taustalle. Tamma oli jatkossa kulisseissa melko vaisu. Viim. 700 m 37,0. 1 Seekerin Sara matkasi
3.sisällä, mistä tamma taipui viimeisellä takasuoralla. Se otti 450 ennen maalia väsyneenä laukan ja menetti
samassa mahdollisuutensa. 12 Eka- Inteksi otti 100 juostuna taustalla pahan laukan. Ruuna menetti
mahdollisuutensa kierrosta myöhemmin tulleella uudella laukallaan. 4 Apilan Ruska laukkasi 150 juostuna
lyhyesti. Tamma laukkaili puolikas juostuna uudelleen. Se sinetöi hylkäyksensä loppusuoran alun
kolmannella laukallaan. 9 Piirtuli laukkasi lähdössä pahoin. Tamma laukkaili jatkossa takajoukoissa
hylkäykseen.

Väliajat: 38,0 / 5 - 36,0 / 5 - 30,0 / 5

4. Lähtö

2 J. A. Ninja käynnistyi rauhassa ja tamma matkasi alun keskijoukoissa. Se jäi kuitenkin ensimmäisen
kaarteen puolivälissä 4.sisähevosen rinnalle toisen radan vetojuhdaksi. Tamma eteni toisessa kaarteessa
johtohevosen tuntumaan. Se lisäsi viimeisellä takasuoralla tahtia ja tamma painui loppusuoralle tultaessa
kärkipaikalle ja nappasi lopussa ylivoimaisen voiton. Viim. 700 m 15,4. 9 Madickens Stjärna matkasi toisessa
ulkona, mistä ruuna lähti loppusuoran alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se oli lopussa varmasti toinen.
1 Bewitch Boy kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna jäi 950 ennen maalia ulkoa vauhdilla kirineen taakse
johtavan kantaan. Se nousi loppusuoralle tultaessa toiseen ulos ja ruuna oli lopussa ajettuna tasaisesta
rintamasta kolmas. 7 Blue Pearl peruutti ensimmäisen kaarteen lopulla 3.radalta lauman hännille
sisäradalle. Tamma nousi 750 juostuna 4.ulos. Se sai päätösringin alussa paikan 3.ulkoa, mistä tamma nousi
loppusuoran alussa selkään 3.radalle. Se oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. Viim. 1000 m 15,8. 10 Prin Holz
matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti rauhallisessa vauhdissa 1200 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se painui toisen ringin alussa kärkipaikalle. Ruuna antoi siitä loppusuoralla hieman periksi, mutta
esitys oli kuitenkin tauko huomioiden asiallinen. 3 Raipe Kronos pyrki alussa kärkipaikalle, mutta ruuna
joutui 200 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannassa. Se jäi toisen kierroksen alkaessa 3.sisään, mistä
ruuna ei saanut lopussa kiritilaa. 8 Bear Yankee matkasi 5-6.sisällä, mistä ruuna nousi viimeisen takasuoran
puolivälissä 4.ulos. Se lähti sieltä loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun tasaisesti. Viim. 600 m
16,4. 6 Dream Step Wili matkasi 4-5.sisällä, mistä tamma nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle.
Se seuraili lopussa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 5 Decena matkasi 3.sisällä, mistä tamma jäi kierros
ennen maalia 4.sisään. Se ei vain riittänyt sieltä lopussa lainkaan. Viim. 400 m 19,2. 4 Super Pepper oli
poissa.

