
Juoksuselostus lauantai 19. 11. 2022 klo 13 

1. Lähtö 

4 Halley Wania nousi 400 juostuna johtavan kannasta toiselle. Painui 250 metriä myöhemmin kärkeen. Sai 
vetää haluamaansa tahtia. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 1 Fortunewheelsgarden matkasi 3. sisällä. 
Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja nousi lopussa varmasti toiseksi. 
Viim. 400 m 12,5. 8 Marier Mili lähti hyvin matkaan ja eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 600 
juostuna. Oli lopussa johtavan kannasta tasainen kolmas. 6 Dorea Frido juuttui toisen kaarteen alussa 
kärkihevosen kupeelle. Suoritti ihan mukavasti, vaikka loppusuoralla matka hieman painoikin. 2 Jenny Flex 
juoksi 4. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa 3. ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 10 The Rain Song juoksi 4. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä ihan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 13,1. 9 
Darya- Ye Noor matkasi 5. sisällä, mistä otti ihan maksimit. 11 Second Act juoksi 5. ulkona. Oli kirivaiheessa 
vailla suurempaa loistoa. 5 Rocktown Plaintiff matkasi 6. sisällä. Ei vain riittänyt kovassa tehtävässä. 7 Silent 
Secret matkasi 3. ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 3 Stonecapes Violet 
matkasi toisessa ulkona. Laukkasi viimeisen takasuoran lopussa yllättäen pitkäksi. 

Väliajat: 12,0 / 8 - 16,0 / 4 - 17,0 / 4 - 12,5 / 4 

 

2. Lähtö 

8 Corazon Combo ajoi eteenpäin. Sai 400 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Painui 550 juostuna 
kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti lopussa eleettömän voiton. 1 Amazing Player kiihdytti heti kärkeen. 
Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Oli lopussa hyvä kakkonen. 7 American Cooper 
juoksi 3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 13,1. 5 
Yuvarajah matkasi 2.-3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 12 Callela Vipdeal nousi kierros juostuna 
6. sisältä 5. ulos. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli pirteästi maaliin asti. Viim. 600 m 13,5. 10 Sahara 
Dangerous juoksi 4. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti. Jäi ihan lopussa vielä tekniseen pussiin. 4 The 
Big Payback laukkasi lähdössä ja jäi jonkin verran. Sai 800 juostuna paikan 4. ulkoa. Suoritti jatkossa 
asiallisesti. 9 EL Kickoff matkasi toisessa ulkona. Kiertyi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Puutui 
selvästi loppusuoralle tultaessa. 6 Stoneisle Ultimate juuttui toisen kaarteen alussa toisen radan 
vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Jäi 300 ennen maalia pahoin vaille kiritilaa ja voimat 
jäivät käyttämättä. 11 La Can France juoksi 5. sisällä. Otti lopussa maksimit. 3 Trailblazer lähti 550 juostuna 
keskijoukoista ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti reilu sata metriä myöhemmin pahan laukan ja jäi 
selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 2 Stonehard laukkasi vajaa 200 juostuna kärkihevosen kupeelta 
pitkäksi. 

Väliajat: 12,0, / 1 - 16,0 / 8 - 16,5 / 8 - 12,5 / 8 

 

3. Lähtö 

12 Suvionni juoksi 3. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin. Eteni viimeisen takasuoran lopussa toisen 
radan vetojuhdaksi. Jyräsi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 27,3. 5 Virin Varpu juuttui nopeasti 
toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä tempon tasaisen kovana. Painui 600 ennen maalia kärkeen ja tuli 
vahvasti maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa toiseksi. 3 Borkeld matkasi johtavan kannassa. Nousi 750 
ennen maalia toiseen ulos. Pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan ja oli lopussa varmasti 
kolmas. 9 Järvsö Nilsingemar juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli pirteästi 



maaliin asti. 6 Harjujen Roomeo juuttui 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 450 juostuna 5. ulos. Lähti 1200 ennen 
maalia uudelleen 3. radan kiertäjäksi. Tuli kiertelyt huomioiden hyvin maaliin asti. 1 Leijan Liito juoksi 3. 
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiselle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 10 Kevinin Tähti 
matkasi 4. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Pudotti jatkossa sisäradalle, eikä saanut ihan lopussa 
täyttä mahdollisuutta. 2 Isosalon Ihme kiihdytti heti kärkeen. Tahti pysyi tasaisen kovana. Jäi 600 ennen 
maalia johtavan kantaan ja taipui jatkossa selvästi. 8 Tuulian Sälli juoksi 6. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia 
kiriin. Menovesi ehtyi loppusuoran alussa. 4 Passinto matkasi 2.-3. ulkona. Taipui pahoin loppua kohden. 7 
Salaliitto otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 11 Disain oli poissa. 

Väliajat: 24,0 / 2 - 25,5 / 2 - 27,5 / 5 - 28,0 / 12 

 

4. Lähtö 

3 Aurora Comery lähti hyvin matkaan ja sai pidettyä kärkipaikan. Tahti pysyi tasaisen kovana. Tuli hyvin ja 
nappasi hallitun voiton. 4 Carla Combo lähti hyvin, mutta ei ihan päässyt kärkeen. Tyytyi 250 juostuna 
paikkaan johtavan kannasta. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan sata ennen maalia ja tuli 
lopun oikein hyvin. 11 Bitcoin Evo juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. 
Viim. 700 m 13,1. 12 Star Angus juoksi 5. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli mukavasti 
maaliin saakka. Viim. 1000 m 13,4. 5 Stabbers Star matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla toiselle. 
Pudotti loppusuoralla sisäradalle ja otti maksimit. 7 Ava Di Alessia ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 600 
juostuna kärkihevosen kupeelle. Teki ihan hyvän esityksen, vaikka puutui päätössatasella hieman. 2 
Esmeralda Bay juuttui alussa 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai vetoavun eteensä 600 
juostuna. Lähti toisesta ulkoa 250 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti. 8 Mighty Real ei vain riittänyt 6. 
sisältä. 10 Unforgettable Kemp juoksi 4. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 1 
Crystal Combo juoksi 3. sisällä. Laukkasi 350 ennen maalia väsyneenä pitkäksi. 9 Juliet Ray juoksi 3. ulkona. 
Lähti 650 ennen maalia kiriin. Kiri taittui 350 ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan. Laukkaili jatkossa 
hylkäykseen asti. 6 Rose Orden oli poissa. 

Väliajat: 12,5 / 3 - 15,5 / 3 - 13,0 / 3 - 15,0 / 3 

 

5. Lähtö 

8 Callela Nelson matkasi 6. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin. Siirtyi 600 ennen maalia 4. radalle. Eteni 
300 ennen maalia kärjen kupeelle 3. radalle. Tuli vahvasti ja runttasi selvään voittoon. Viim. 1000 m 12,0. 6 
Cupido Combo juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 450 ennen maalia kärkeen. Tuli 
vahvasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. Viim. 700 m 12,6. 2 Sands Gangster matkasi toisessa 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli ihan 
juosten maaliin asti. 4 Careless Guy lähti hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 150 
metriä myöhemmin. Nousi johtavan kannasta 450 ennen maalia 3. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli 
hyvin maaliin asti. 1 Xenon Leader juoksi 3. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti 300 ennen 
maalia sisäradalle ja tuli tasaisesti. 11 Everlasting Boogie matkasi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. 
Oli kirissään lähinnä tasainen. 10 Silent Starlight juoksi 5. ulkona. Sai edetä viimeisellä takasuoralla sujuvasti 
toista rataa pitkin. Oli lähinnä tasainen. 5 William Way juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 
550 juostuna ihan lauman hännille 6. sisälle. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Haparoi 450 ennen maalia pari 
askelta. Tuli jatkossa ihan juosten. Viim. 1000 m 13,8. 9 Perfect Stranger matkasi 4. sisällä. Jäi 300 ennen 
maalia hetkeksi vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa, mutta ei juuri kirinyt. 12 Piece Of 
Battle juoksi 5. sisällä. Seuraili lauman mukana maaliin asti. 7 MAS Gold Rush matkasi 4. ulkona. Lähti 800 
ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui loppusuoran alussa. 3 Phantom Opera ajoi toista rataa pitkin 



eteenpäin ja painui vajaa 400 juostuna kärkeen. Jäi päätöspuolikkaan alussa alakynteen ja taipui jatkossa 
pahoin. 