Väliajat: 20,5 / 1 - 20,5 / 1 - 14,0 / 10 - 16,0 / 2

5. Lähtö

15 Feeling Dream otti alun rauhassa ja ori matkasi 7.ulkona. Se lähti kierros ennen maalia selkään 3.radalle.
Ori jäi loppukaarteen alussa 3.radalle ilman vetoapua, missä se jyräsi loppusuoralla vahvasti voittoon asti.
Viim. 1000 m 14,8. 8 Feels Like Flying matkasi alun 4.sisällä, mistä ruuna pääsi 600 juostuna nousemaan
4.ulos. Se lähti 1350 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ruuna eteni kierros ennen maalia
kuolemanpaikalle, mistä se puristi vahvasti sisään asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 700 m 17,0. 10
Callela Kassius matkasi 5.ulkona, mistä ori lähti 800 ennen maalia selkään 3.radalle. Se jäi viimeisen
takasuoran puolivälissä 3.radalle ilman vetoapua. Ori pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Se
tuli sieltä aivan juosten maaliin asti. 5 Westcoast Deimos kiihdytti heti kärkipaikalle, minne ori sai
päätösringin alussa prässääjän rinnalleen. Se tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella
niukasti toton ulkopuolelle. 2 Langen´s Airborne matkasi toisessa ulkona, mistä ori jäi kierros ennen maalia
3.ulos. Se lähti 850 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Ori pääsi päätöspuolikkaan alussa
pudottamaan sisäradalle ja se tuli lopun tasaisesti. 9 Star Vali matkasi alun 4.ulkona, mistä tamma pudotti
550 juostuna 4.sisään. Se nousi loppukaarteen puolivälissä toiselle radalle ja tamma seuraili tasaisesti
rahoille. 1 Miss Vivacious matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti rauhallisessa vauhdissa 1200 ennen maalia
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se painui toisen ringin alussa kärkipaikalle. Ruuna antoi siitä loppusuoralla

hieman periksi, mutta esitys oli kuitenkin tauko huomioiden asiallinen. 15 Gracelyn juoksi 8.ulkona, mistä
tamma lähti 900 ennen maalia selkiin 3.radalle. Se oli kirivaiheessa vain tasainen. 3 Captain Cruise matkasi
3.ulkona, mistä ori jäi kierros ennen maalia 4.ulos. Se jäi sinne viimeisellä takasuoralla pahoin vaille kiritilaa.
Ori löysi loppusuoralle tultaessa hännillä kiritilaa ja se tuli loppua selvästi sijoitustaan paremmin. 12 Glen
Amore matkasi 6.ulkona, missä tamma oli viimeisellä takasuoralla hetken vailla kiritilaa. Se oli kiritilan
löydyttyä lähinnä tasainen. 6 Sundsvik Samurai juuttui nopeasti kuolemanpaikalle. Ruuna sai kierros ennen
maalia paikan toisesta ulkoa, mistä se antoi pahoin periksi jo viimeisen takasuoran alussa. Viim. 600 m 40,0.
4 Black Bog´s Lady pummasi lähdön ja tamma juuttui heti keskijoukkoihin 3.radan kiertäjäksi, missä se otti
300 juostuna pahan laukan ja tamma menetti heti pelinsä. Se keskeytti myöhemmin aivan taustalla. 7
Mountainside Aria sai nopeasti paikan johtavan kannasta, missä tamma laukkasi yllättäen 550 ennen maalia
pitkäksi. 13 Ellen Ray matkasi 5.sisällä, mistä tamma oli seurailemassa maksimaaliseen sijoitukseen. Se
laukkasi kuitenkin juuri ennen maalia ja kymmenes tila vaihtui hylkäykseen. 11 Kickapoo Windcape ja 16 All
In Laddie olivat poissa.

Väliajat: 22,0 / 5 - 21,0 / 5 - 18,0 / 5 - 17,0 / 14

6. Lähtö

5 Huuger käynnistyi mukavasti ja ruuna sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Se nousi viimeisen
takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Ruuna lähti 300 ennen maalia selkään 3.radalle. Se siirtyi loppusuoran
alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua ja ruuna puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 400 m 25,3. 4 Veluuri
matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3.radalle. Se jäi 300 ennen
maalia kuolemanpaikalle, mistä tamma puristi rehellisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 26,8. 3 Hipatsu sai
ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Ruuna lähti sieltä viimeisen takasuoran puolivälissä
kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se eteni 350 ennen maalia kärkipaikalle. Ruuna oli ratkaisumetreillä
tasainen ja se putosi päätössatasella kolmanneksi. 6 Eskel matkasi 4.ulkona, mistä ruuna suoritti tasaisesti.
2 Taiga Tuulia nousi 3.sisältä 350 juostuna kuolemanpaikalle. Tamma pääsi 250 ennen maalia pudottamaan
toiseksi sisäradalle ja se otti lopussa maksimit. 10 Ilon Ari seuraili 5.ulkoa tasaisesti. 8 Tuli- Ritari laukkasi
lähdössä ja ori jäi aivan taustalle. Se suoritti jatkossa tasaisesti. Viim. 1900 m 29,0. 1 Nuoralan Vänskä
kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä ruuna antoi loppukaarteen puolivälissä selvästi periksi. Viim. 400 m 41,3. 9
Tosi- Jänkä ei vain riittänyt 6.ulkoa lopussa lainkaan. 7 Sävel- Taika käynnistyi oikein hitaasti ja tamma jäi
heti aivan taustalle. Se sinetöi epäonnistumisensa ensimmäisen takasuoran laukallaan. 11 Sopun Haaste oli
poissa.