Väliajat: 10,5 / 3 - 15,0 / 3 - 16,0 / 3 - 11,5 / 8 

 

6. Lähtö 

11 Magic Madonna juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Eteni loppusuoran alussa 
kärkihevosen kupeelle, mistä puristi lopussa niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 14,2. 5 Cream Candy lähti 
hyvin ja painui nopeasti kärkeen. Tahti pysyi tasaisen kovana. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin ihan 
lopussa toiseksi. 3 Stonecapes Ulrica matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Pudotti 450 ennen 
maalia johtavan kantaan. Tuli mukavasti maaliin asti. 10 Lake´s Diana matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 4 Brilliant Stride juuttui nopeasti 3. sisähevosen 
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 750 juostuna vetoavun eteensä. Kiertyi puolimatkassa uudelleen 
kärkihevosen kupeelle. Puutui hieman loppusuoralle tultaessa, mutta ei kokonaan luovuttanut. 8 Sahara 
Flames ajoi 3. rataa pitkin tasaisesti eteenpäin ja sai 750 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Vetoapu 
kiertyi eteeni kierros juostuna. Putosi päätöspuolikkaan alussa kärjen tuntumasta, mutta tuli silti raskas 
alku huomioiden mukavasti. 1 Like Di Serafino juoksi 4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiselle. Sai edetä 
koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 7 Mandi More matkasi lauman hännillä, mistä sai edetä koko ajan 
sujuvasti. Seuraili lopussa tasaisesti. 2 Mami Chulo matkasi johtavan kannassa. Puutui selvästi 
päätöspuolikkaan alussa ja otti ihan maksimit. 9 Amille Annabel oli 3. sisältä rehellisen riittämätön. 6 
Comeflywithme matkasi 5. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli kovin vaisu. 

Väliajat: 11,0 / 5 - 13,5 / 5 - 14,0 / 5 - 15,5 / 11 

 

7. Lähtö 

5 Hotlinki ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja sai 550 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Piti siinä 
tempon tasaisena. Puristi ihan lopussa niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 700 m 26,2. 6 Valtroks 
kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaista tahtia. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin niukasti toiseksi. 7 Tinderi 
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen puolikas juostuna. Lähti toisesta ulkoa 
400 ennen maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 2 Prins C. K. juoksi 2.-3. ulkona. Sai edetä koko ajan 
sujuvasti ja tuli tasaisesti. 9 Lystilän Lento matkasi 4. ulkona. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi 50 ennen 
maalia pudottamaan sisäradalle, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. 10 Björkeviking juoksi 5. ulkona. 
Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 1 Guli Major otti johtavan kannasta ihan 
maksimit. 11 Helun Kuva seuraili 3. sisältä lähinnä tasaisesti. 4 Vilju juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Ajoi 
tasaisesti eteenpäin. Otti 750 juostuna kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja jäi pääjoukon hännille 5. ulos. 
Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli ihan juosten maaliin asti. 12 Hipatsu oli 6. ulkoa 
kirivaiheessa tasainen. 3 Virin Urho laukkasi alkumetreillä ja jäi hieman. Sai 450 juostuna paikan parijonon 
hänniltä. Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui loppukaarteessa. 8 Pärttyl ajoi 4. rataa pitkin 
eteenpäin. Laukkasi 250 juostuna pitkäksi. 

Väliajat: 26,0 / 6 - 27,5 / 6 - 27,5 / 6 - 26,0 / 5 

 

 



8. Lähtö 

5 BWT Gazeau ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Painui 300 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin 
rauhassa. Jatkossa tahti tiukkeni selvästi. Vastaili lopussa hallittuun voittoon. 9 Magazine Match sai puolikas 
juostuna paikan toisesta ulkoa. Kiertyi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi ja laittoi lähtöön tempoa. 
Tuli erinomaisesti maaliin asti, vaikka jäikin niukasti toiseksi. 10 Double Strike juoksi 3. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli oikein hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 11,8. 4 Planbee kiihdytti 
kyselemättä kärkeen. Luopui paikastaan 250 juostuna. Ei löytänyt lopussa johtavan kannasta lainkaan 
kiritilaa. 2 Kyle Web matkasi 3. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos ja tuli mukavasti maaliin asti. 3 
Red Caviar matkasi 5.-4. sisällä. Sai edetä sujuvasti sisärataa pitkin ja nappasi niukasti viimeisen 
finaalipaikan. 6 Where Is My Mind nousi 4. sisältä 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi 
eteen kierros juostuna. Puutui hieman loppukaarteessa ja tuli tasaisesti. 7 Top Class Kemp juoksi 4. ulkona. 
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Kirin terä taittui hieman loppusuoralla. 11 Zolamani oli 5. ulkoa 
kirivaiheessa vain tasainen. 1 Truly Easy laukkasi lähdössä pitkäksi. 8 Kiikku´s Giant oli poissa. 

Väliajat: 12.0 / 4 - 17,0 / 5 - 12,0 / 5 - 13,0 / 5 

 

9. Lähtö 

5 Velvet Gold lähti vähän tasaisesti, mutta ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 600 juostuna etenemään 
kärkeen asti. Veti haluamaansa tahtia ja otti helpon voiton. 4 Rivercapes Way lähti tasaisesti ja matkasi 4. 
ulkona. Pudotti päätöspuolikkaan alussa 3. sisälle. Sai loppusuoran alussa paikan johtavan kannasta ja oli 
lopussa kiritilaa saamatta varmasti toinen. Viim. 700 m 13,0. 6 Bluehill´s Sparkle eteni nopeasti kärkeen. 
Luopui paikastaan 550 juostuna. Nousi johtavan kannasta loppusuoran alussa toiselle ja oli hyvä kolmas. 3 
Nemea Kaka matkasi toisessa ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä ihan juosten maaliin asti. 
Viim. 700 m 15,0. 2 Speedy Norwegian matkasi 2.-3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista 
pysyi kuitenkin kiinni. Löysi vapaan radan päätössatasella ja tuli lopun ihan juosten. 10 Anna K. Garden 
juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 8 One Quick 
matkasi 6. sisällä. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti jostain syystä 400 ennen maalia toiselle 
radalle. Ei löytänyt enää lopussa kiritilaa ja menetti ajovirheeseen finaalipaikan. 9 Credit To Easy juoksi 5. 
sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 400 ennen maalia ja tuli lopun ihan juosten. 11 
Alma Cotter otti 5. ulkoa ihan maksimit. 7 MAS For You juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui 
siitä selvästi loppusuoralla. 1 Nubia oli 4. sisältä vaisu. 

Väliajat: 11,5 / 6 - 14,5 / 5 - 14,0 / 5 - 14,5 / 5 

 

10. Lähtö 

2 Deep Blue Font kiihdytti kyselemättä kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi. Otti 
hallitun voiton. 1 Shackhills Twister jäi alussa johtavan kantaan. Jäi täysin vaille kiritilaa, vaikka olikin toinen. 
6 Let´s Get It Up juuttui 3. radan kiertäjäksi. Eteni puolikas juostuna kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä oikein 
hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 11,7. 3 Mr Stahl matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin. Tuli 
ihan juosten maaliin asti. Viim. 600 m 10,4. 9 Furioso Wohlrab matkasi 3. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä 
ihan juosten ja jotain voimiakin jäi. 7 Time Match juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas 
juostuna vetoavun eteensä. Seuraili lopussa toisesta ulkoa tasaisesti. 10 Amongst Stars juoksi 4. sisällä. Haki 
vähän tahtiaan viimeisen takasuoran lopulla. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli ihan juosten maaliin asti. 
Viim. 400 m 10,6. 11 Black Revenge juoksi 5. ulkona. Oli kirivaiheessa tasainen. 12 Bee Combo juoksi 5. 



sisällä. Tuli sisäradan vetäessä tasaisesti. 5 American Zakke juoksi 4. ulkona. Laukkasi 350 ennen maalia 
yllättäen pahoin ja menetti pelinsä. 4 Rocky Cobbler ja 8 Starry olivat poissa. 