Väliajat: 36,5 / 1 - 32,5 / 1 - 28,5 / 1 - 26,0 / 5

7. Lähtö

11 Reverend Dred matkasi alun 4.ulkona, mistä ruuna lähti 1650 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman
vetoapua. Se sai 650 juostuna kuolemanpaikan haltuunsa. Ruuna kiristi siinä viimeisellä takasuoralla tahtia
ja se jyräsi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 13,4. 5 Burning Flight käynnistyi mukavasti,

mutta ruuna jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Se nousi samassa kuolemanpaikalle ja ruuna painui 450
juostuna keulaan. Se sai viimeisellä takasuoralla painetta osakseen. Ruuna tuli oikein rehellisesti sisään asti,
vaikka jäikin äärimmäisen niukasti toiseksi. 7 Pitbull painui 200 juostuna kuolemanpaikalta kärkeen. Ori
luopui 400 juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Se oli lopussa selvästi kärkiparille jääneenä
varmasti kolmas. 10 Diesel Degato matkasi 3.ulkona, mistä ruuna lähti 450 ennen maalia kiriin 3.radalle
ilman vetoapua. Se tuli kirinsä asiallisesti sisään asti. Viim. 700 m 14,7. 1 Jimmy Ray matkasi 3.sisällä, mistä
ruuna nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Se oli ratkaisumetreillä vain tasainen. 12 Mirandola suoritti
4.ulkoa vailla suurempaa virtaa. 3 Florence Web seuraili 4.sisältä aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 2
Diamond Bay laukkasi lähdössä pahoin ja tamma jäi aivan taustalle. Se kulki kulisseissa jatkossa lähinnä
tasaisesti. Viim. 1700 m 18,3. 4 Rosi´s Bianca juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 4.sisähevosen rinnalle
toisen radan vetojuhdaksi. Tamma sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Se putosi siitä viimeisen
takasuoran lopulla kärkihevosten vauhdista ja tamma taipui taustalle. 9 Linda K. Sisu seuraili 5.sisältä
vaisusti. Viim. 400 m 22,1. 6 Evolution Web ja 8 Always To Excel olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 5 - 20,5 / 5 - 20,0 / 5 - 13,0 / 11

8. Lähtö

1 T. Rex käynnistyi mukavasti, mutta ruuna ei saanut aivan pidettyä kärkipaikkaa hallussaan. Se jäi 350
juostuna johtavan kantaan. Ruuna siirtyi toisen kierroksen alkaessa kuolemanpaikalle, missä se laittoi
loppukaarteessa painetta kärkihevoselle ja ruuna lipui loppusuoralla eleettömästi selvään voittoon. Tämä
oli oikein hieno avaus uudelle kaudelle. Viim. 700 m 14,6. 6 Good Dynamite otti alun rauhassa ja ori matkasi
6.sisällä. Se nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Ori jäi 450 ennen maalia 3.sisähevosen
rinnalle ilman vetoapua. Se puristi lopussa tasaisesta kakkostaistosta lopussa toiseksi. Viim. 700 m 14,2. 5
Big Sky Hurricane käynnistyi oikein hyvin ja ruuna painui 350 juostuna väkisin kärkipaikalle. Se sai toisella
puolikkaalla rauhoittaa tahtia. Vauhti kiihtyi uudelleen loppukaarteessa ja ruuna putosi loppusuoran alussa
voittotaistossa. Se oli kuitenkin loppuun asti mukana taistossa toisista rahoista. 7 Twist Life otti alun oikein
rauhassa ja ori juoksi 7.sisällä. Se nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja ori tuli
asiallisesti sisään asti. 4 Handsome Knight juoksi 4.sisällä, mistä ruuna sai kierros ennen maalia paikan
3.sisältä. Se nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle ja eteni viimeisen takasuoran puolivälissä
kolmanneksi. Ruuna antoi siitä loppusuoralla hieman periksi. 2 Niccolo´ Lavec ei vain riittänyt lopussa
lainkaan juostuaan 5.sisällä. 3 Mr Vida matkasi 3.sisällä, mistä ori sai kierros ennen maalia paikan johtavan
kannasta. Se taipui sieltä selvästi viimeisen takasuoran lopulla. Viim. 400 m 27,7.