Väliajat: 16,5 / 2 - 18,0 / 2 - 12,0 / 2 - 11,0 / 2 

 

11. Lähtö 

14 Rekilammen Sauli eteni taustalta tasaisesti ja sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 
ennen maalia kiriin. Painui nopeasti kärkeen ja oli ylivoimainen. Viim. 700 m 26,6. 7 Huisi Hippu juuttui 
ensimmäisen kaarteen puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 350 ennen maalia johtavan kantaan 
ja oli mainio kakkonen. 3 Landen Iita laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa pääjoukon hännillä, 
mistä suoritti jatkossa mainiosti. Viim. 1700 m 27,5. 13 Laurilan Jokeri matkasi keskijoukoissa, missä otti 
450 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa mukavasti. Viim. 1500 m 27,1. 9 Farak matkasi 
kakkosryhmän keulassa. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 6 Ilon Viesti lähti hyvin ja painui 250 
juostuna kärkeen. Jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Puutui jatkossa selvästi. 4 R. R. Popeda sai 
vajaa 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Taipui selvästi loppukaarteessa ja otti ihan maksimit. 10 
Vilutonnari laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Otti jatkossa ihan mukavasti vauhtia, mutta laukkasi uudelleen 
650 ennen maalia. Tuli lopun vielä ihan juosten. 2 Hissun Tellu valui vetämättömässä selässä nopeasti 
taustalle, missä ei vain riittänyt. 1 Hentun Liisa kiihdytti heti kärkeen. Laukkasi 200 juostuna ja jäi selvästi. 
Laukkasi uudelleen ensimmäisen takasuoran lopussa ja jäi taas lisää. Eteni vahvasti, mutta laukkasi 850 
ennen maalia hylkäykseen. Tuli lopun vielä hylättynä vahvasti. Viim. 500 m 26,1. 8 Zähikäinen otti 200 
juostuna laukan ja jäi hieman. Ei päässyt kunnolla vauhtiin ja otti keskivaiheilla 550 juostuna uuden pahan 
laukan. Meni jatkossa hylkäykseen. Kulki jatkossa hylättynä varsin mukavasti. 12 Kalistaja Kalle matkasi 
takajoukoissa sisäradalla, missä laukkasi 750 juostuna pitkäksi. 5 Ronja Myrskyntytär ja 11 Wertti olivat 
poissa. 

Väliajat: 32,0 / 6 - 29,5 / 6 - 28,5 / 6 - 27,5 / 14 

 

12. Lähtö 

8 Arnie´s Emilie juoksi 4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Eteni loppukaarteen alussa toisen radan 
vetojuhdaksi. Painui 300 ennen maalia kärkeen ja oli ylivoimainen. Viim. 1000 m 13,1. 6 Laurila´s Haldir 
juoksi 5. sisällä. Nousi kierros juostuna 5. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. 
Oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 14,6. 3 Amilakvari juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia 
toiselle. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja ehti lopussa kolmanneksi. Viim. 400 m 16,7. 1 Queen It kiihdytti 
heti kärkeen. Sai vetää pitkään rauhassa. Jäi 300 ennen maalia johtavan kantaan. Puutui jatkossa hieman. 2 
E. V. Andy matkasi johtavan kannassa. Nousi 250 ennen maalia toiselle ja tuli tasaisesti. 12 Earl Grey lähti 
vähän hapuillen matkaan, mutta sai silti jo ensimmäisen kaarteen lopussa paikan 3. ulkoa. Lähti 950 ennen 
maalia kiriin. Pudotti 650 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa uudelleen kiriin. Oli 
lopussa tasainen. 11 Very Gone Face matkasi 7. sisällä. Nousi 1350 ennen maalia 6. ulos. Lähti viimeisen 
takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 9 BWT Bayern juoksi 6. sisällä. Nousi 
päätöspuolikkaan alussa toiselle. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin ja tuli lopun vain tasaisesti. 13 Figaro Brick 
lähti mukavasti ja eteni nopeasti toiseen ulos. Siirtyi 900 ennen maalia kiriin. Eteni viimeisen takasuoran 
alussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 5 Shape Of You juoksi 4. 
sisällä. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 7 Austin juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. 
Taipui selvästi päätösringin alkaessa ja keskeytti lopulta. 4 Super Ben ja 10 Cacshot olivat poissa. 

Väliajat: 23,5 / 1 - 20,0 / 1 - 17,0 / 1 - 13,0 / 8 