Väliajat: 11,5 / 5 - 17,5 / 5 - 16,0 / 6 - 15,0 / 1

9. Lähtö

12 Langen´s Greyhound matkasi 4.ulkona, mistä ori lähti 1550 ennen maalia kiriin 3.radalle ilman vetoapua.
Se eteni 1300 ennen maalia kuolemanpaikalle. Ori laittoi siinä viimeisen takasuoran lopulla ison vaihteen
silmään ja se painui 550 ennen maalia kärkipaikalle. Ori oli lopulta todella ylivoimainen. Viim. 700 m 15,3. 5

Cheri Sane painui ensimmäisen kaarteen lopulla kuolemanpaikalta kärkeen. Ruuna jäi 800 juostuna
johtavan kantaan. Se nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle ja ruuna eteni 350 ennen
maalia kakkoskeulaksi. Se oli siitä lopussa varmasti toinen. 6 Parisiodi matkasi 3-4.sisällä, mistä tamma
nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3.ulos. Se oli jatkossa vailla vapaata rataa. Tamma löysi 300 ennen
maalia vapaat radat ja se kiri loppua ulkoratoja pitkin asiallisesti ja tamma jakoi lopussa kolmannen sijan. 9
Corinne Corinne matkasi 4-5.sisällä, missä tamma oli pitkään vailla kiritilaa. Se nousi 300 ennen maalia
taustalta toiselle radalle ja loppusuoralle tultaessa edelleen kiriin aivan ulkoradoille. Tamma ehti lopussa
jaetulle kolmostilalle. 10 Västerbo My Lady matkasi 3.ulkona, mistä tamma lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin 3.radalle ilman vetoapua. Se pääsi 350 ennen maalia pudottamaan toiselle radalle ja tamma
otti lopussa maksimit. 1 Classical Star käynnistyi tasaisesti ja ruuna putosi 4.sisään. Se nousi toisen kaarteen
alussa 4.ulos. Ruuna lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3.radalle. Se oli kirissään vain tasainen. 2
Danny Daylight matkasi toisessa ulkona, mistä ruuna aloitti viimeisen takasuoran puolivälissä matkan
kohden takajoukkoja. Viim. 400 m 23,0. 4 Grace Pezzo kiihdytti heti kärkipaikalle, mistä tamma jäi 350
juostuna johtavan kantaan. Se putosi 800 juostuna 3.sisään. Tamma jäi sinne loppukaarteessa pahoin vaille
kiritilaa. Se nousi 250 ennen maalia toiselle radalle, minkä jälkeen tamma pudotti pian sisäradalle, eikä se
enää suorittanut ohituksia. 8 Canadian Journey käynnistyi ulkoa reippaasti ja tamma eteni ensimmäisen
kaarteen lopussa kuolemanpaikalle. Se painui siitä 800 juostuna kärkipaikalle. Tamma jäi 550 ennen maalia
johtavan kantaan ja se aloitti samassa väsyneenä matkan kohden takajoukkoja. Viim. 400 m 32,5. 3 M. T.
Justawinner, 7 Dragon Lady ja 11 J. A. Priscilla olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 5 - 18,5 / 8 - 19,5 / 8 - 15,0 / 12

